
1والمتأولون القبلة أهل

القبلة أهُل
والمتأّولون

أبو محمود بن عمر
عمر

قتادة أبو
الفلسطيني

وعلسسى محّمسسد علسسى والّسسسلّما والّصلّةا العالمين، رّب لله الحمد
أجمعين. وصحبه آله

ّلى الله رسول قال:- قال عنه الله رضي مالك بن أنس عن صسس
ّلمّ: ((أمرت عليه الله ّناس أقاتل أن وس ّتى ال ّ إله ل يقولوا ح إل

ّلوا قالوها فإذا الله، ذبيحتنسسا وذبحسسوا قبلتنسسا وستقبلوا صلّتنا وص
ّقهسسا، إل وأموالهمّ دماؤهمّ علينا حّرمت فقد علسسى وحسسسابهمّ بح

).1 (الله))

ّدمة  ؛وتوطئة مق
ّية جناية ّنمط ّية الّشريعة على المخطئة ال ؛الله
ّنمط معنى ّطريقة، ال ّنمطيسسة ونقصد لغة: ال ّيسسة هنسسا بال طريقسسة أ

ّية العلوما أو الحكاما لترتيب ّينسسة قسسوالب في ووضعها الّشرع مع
بحسبها. تطول أو تقصر بها، محكومة تصبح

ّنة الهتماما ضعف عندما ّية بالّس ّنبو ّلسست ال حسساول بهسسا العنايسسة وق
ّدارس علسسى تسهيله السلّما أهل وذلسسك والمفسستي والّشسسارح السس

ّددةا أنماط في بجمعه ّنمسسط أفسسراد معظمّ إعادةا خلّل من مح ال
صسسوره بعسسض صسسواب مسسع الفعسسل لهسسذا وكان واحدةا، صيغة في

ّدين على الّشديدةا أضراره الصسسل جهة من بعضها والّشريعة ال
ّناس إعمال جهة من وبعضها مخطئة. بطريقة لها ال

الشصصرعية مصصع الئأمصصة اجتهصصدها الصصتي النأمصصاط صصصور
اللهية:

ّتعريفات.1 - ال
ّية. - القواعد2 الفقه
واللقاب. - الّشعارات3
ّية - الّزمر4 ّية. الفقه والعقد

ّتعريفات لجناية نأموذج ّدية ال : الّشريعة على الح
ّية لهذه نموذج أعظمّ إّن ّنمط مصسسطلح تعريسسف فسسي المخطئة ال

ّي قالب خلّل من شرعي ّد اليمان. تعريف نموذج هو ح

المنطسسق وسسسيطر اليونسسان، فلسفة المسلمة الّمة غزت فحين
ّية على الرسطي ّلمين عقل ّيين من المتك حسساولوا وفقهاء، أصول

ّية، الحسسدود قسسالب خلّل مسسن اليمسسان تعريسسف وكسسانت الرسسسط
ّنتيجسسسة ّدين علسسسى وعسسسادت ومسسسدّمرةا، مفجعسسسة ال ّتزوير السسس بسسسال

.صحيحه في البخاري الماما رواه 1

1



2والمتأولون القبلة أهل

ّتخريب، ّظسساهرةا هسسذه شسسرح في أطيل ولن وال فقسسد ونتائجهسسا ال
ّياهسسا كفانسسا كتسسابيه فسسي اللسسه رحمسسه تيميسسة ابسسن السسسلّما شسسيخ إ

ّييسسن" وكتسساب علسسى "السسّرد الّرائعيسسن الكسسبير" "اليمسسان المنطق
ّيتهما إليهما فارجع توّسعا ذلك في توّسع ثمّّ الباب، هذا في لهّم
ّدكتور/ سسسفر الّشيخ فوقه مزيد ل رائعا اللسسه فسسّك –الحسسوالي السس

"ظسساهرةا كتسسابه فسسي– سسسعود آل طسسواغيت سسسجون مسسن أسسسره
السلّمي". الفكر في الرجاء

ّية الّزمر لجناية نأموذج ّية الفقه على المخطئة والعقد
: الّشريعة

ّتب حين والمعسساملّت تقسيمّ: العبادات على الّشريعة الفقهاء ر
ّنتيجسسة؟ كسسانت ماذا والعقائد، والخلّقا، ّنهسا شسسّك بلّ ال مفسسسدةا أ
ي آثساره نرى إفساد وهو للّشريعة، ّنسه حاضسرنا، ف ي ل زمننسا ف

فالمعسساملّت إليسسه، تصسسل أن يمكسسن ما أقصى إلى الثار وصلت
حكمسسه لسسه وهسسذا وقاعسسدته، حكمه له فهذا العبادات، من ليست

ّيسسة الحكسساما غيسسر والعقائسسد الخسسرى، وقاعسسدته لهسسا فهسسذه الفرع
ّنهسسا، قواعسسدها ّنهسسا قواعسسدها لهسسا وهسسذه ومظا المختلفسسة، ومظا

ّية!! والحكاما العقائد وكذلك ّية!! يقول يقين فسسي تيميسسة ابسسن ظن
أّن الباب: وذلك هذا في عظيمّ مهمّّ "الستقامة":- فصل كتاب

هسسذا في أصل وهو –المعتزلة من الكلّما أهل من كبيرةا طوائف
ّتبعهمّ الباب-… ومن ّظمسسون الفقهسساء من ا السسذي الكلّما أمسسر يع

ّتى الدين، أصل يسّمونه ّيسسة، مسسائله يجعلسسون ح ويوهنسون قطع
من يجعلوه حتى الفعال، أحكاما معرفة هو الذي الفقه أمر من
ّظنون باب ّتبوا وقد العلوما، ل ال فسسي انتشرت أصول ذلك على ر

ّناس ّتى ال وأهسسل والّصسسوفية الفقهسساء مسسن طوائسسف فيهسسا دخل ح
أّن مسسع المفاسسسد مسسن إليه تؤول ما ول أصلها ليعلمون الحديث

ّدعوها التي الصول هذه ّنهمّ واهية،.. ذلك باطلة ذلك في ا لسسمّ أ
ّينا، حكما الحكاما في لله يجعلوا ّتى مع إلسى المجتهسد ينقسسمّ ح
ّق في الحكمّ بل ومخطئ، مصيب إليسسه أدى مسسا شسسخص كسسّل حسس

ّينسسا وقسسد اجتهسساده، مسسن هسسذا فسسي مسسا الموضسسع هسسذا غيسسر فسسي ب
الجتهسساد موارد في حكما لله يجعلوا فلمّ والّزندقة، الّسفسطة

ّنهسسمّ ذلك فروع ومن… أصلّ دليلّ ذلك على له جعلوا ول أصلّ، أ
ّلمسسوا مسسا أّن يزعمسسون مسسسائل هسسي الكلّما مسسسائل مسسن فيسسه تك

ّية ّية قطع ). 2( يقين

نمطسسي تقسسسيمّ مسسن البعسسض محسساولت إليسسه أدت مسسا وانظسسر
شسسيء، فسسي السسسلف فقسسه إلى يمت ل غريب فقه من للشريعة

يحسساول والكل ومتغيرات، ثوابت إلى الدين تقسسيمّ في وذلك
لسسدخول واسسسعة مسسساحة ليعطسسوا المتغيسسرات دائسسرةا توسسسيع

أحسسد يفلسسح ولمّ السلف، لمواقف المخالفة الجديدةا الجتهادات
الذاتيسسة هسسي بسسل بينهمسسا، فاصل موضوعي علمي خط وضع في

والعتبارية. والنسبية

الجناية: لهذه آخر مثال
ّتتار غزا حين قسسازان بقيسسادةا هجمتهسسمّ ووصلت المسلمين بلّد ال
الشسيعي المسذهب علسى إسسسلّمهمّ أعلنوا قد وكانوا الشاما، بلّد
دمشسسق شرهمّ قارب فلما ومؤذن، إماما معه وقازان ذلك، قبل

أقساما من قسمّ أي وتحت قتالهمّ، مسألة الناس طرح وقلعتها
هسسذا فسسي تقسسسيمها علسسى الفقهسساء درج السستي –وتبويبسساته الجهاد

مهسسمّ فإنه بعدها ما واقرأ ،120بعدها/  وما47ص الستقامة 2
ًا وتسسدمير الزندقسسة نتيجتهسسا وأن النمطيسسة هسسذه خطسسأ لشسسرح جد

اليسسوما نسسراه مسسا هسسو النتائج في السلّما شيخ قاله وما الشرعية
الوكيل. ونعمّ الله ،فحسبنا وأوضحها صوره بأجلى
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3والمتأولون القبلة أهل

هسسذه عسن يحسسدثنا كسسثير ابسن التتسسار.. ولنسسدع هؤلء يقاتل– الباب
يومذاك: الناس واجهت التي المشكلة

التسستر هسسؤلء قتسسال كيفية في الناس تكلمّ الله:- وقد رحمه قال
علسسى بغسساةا وليسسسوا السسسلّما، يظهرون فإنهمّ هو؟ قبيل أي من

فقسسال خالفوه، ثمّ وقت في طاعته في يكونوا لمّ فإنهمّ الماما،
على خرجوا الذين الخوارج جنس من الدين: هؤلء تقي الشيخ

يزعمسسون وهسسؤلء منهمسسا، بالمر أحق أنهمّ ورأوا ومعاوية، علّي
علسسى ويعيبسسون المسسسلمين، مسسن الحسسق بإقامسسة أحسسق أنهسسمّ

وهسسمّ والظلسسمّ، المعاصسسي مسسن بسسه متلبسسسون همّ ما المسلمين
العلماء فتفطن مضاعفة، بأضعاف منه أعظمّ هو بما متلبسون

).3( لذلك والناس

إدخسسال يمكسسن الجهسساد أنسسواع من نوع أي في الناس اختلف فإذا
إخسسراج إلسسى أول احتاج تعالى الله رحمه تيمية وابن التتار، قتال
الفقسسه كتسسب عامسسة فسإن البغساةا، زمسسرةا مسن الخسسوارج قتال نوع

نوع من الخوارج قتال عدت قد المتأخرين طريقة على المبوبة
خرجسسوا عنسسدهمّ: مسسن الخوارج معنى صار حتى بل البغاةا، قتال
التبسويب هسذا خطسأ أول تيمية ابن شرح وقد العدل، الماما على
عن الممتنعين قتال –آخر نوعا قتالهمّ سمى ثمّ التقسيمّ، وهذا

مانعي وقتال الخوارج قتال الله رحمه فيه أدخل وقد– الشرائع
سيفسسسد بسسإطلّقا معسسه النسساس تعامسسل إذا نمط وهو )،4( الزكاةا
فسالخوارج طائفسة، كسل قتسال أحكساما في التفصيلّت من الكثير

ومسسانعوا معلسسوما، هسسو كما المسلمين التأويل أهل قتال يقاتلون
فعلسسمّ المرتسسدين، قتال عنهمّ الله رضي الصحابة قاتلهمّ الزكاةا

القتسسال نسسوع تفسسسير تعنسسي ل الشسسريعة عن الممتنعين زمرةا أن
ن زمن حصل إشكال تحل أن بمقدار ي تيميسة اب التتسار قتسال ف
كفسسار أنهسسمّ الشسسريعة عسن الممتنعيسسن معنسسى حمسسل مسن ولذلك
ليسسسوا أنهسسمّ علسسى حملسسه مسن خطسسأ مثل وهو أخطأ فقد مطلقا
أعلمّ. والله… مطلقا كفارا

علصصى الفقهيصصة القواعصصد فهصصم عصصدم جنايصصة نأمصصوذج
: اللهية الشريعة

ّلي حكمّ الفقهية: هي القاعدةا ليتعسسرف جزئيسساته علسسى ينطبق ك
).5( منه أحكامه

تسسسهل محددةا قواعد في الشريعة وضع المتأخرون حاول وقد
سسسبع في جمعها إلى بعضهمّ جهود وصلت وقد المشكلّت، حل

"الشسسباه فسسي الحنفسسي نجيسسمّ ابسسن ذكسسر كمسسا قاعسسدةا عشسسرةا
هسسذه إن قسسولهمّ مسن العلماء هؤلء تقييدات ومع )،6( والنظائر"
تقتضسسيه بمسسا الفتسسوى يجسسوز ل وأنسسه جزئيسسة ل أكثريسسة القواعسسد
مسسع أنهسسمّ إل )،7( أغلبية بل كلية ليست لنها والضوابط القواعد

يرتقي وبها الحكاما، فروع إليها ترد القواعد هذه قالوا: إن ذلك
د.الجتها درجة إلى الفقيه

.14/24والنهاية البداية 3
.503– 28/502الفتاوى مجموع انظر 4
. 1/20التوضيح على التلويح 5
15ص والنظائر الشباه 6
ّنسسدوي لعلسسي الفقهيسسة القواعسسد عسسن نقلّ 7  وانظسسر293ص ال

الستدلل. في الطريقة هذه لرد هنال التفصيل
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4والمتأولون القبلة أهل

فلمسساذا الشسسريفة، النبويسسة السسسنة فسسي الناس زهد العمل وبهذا
ذلك: حفسسظ من أسهل والمسألة الحاديث، وألوف مئات حفظ
الجتهسساد، مرتبة إلى المرء يرتقي بل فقط، قاعدةا عشرةا سبع

المصسسدر الفقهيسسة القواعسسد جعسل هسسو ذلسك بعسد النتيجسسة وكانت
نسسسمعه السسذي هسسذا ومسسا والفتسسوى، للجتهاد بعضهمّ عند الوحيد
الشسسريعة مصادر من كمصدر المصالح باعتماد القول من اليوما

أي التيسسسير) لسسسقاط تجلسسب (المشسسقة قاعدةا لتخاذ نتيجة إل
).8( عليه مشقة بأنه المرء يشعر شرعي حكمّ

الله على والقول بالفتوى الناس وغمار الجهلة جرأ هذا وفعلهمّ
والسسدين الشسسريعة روح يفهسسمّ أن يكفيسسه المسسرء فصار علمّ، بغير

وينسب ، يحب كما ويفتي يريد ما يقول حتى مقاصدهما ويفهمّ
ودينه. الله لشرع كله ذلك

خلل من والجماعات الفراد مع التعامل لخطأ نأموذج
: مطلقا الشعار

القبلسسة أهسسل تعريسسف وهو لهميته فيه التوسع آثرنا النموذج هذا
فيه. المتأولين ودخول

مصسطلحات وعامسة المسسلمون، هسمّ القبلسة بأهسل والمقصسود
خلّل مسسن اعتمادهسسا تسسمّ إنمسسا والوائسسل السسسنة أهسسل مسسن الئمة

البنسساء يتمّ أن الشديد لحرصهمّ وذلك الصحيحة، والسنة القرآن
ولن– السسوحي –المعصوما المصدر من الموحد للمسلمّ العلمي

الطسسرقا أقرب تعتبر اللهي المراد على الشرعية اللفاظ دللة
ن وأسسلمها الشارع، مراد إلى الوصول في والغلسط، السدخن م

للتعبير وكتبهمّ عباراتهمّ في الئمة تداوله القبلة أهل ومصطلح
مثل:  بعدهمّ فمن التابعون معه تعامل وقد حقيقة عن

ًا نعلسسمّ سسسيرين: قسسال:- ل بسسن محمسسد المسساما)1 مسسن أحسسد
مسسن غيرهمّ من ول وسلمّ عليه الله صلى محمد أصحاب
ًا. القبلة أهل من أحد على الصلّةا تركوا التابعين تأثم

أحد عن الصلّةا يحجبون يكونوا النخعي: قال:- لمّ الماما)2
القبلة. أهل من

إلسسى صسسلى مسسن علسسى رباح: قال:- صل بن عطاء الماما)3
قبلتك.

وسسسفيان الوزاعسسي الفسسزاري:- سسسألت إسسسحاقا أبو قال)4
وإن القبلسسة أهسسل مسسن أحسسد على الصلّةا تترك هل الثوري

قال: ل. عمل؟ أي عمل

).9( مثله عبيدةا وأبي ثور وأبي اسحق وأحمد الشافعي وعن

المكفسرات غيسر بسه المقصسود عمل، أي عمل وإن الئمة وقول
القدسسسي:- ((يقسسول الحسسديث فسسي وسلمّ علية الله صلى لقوله

هما القرضاوي والشيخ/ يوسف الصاوي الدكتور/ صلّح ولعل 8
السسسنن عسسن بسسالعراض هسسذا عصسسرنا فسسي النمسساذج أجلسسى مسسن

الفقهية. بالقواعد والفتوى
سسسيرين بسسن محمسسد وقسسول1968رقسسمّ للّلكسسائي السنة شرح 9

في تفصيلّ الوزاعي قول وانظر ،2018رقمّ حديث في كذلك
.2023رقمّ حديث
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5والمتأولون القبلة أهل

بسسي ليشسسرك خطيئسسة الرض بقسسراب لقينسسي  من ...تعالى: الله
. )10 (مغفرةا)) بقرابها لقيته شيءا

فقسسد عنهمّ، الله رضي الصحابة مسامع على اللقب هذا ورد بل
أهسسل الله: أفسسي عبد بن جابر اليشكري قيس بن سليمان سأل

ًا تسسدعون قلت: أكنتسسمّ قال: ل، طواغيت؟ القبلة أهسسل مسسن أحسسد
ًا، القبلة ).11( قال: ل. مشرك

السسذين البسسدع أهل همّ النصوص هذه في القبلة بأهل والمقصود
للسلّما. وينتسبون الصلّةا يقيمون

اللسسه): كنتسسمّ عبسسد (بن لجابر سفيان:- قلت أبي عن رواية وفي
تقولسسون قلت: فكنتسسمّ قال: ل، كفار؟ القبلة: أنتمّ لهل تقولون

).12( قال: نعمّ. مسلمون؟ أنتمّ القبلة لهل

كسسذلك المخسسالف علسسى للرد الئمة تداوله القبلة أهل ومصطلح
كتعريسسف بتعريسسف حسسدها يمكسسن ل السسسنية المصسسطلحات )،13(

القبلسسة (أهسسل مصسسطلح فسسي سنرى كما – مانع جامع –المناطقة
معه). المتأولين وحال

هي الجملة على الصلّةا لن بالقبلة، السلّما عن التعبير تمّ وقد
وهسسي للسسسلّما، المنتسسسبة والفسسرقا الطوائف لكل الجامع المر
المتقسسدما الحسسديث ولسسورود حولها المسسلمون يختلف لمّ التي
ابه الشسعري الحسسن أبسو سسمى ولسذلك المقدمسة في فسي كت

المصسسلين" وهسسو واختلّف السسسلّميين "مقسسالت والملل الفرقا
بيانه. سيأتي كما موقف عن يعبر عنوان

أهسسل عنسسد دللته فإن البدع، أهل على للرد نشأ المصطلح وهذا
سسوى أخسسرى طائفسسة أي مسن أوسسسع تعسالى اللسه بفضسسل السنة

وقصسسرت إل مبتدعسسة طائفسسة مسسن مسسا سيأتي كما فإنه المرجئة،
مسسن لهسسمّ المخالفين وأخرجت وطائفتها، جماعتها على السلّما

وأرأف. أرحمّ فإنهمّ والجماعة السنة أهل إل السلّما،

الطوائأصصف وعمصصوم السصصنة أهصصل بيصصن الخلفا وينحصر
: للسإلم المنتسبين من أقسام أربعة في

أهسسل مسسن هسسمّ هسسل المكفسسرةا البسسدع أصسسحاب المتسسأولين)1
 القبلة؟

 القبلة؟ أهل من همّ هل والعصاةا الفساقا)2
أهسسل مسسن هسسمّ هل البدع أهل من السنة لهل المخالفين)3

 القبلة؟
هل قوله بلّزما كفر من (المآل) وإخراج باللزوما التكفير)4

 القبلة؟ أهل من هو

عنه الله رضي ذر أبي حديث من مسلمّ رواه 10
.2008رقمّ ح السابق 11
.2009رقمّ ح السابق 12
أهسسل تعريسسف الجرجسساني) فسسي التعريفسسات صسساحب كقسسول 13

أهسسل معتقد معتقدهمّ يكون ل الذين القبلة الهواء:- (همّ) أهل
السنة.
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6والمتأولون القبلة أهل

ولكسسن كفسسر، هسسو بقول ليصرحون بالمآل: أنهمّ التكفير ومعنى
اللسسزوما ذلك يعتقدون ل وهمّ الكفر عنها يلزما بأقوال يصرحون

)14.(

المصسسطلحين وأن المتسسأولون، هسسمّ المخسسالفين أن رأيسست وقسسد
واحسسد، باب في عنهما الحديث فجمعت واحد، معنى على يدلن

اسسستقر أنسسه داما فما المتأولين تكفير عن فرع باللزوما والتكفير
الفرع. معنى استقر فقد الصل معنى

بسسه ننشسسغل فلسسن القبلسسة أهسسل مصسسطلح فسسي الفساقا دخول أما
فسسي السنة لهل اليوما المخالفين وجود مع الناس، بين لشهرته

الى الله بفضل ولكن كالباضية، الباب هذا هور أمسر هسو تع مش
معلوما.
وكيسسف حقيقة؟ المرء يسلمّ كيف ببيان الفائدةا لعظيمّ وابتدأت

الموفق. والله بالحقيقة، الحكمّ وعلّقة بالسلّما؟ عليه يحكمّ

حقيقة؟ المرء يسلم كيف 
الطيبسسة: (ل بالكلمسسة عنسسه يعسسبر والتوحيد بالتوحيد، المرء يسلمّ

العبسسد بيسسن السستزاما عقسسد وهسسي اللسسه)، رسسسول محمد الله إل إله
قسسال شسسرع، بمسسا إل يعبده ول الله، إل يعبد ل ومعناها: أنه وربه،

وهسسو اليمسسان، أصسسل التوحيسسد تعالى: فسسإن الله رحمه تيمية ابن
ول الجنسة، ثمسن وهسسو النسسار؛ وأهل الجنة أهل بين الفارقا الكلّما
).15( به إل أحد إسلّما يصح

أن شسسهادةا وهما: تحقيق أصلين على مبني السلّما وقال: دين
ًا وأن الله، إل إله ل وسلمّ. عليه الله صلى الله رسول محمد

ًا اللسسه مسسع تجعسسل أل ذلك وأول الثسساني: أن والصسسل… آخسسر إلهسس
).16( رسله ألسنة على شرع بما نعبده

على مبني السلّما هو الله والوسيلة": دين "التوسل في وقال
أن وعلسسى شسسيء، بسسه ليشسسرك وحده الله يعبد أن أصلين: على

وسسسلمّ، عليسسه اللسسه صسسلى رسسسوله لسسسان علسسى شرعه بما يعبد
ًا وأن اللسسه إل إلسسه ل أن قولنسسا: أشسسهد حقيقة هما وهذان محمسسد
).17( ورسوله عبده

نتكلسسمّ (لننسسا والباطن الظاهر التزاما يتضمن التزاما عقد وقولنا
يعني: السلّما) وهو حقيقة عن

عسسالمّ غيسسر نطقهسسا فمسسن الكلمسسة، هسسذه بمعنسسى - العلم1ّ
ًا، يكون فلّ لها المجمل بالمعنى (فسساعلمّ تعسسالى الله قال مسلم

شسسهد مسسن تعسسالى: (إل ] وقسسال19اللسسه) [محمسسد إل إلسسه ل أنسسه
مات وسلمّ: ((من عليه الله صلى وقال ]،86بالحق)[الزخرف

).18 (الجنة)) دخل الله إل إله ل أنه يعلمّ وهو

.2/492المجتهد بداية 14
.24/235الفتاوى مجموع 15
.1/310السابق 16
.162ص والوسيلة التوسل 17
رضي عثمان حديث من1/6926وأحمد1/41مسلمّ رواه 18

. عنه الله
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7والمتأولون القبلة أهل

بلسسسانه نطقهسسا فمسسن لهسسا، القلسسبي والخلّص - الصدقا2
ًا يعتسسبر فلّ قولهسسا فسسي صسسادقا غيسسر بهسسا شسساك وهسسو فسسي مسسسلم

ًا كان وإن الحقيقة، صسسلى اللسسه رسول الظاهر. قال في مسلم
إله ل قال من النار على حرما تعالى الله وسلمّ: ((إن عليه الله
عليسسه اللسسه صسسلى . وقسسال)19 (اللسسه)) وجسسه بسسذلك يبتغي الله إل

ًا وأن الله، إل إله ل أن يشهد أحد من ((ما وسلمّ رسسسول محمد
ًا الله .)20 (النار)) على الله حرمه إل قلبه من صدق

قبسسول تعنسسي الكلمسسة دامسست فما لها، والقبول - النقياد3
ويقبل إلهه أوامر العبد يمتثل أن يعني فهذا لله، بعبوديته المرء

قسسال العقد، لهذا نقض هو خبر أو أمر لي رد وأي كذلك، أخباره
القتضاء:-  في تيمية ابن

ًا بأن والشهادة تتضمن:  الله رسإول محمد
أخبر.  ما كل في تصديقه-1

أمر. ما كل في طاعته-2

مسن الثابتة والخبار السيرةا في ما تأمل ومن القيمّ:- ابن قال 
عليسسه اللسسه صسسلى لسسه والمشسسركين الكتاب أهل من كثير شهادةا
فسسي الشسسهادةا هسسذه تسسدخلهمّ فلسسمّ صسسادقا وأنسسه بالرسالة وسلمّ

المعرفسسة هسسو ليس وأنه ذلك، وراء أمر السلّما أن علمّ السلّما
والنقيسساد والقرار المعرفة بل والقرارفقط، المعرفة ول فقط

ًا ودينه طاعته والتزاما ًا.اهس ظاهر ).21( وباطن

السسسلّما فسسي يسسدخله ل بسسالنبوةا الكافر إقرار حجر:- إن ابن قال
مهمسسة نقطسسة إلسسى ننبسسه وههنسسا ),22( السسسلّما أحكاما يلتزما حتى
العمسسل فقبسسول فيسسه، السسدخول هسسو ليسسس العمسسل قبول أن وهي

فهنسساك العمسسل فسسي السسدخول أمسسا به، إل يصح ول السلّما شرط
ًا تعتبر أعمال مسسن (أي الواجبسسات من تعتبر أعمال وهناك شرط

السسسلّما، لصسسحة شسسرط بالشسسهادتين اليمان) فالنطق واجبات
إلى والحسان الوالدين بر وأما الصحيح) كذلك، (على والصلّةا

فقبولهسسا إلسسخ… المنكسسر عسسن والنهسي بسالمعروف والمسسر الجسسار
مكملّته من فهي فيها الدخول وأما المرء، إسلّما لصحة شرط

).23( الواجبة

علسسى يحكسسمّ كيسسف أمسسا السسسلّما، حقيقسسة عسسن نتكلسسمّ هنسسا ونحن
التالية. النقطة في فهذا الظاهر في السلّما

 بالسإلم؟ المرء على يحكم بم

عسسن ينسسبئ السسذي وهسسو بالظسساهر، يكسسون الحكسسمّ أن المعلوما من
الظسسروف بعسسض وتسسستثنى الغلسسب (علسسى والحقيقسسة، البسساطن
المنافق). وحال كالكراه

 .1/109البخاري رواه 19
. ومسلمّ البخاري رواه 20
.3/42 المعاد زاد 21
.7/697الباري فتح 22
ًا المسألة هذه تفصيل انظر 23 2/418القبسسول معسسارج في جيد

بعدها. وما
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8والمتأولون القبلة أهل

مسن يعسرف بالسلّما المرء على يحكمّ خلّله من الذي والظاهر
):-24( أمور ثلّثا خلّل
لنص.ا)1
الدللة.)2
التبعية.)3

: - النص1
محمسسد اللسسه إل إله الطيبة: ل بالكلمة الرجل يأتي أن بها ونعني
الحكسسمّ يجسسب لسسسانه على بالكلمة الرجل أتى فإذا الله، رسول

فسسي ضسسربتمّ إذا آمنوا الذين أيها (يا تعالى لقوله بالسلّما، عليه
لسسست السسسلّما إليكسسمّ ألقسسى لمسسن تقولسسوا ول فتبينوا الله سبيل

ًا، كسسثيرةا) مغسسانمّ اللسسه فعنسسد السسدنيا الحيسساةا عسسرض تبتغسسون مؤمن
].94[النساء

سسسبب فسسي نزلسست اليسسة تعسسالى: هسسذه الله رحمه جرير ابن قال
بعسسدما وسسسلمّ عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه لرسول سرية قتلتة قتيل

سسسلمّ بعسسدما او الحسسق، شسسهادةا شهد بعدما أو مسلمّ، قال: إني
…منسسه فأخسسذوه ملكه من ذلك غير أو معه، كانت لغنيمة عليهمّ
أسلمّ. بعدما الرجل وقتله عنه الله رضي أسامة حديث وذكر

ألقسسى كلمته) أو (أي السلّما أظهر من أن على تدل الية فهذه
عنه. الكف يجب السلّما أهل تحية

حسستى النسساس أقاتسسل أن وسلمّ:- ((أمسسرت عليه الله صلى وقال
منسسي عصسسموا اللسسه إل إلسسه ل قسسالوا فسسإذا اللسسه إل إلسسه ل يقولسسوا
.)25 (بحقها)) إل وأموالهمّ دماءهمّ

اللسسه دون مسن يعبسسد بمسا وكفسر اللسه إل إله ل قال وقال:- ((من
).26 (تعالى)) الله على وحسابه ودمه ماله حرما

مسسع بهما يأتي أو بالشهادتين يأتي أن هو الكاساني:- النص قال
ًا عليه هو مما التبري ).27( صريح

ليسسس إذ التطويل مخافة شرحها عن نعرض عدةا مسائل وههنا
أن منهسسا علسسمّ إذا الكلمة منها: أن المقصود هو الباب هذا شرح
ًا، تعتسسبر ل القسسرار دون الخبسسار بها أراد المرء ابسسن قسسال إسسسلّم

ًا عليسسه الله صلى النبي إلى اليهود من نفر جاء فقد تيمية: وأيض
بسسذلك مسسسلمين يكونسسوا ولسسمّ رسسسول إنسسك فقالوا: نشهد وسلمّ
نعلسسمّ أي أنفسسسهمّ، في عما الخبار سبيل على ذلك قالوا لنهمّ

من قالوا: نخاف تتبعوني؟ ل قال: فلمّ الله، رسول أنك ونجزما
يتكلسسمّ حسستى بإيمسسان ليس والخبار العلمّ مجرد أن فعلمّ اليهود،

مسسع والنقيسساد لللسستزاما المتضسسمن النشسساء وجسسه علسسى باليمسسان
يتسسبرى لسسمّ إذا وكسسذا )،28( أنفسسسهمّ فسسي عما الخبار ذلك تضمن

للكاساني). الصنائع بدائع فيه. (انظر هو الذي دينه من

. 7ج بعدها  وما102ص الحنفي للكاساني الصناع بدائع 24
. ومسلمّ البخاري 25
. مسلمّ 26
. 135ص اليمان ال بدائع 27
.7ج بعدها  وما102ص الحنفي للكاساني صنائع 28
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9والمتأولون القبلة أهل

: - الدللة2
أهل من واحد أو كتابي يصلي أن الكاساني:- الدللة:- نحو قال

).29( الشرك
السسسلّما أعمسسال مسسن بعمسسل المسسرء يسسأتي أن هسسو منهسسا والقصسسد
فسسي وأهمها الخرى الديان أهل بها يشاركهمّ ل والتي الظاهرةا

بالسلّما. عليه يحكمّ بذلك فإنه الظاهر، والهدي الصلّةا ذلك
أعمسسال مسسن بعمسسل أتى إذا المشرك في العلمّ أهل إختلف وقد
لّةا السسلّما أهل هنسا حاجسة ل. ول أما يسسلمّ هسل الجماعسة كص

).30( بإسلّمه الحاكمين مع والدليل المسألة هذه لتفصيل

: - التبعية3
ًا بإسلّمه يحكمّ الصبي الكاساني:- فإن قال أو عقسسل لبويه تبع
ًا بإسلّمه ويحكمّ عقل إذا بنفسه يسلمّ لمّ ما يعقل لمّ للدار تبع

ًا ).31( أيض

ًا بإسسسلّمه يحكمّ فالمرء مسسن مسسسألة فهسسذه وللسسدار، لبسسويه تبعسس
رد فيسسه وهسسذا وأحكامها، الدار على تبنى التي الكثيرةا المسائل

أن زعما حين خان حسن صديق والشيخ الشوكاني الماما على
مسسن يسسستفاد ول الشسسرعية الحكسساما في لها قيمة ل الدار أحكاما

الجميع.. الله رحمّ شيء، التقسيمّ هذا

بالسلّما المرء على– والتبعية والدللة النص –بالظاهر والحكمّ
السسسلّما نواقض من ناقض بأي المرء تلبس عدما وهو شرط له

من لبد إذ بلطلّقا تعمل ل كذلك المسألة وهذه عليها، المجمع
والكراه. كالجهل النواقض اعتبار حين الموانع وجود اعتبار

بالحتمسسالت، للمة المكفرين على رد فيه ترى كما الباب وهذا
يتسسبينوا حسستى بالسسسلّما المسسة علسسى بسسالحكمّ يتوقفسسون أوالسسذين
ى رد فيسه وكذلك الحتمال، لوجود الشرك من براءتهمّ مسن عل

تلبسسسهمّ مخافسسة بسسالعموما المسسساجد أئمسسة وراء الصسسلّةا تسسرك
أهمهسا بدعيسة قواعسد علسى مبناهسا القسوال هذه فكل بالشرك،

الباب هذا وجامع ظنية، احتمالت أجل من بالظاهر الحكمّ ترك
المتقسسدما:- ((مسسن وسسسلمّ عليه الله صلى النبي قول من مأخوذ
مسسا وعليسسه لنسسا مسسا فله ذبيحتنا وأكل قبلتنا واستقبل صلّتنا صلى

علينا)).

البسساطن فسسي الشسسرك مسسن السسبراءةا أن وهسسو مهمسسة نقطة وههنا
ًا ليسسست ولكنهسسا المرء، لسلّما شرط عليسسه لتحكسسمّ لسسك شسسرط

مسسن بريسسء وأنسسه المسسرء مسسن التحقسسق أن هسسذا بالسلّما. ومعنى
ليسسس بالسسسلّما عليسسه للحكسسمّ ببسساطنه بالطاغوت وكافر الشرك

أهسسل سسسبيل مسن هسسي وإنمسا والجماعسسة، السنة أهل طريقة من
ًا بالنواقض يأت لمّ فمن البدع، يجسسوز فلّ عنسسه تشسستهر ولسسمّ علن

لسسمّ بسسدعي عمسسل هسسو ذلسسك وفعسسل ل، أما منها هو أبريء امتحانه
أو فعلسه، قسد وسسلمّ عليسه اللسه صسلى الله رسول أن قط يثبت
لهسسا البدعسسة وهسسذه عنهسسمّ، اللسسه رضسسي بعسسده مسسن أصحابه فعله

وأوضسسح أّجل تكون تكاد اليوما لكنها الوائل الخوارج عن أصول
الغلو. جماعات ومن منالغيلمة أفراخهمّ من كثير عند

. 7ج بعدها  وما102ص الحنفي للكاساني الصنائع بدائع 29
المسسامين بيسسن الخلّف فسسي الصسسطلّما كتسساب فسسي انظرهسسا 30

السسسمعاني المظفسسر لبسسي اللسسه رحمهمسسا حنيفة وأبي الشافعي
1/29.

.7ج بعدها  وما102ص الحنفي للكاساني الصنائع بدائع 31
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10والمتأولون القبلة أهل

: بالحكم الحقيقة علقة

صحيح بسند اليمان كتاب في شيبة أبي بن بكر أبو الماما روى
سسسأل السسذي الرسسسول قسال:- حسسدثني أنه التابعي قلّدةا أبي إلى
كسسانوا الناس أن أتعلمّ بالله فقال: أنشدك مسعود، بن الله عبد

ثلّثسسة علسسى وسسسلمّ عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول عهسسد علسسى
أصناف:-

العلّنية. مؤمن السريرةا مؤمن
العلّنية. كافر السريرةا وكافر
السريرةا. كافر العلّنية مؤمن

).32( نعمّ الله: اللهمّ عبد فقال

ول الول الجيسسل واقع في يكن الحوالي:- فلمّ سفر الشيخ قال
التسسارك أي العلّنيسسة، كسسافر السسسريرةا المؤمن وجود تصوره في

المرجئة. تزعمّ كما بقلبه بناقض) المؤمن أتى من (أو لليمان

ًا ّطابي:- قد يقول هذا من وانطلّق ًا المسسرء يكون الخ مستسسسلم
غير الباطن صادقا يكون ول الباطن، في منقاد غير الظاهر في

).33( الظاهر في منقاد
الشسسريف" العلسسمّ طلسسب فسسي صسساحب"الجسسامع خطأ تعلمّ وبهذا

ًا أوجسسد حيسسن العزيسسز، عبسسد بسسن القسسادر عبد الشيخ ًا، قسسسم رابعسس
ً وجعلسسه مسسع والسسردةا بسسالكفر الرجسسل علسسى الحكسسمّ وهسسو محتملّ
ًا. يكون أن احتمالنا مسلم

إنمسسا بكفرهسسمّ الطواغيت:- فحكمنسسا أنصار على حكمه في قال
الحقيقسسة علسسى كممتنعيسسن بكفرهسسمّ نقطسع ول الظسساهر على هو

بأنه التذكير مع بعضهمّ، حق في التكفير من مانع قياما لحتمال
علسسى هسسو إنمسسا عليهسسمّ فالحكمّ الموانع عن البحث علينا يجب ل

).34( الظاهر

مسسع الرجسسل تكفيسسر جسسوز لنسسه جسسسيمّ خطأ في هنا وقع والشيخ
ًا يكون أن احتمال ل مبتدع قول القول وهذا الباطن، في مسلم
لسببين:- الخطأ هذا في وقع وقد سلف، له يعرف

السسستثناء، إلسسى النظر غير من العامة القواعد  إعمالأولهما:
أن رأيسست وقسسد الحكسساما، تبعسسض هسسي هنا أعملها التي والقاعدةا

استثناء. القاعدةا لهذه

على الحكمّ وبين القتال نوع في الئمة لكلّما  خلطهثانأيهما: 
ونسسسميهمّ المرتسسدين مقاتلة القوما يقاتل والفراد. فقد العيان
لوجسسود مرتسسدين وأعيانهمّ أفرادهمّ تسمية عدما مع ردةا بطائفة
يجسسب المسسانع إحتمسسال وجسسود فمجسسرد أفرادهمّ، بعض في موانع

بسسل الموانسسع، وجسسود بإحتمال أقر ههنا وهو به، والهتماما إعماله
الواجب.  هو فإعمالها واقعنا، في الغلب هي إنها

الوهاب:- ل عبد بن محمد بن حسن بن عبدالرحمن الشيخ قال
ًا، يكسسون المشسسرك ومسسساكنة مجامعة مجرد إنه يقال بسسل كسسافر

المشسسركين ظهرانسسي بيسن مسن الخروج عن عجز من أنه المراد

23ًص شيبة أبي لبن اليمان 32 " الرجسساء ظسساهرةا"  عسسن  نقلّ
سسسجون مسسن أسسسره اللسسه فسسك الحسسوالي، سسسفر السسدكتور للشيخ

.643-2/642المرتدين... 
.2/643الرجاء ظاهرةا 33
34 2/616.
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11والمتأولون القبلة أهل

ًا معهمّ وأخرجوه ل المسسال وأخذ القتل في حكمهمّ فحكمه كره
).35( الكفر في

وإياه) من الله وهدانا الله (حفظه القادر، عبد الشيخ ذكره فما
بسسه فالمقصسسود الطائفسسة حكسسمّ هسسو الجاهل حكمّ أن الئمة كلّما

اهتسسدى وقسسد الكفسسر، فسسي حكمه ل المال وأخذ القتل في حكمه
المجيسسد عبسسد الشسسيخ كتسساب علسسى رده في المسألة لهذه الشيخ

 –ههنسسا فسساتته اليمسسان" لكسسن وحقيقسسة السسسلّما "حسسد الشسساذلي
وحده. لله والكمال

فسسي غلسسو الشريف" فيه العلمّ طلب في "الجامع الشيخ وكتاب
ًا بعضها عدةا.. أذكر مواطن ًا ذكر يحتسساج الكتاب كان وإن سريع

أبحاثه:- من للكثير واسعة مناقشة إلى

الليمانية" في "الرسالة صاحب إعذار عدما في - غلوه1
الموالةا. فهمّ في خطأه

ًا (موالةا الموالةا تسمية في - غلوه2 المشركين) قسم
ًا الكبر. الكفر إل تحتمل ل واحد

العاملسسة السسسلّمية الجماعات بعض تسمية في - غلوه3
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي أتبسساع مسسن ليسسسوا أنهسسمّ للسلّما

.)36( وسلمّ
الحقسسوقا بعسسض فسسي خسسالفه مسسن تسسسمية فسسي - غلسسوه4

والضالين. بالمنافقين الشخصية
الشخصسسية الحقوقا بعض في خالفوه من على - حكمه5

القتسال المرتسدون يسستحق كمسا القتسال يستحقون بأنهمّ
بسواء. سواء

البرلمسسانيين عمسسوما علسسى التكفيسسر إطلّقا فسسي - غلسسوه6
باهتماما. توضع أن ينبغي كان قيود دون والمنتخبين

ً ليس وهذا إل يتسسمّ أن أبسسى اللسسه لكسسن الكتسساب قيمسسة مسسن تقليلّ
كتابه.

: القبلة أهل في والمخالفين المتأولين دخول
أهسسل عنسسد وأعسسدلها وأرحمها المسائل أشرف من المسألة هذه

ًا بها المستبصر فإن والجماعة، السنة هسسذه طريق أن يعلمّ يقين
وهسسذه المخسسالف، مسسع تعاملهسسا فسسي الطسسرقا أرحسسمّ هي الطائفة
بيننسسا الفسسروقا أعظمّ من بل المهمة الفروقا من كذلك المسألة

قسسد سسسيأتي كمسسا البدعيسسة الفسسرقا عامسسة فسسإن المخسسالفين، وبين
المسألة...  هذه في الهداية عن تنكبت

قصسسده السسذي المتسسأول تعسسالى:- إن اللسسه رحمسسه تيميسسة ابن قال
إذا يفسسسق، ول يكفسسر ل وسسسلمّ عليسسه الله صلى الرسول متابعة
ي الناس عند مشهور وهذا فأخطأ، إجتهد ائل ف العمليسة، المس

وهسسذا فيها، المخطئين كفر الناس من فكثير العقائد مسائل أما
بإحسسسان، لهسسمّ والتسسابعين الصحابة من أحد عن يعرف ل القول

أقسسوال من الصل في هو إنما المسلمين، أئمة من أحد عن ول
خسسالفهمّ مسسن ويكفسسرون بدعسسة يبتسسدعون السسذين البسسدع أهسسل

أتبسساع مسسن كسسثير فسسي ذلك ووقع والجهمية، والمعتزلة كالخوارج
).37( وغيرهمّ وأحمد والشافعي مالك أصحاب كبعض الئمة

ص الول القسمّ الثاني المجلد والمسائل الرسائل مجموعة 35
135.

36 2/906. 
.240-5/239النبوية السنة منهاج 37

11



12والمتأولون القبلة أهل

الرجسسل علسسى الحكسسمّ فسسي المسائل عمدةا هي المسألة هذه بل
أهسسل رؤوس هسسمّ والسسذين –الخسسوارج فسإن مبتسسدع، أو سسسني بأنه

السنة أهل من كثير عند والخارجية بالبدعة عليهمّ يحكمّ– البدع
ًا البسسدع أهسسل عنسسدهمّ. فسسإن المسسسألة هسسذه وجود لمجرد عمومسس

البدعسسة هذه سرت وقد يعذرونه، ول المتأول المخالف يكفرون
السسسنة لهسسل المنتسسسبين مسسن طوائسسف فسسي تيميسسة ابن قال كما

فهمهسسمّ سسسيأتي) عسسدما (كمسسا السسسريان هذا وبسبب والجماعة،
البدع. أهل تكفير إطلّقا في الئمة لكلّما

في الهادي قال المتأولين، تكفير على كتبهمّ في نصوا فالزيدية
السسرد في الشوكاني كالمرتد. قال الزهار":- والمتأول "حدائق

جنسساه بما وأهله السلّما على ويناح العبرات، تسكب ههنا عليه،
ل بالكفر الترامي من المسلمين غالب على الدين في التعصب

غلسست لمسسا بسسل لبرهسسان، ول اللسسه من لبيان ول لقرآن، ول لسنة،
مسسن الرجيسسمّ الشسسيطان وتمكسسن السسدين، فسسي العصسسبية مراجسسل
هسسو بمسا لبعسض بعضسسهمّ إلزامات لقنهمّ المسلمين كلمة تفريق
)... السسخ. فسسارجع38( البقيعسسة والسسسراب الهواء، في الهباء شبيه
لهميته. إليه

كفسسسروا السسسسنة لهسسسل المنتسسسسبين المتكلميسسسن مسسسن وكسسسثير
"أصسسول كتسسابه فسسي البغسسدادي منصسسور أبسسو المتسسأولين.... قسسال
أهسسل أنكحة في الصل هذا من عشر الرابعة الدين":- المسألة

أكل ليحل أنه على أصحابنا ومواريثهمّ: أجمع وذبائحهمّ الهواء
المعتزلسة وأكثر ذبائحنا، يستبيح ل من ذبائح نبيح وكيف ذبائحهمّ

مسسن أشد فيهمّ وقولنا ذبائحنا يحرمون الخوارج من الزارقة مع
مسسن يرثون ل الهواء أهل أن على أصحابنا فينا... وأجمع قولهمّ

).39( السنة أهل

جعلهسسمّ مسسن قسسال:- ومنهسسمّ ردةا، دار البسسدع أهل دار وسمى بل
بيسسن خلّف أولدهسسمّ إسسسترقاقا وفسسي الجزية، يقبل ولمّ مرتدين
).40( أصحابنا

مشسسهور المتسسأول للمخسسالف فتكفيرهسسمّ الروافسسض الشيعة وأما
بن هارون قال:- عن النوار" للمجلسي "مجالس ففي معلوما،
هسسؤلء نسسأتي السلّما:- إنسسا عليه الله عبد لبي قال: قلت خارجة

تسسأتيهمّ قسسال: ل عليهمّ؟ لنا حجة يكون منهمّ فنسمع المخالفين
).41( المشركة مللهمّ ولعن الله، لعنهمّ منهمّ، تسمع ول

والنصسساب المخسسالفين كفر بعنوان: باب بابا المجلسي عقد وقد
)42.(

السنة. أهل همّ عندهمّ والنصاب
أخبارنسا المجلسسسي:- كتسسب قسال كسسذلك، الزيديسة يكفسرون وهمّ

مسسن وأمثسسالهمّ الزيديسسة كفسسر علسسى الدالسسة بالخبسسار مشسسحونة
).43( والواقفة الفطحية

الجسسرار السسسيل قسسي عليسسه الزهسسار" والسسرد "حسسدائق انظسسر 38
إبراهيسسمّ بن محمد الجهبذ العلّمة رد . وانظر4/584 للشوكاني

والقواصسسمّ "العواصسسمّ فسسي الزيسسدي شيخه على اليماني الوزير
بعدها".  وما2/150القاسمّ أبي سنة عن الذب في

بعدها.  وما240ص 39
.243 –242ص 40
.2/216النوار مجالس 41
.76/131السابق 42
.37/34السابق 43
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13والمتأولون القبلة أهل

بالنص. علي إمامة في يتوقفون الذين همّ والواقفة

ًا، البسسدع أهسسل سسسمة فهسسي الجملسسة وعلسسى المسساما قسسال عمومسس
قسسال: خسسالفته إذا البسسدع تعسسالى:- أهسسل اللسسه رحمسسه الشسسافعي

قال: أخطأت. خالفته فإذا السني وأما كفرت،

وكذلك الجماعة أهل تكفر الله: والخوارج رحمه تيمية ابن قال
يكفسسر لسسمّ ومن الرافضة، وكذلك خالفهمّ من يكفرون المعتزلة

ًا يبتسسدعون الهسسواء أهل أكثر وكذلك فسق، مسسن ويكفسسرون رأيسس
بسسه جسساء السسذي ربهمّ من الحق يتبعون السنة وأهل فيه، خالفهمّ

بل فيه، خالفهمّ من يكفرون ول وسلمّ عليه الله صلى الرسول
).44( بالخلق وأرحمّ بالحق أعلمّ همّ

: تنبيه
الغلسسب على هو إنما للمذاهب القوال هذه نسبة في ههنا نحن

وافسسق مسسن البدعيسسة المسسذاهب هسسذه في وجد فقد وإل الشهر و
لئلّ مهسسمّ التنسسبيه وهسسذا المتسسأولين، تكفيسسر عسسدما في السنة أهل

ًا النسساس مسسع تعاملنسسا ويتمّ الخطأ النمطية في ندخل مسسن جميعسس
الشعار. خلّل

: المخالفين المتأولين في السنة أهل قول
منهما:- لبد مقدمتان

الولى:  المقدمة
أن إليسسه أذهسسب المالكي):- والذي (الماما الباجي أبوالوليد قال

الحسسق، بغيسسر حكسسمّ فقسسد بغيسسره حكمّ من واحد) وأن في (الحق
لسسمّ فمن طلبه، في الجتهاد كلفنا وإنما إصابته، نكلف لمّ ولكننا
أجريسسن، أجسسر فقد فأصاب اجتهد ومن أثمّ، فقد طلبه في يجتهد

أ اجتهسد ومسن الحق، في الصابة وأجر الجتهاد أجر فقسد فأخط
ًا أجر ًا أجر ذلسسك على لخطئه... والدليل يأثمّ ولمّ لجتهاده واحد

نفشت إذ الحرثا في يحكمان إذ وسليمان تعالى: (وداود قوله
سسليمان) شساهدين* ففهمناهسا لحكمهمسسا وكنسا القسوما غنمّ فيه

الله الله: ((حمد رحمه البصري الحسن قال ]،79–78[النبياء
لضسسل ذلسسك ولسسول لجتهاده علىداود وأثنى إصابته على سليمان

).45الحكاما)) (

إماما من –المستدل تعالى: فالمجتهد الله رحمه تيمية ابن قال
اكمّ اجتهسد إذا– ذلسك وغيسر ومفست ومنساظر ونساظر وعسالمّ وح

اللسسه كلفسسه السسذي هو هذا كان استطاع، ما الله فاتقى واستدل،
ول اسسستطاع، مسسا اتقسساه إذا للثواب مستحق لله مطيع وهو إياه،

ًا البتة الله يعاقبه بمعنسسى مصسسيب وهسسو المجسسبرةا، للجهمية خلّف
يعلمسسه ل وقد المر، نفس في الحق يعلمّ قد لكن لله مطيع أنه

ًا وسسسعه اسسستفرغ مسسن قولهمّ: كسسل في والمعتزلة للقدرية خلّف

.5/158السنة منهاج 44
–708ص البجسسي للمسساما الصول إحكاما في الفصول إحكاما 45

دكتسسور وهسسو السستركي المجيسسد عبسسد هسسو الكتسساب . ومحقسسق709
مسسن المجرميسسن أكسسابر مسسن وهسسو السسسربون بجامعسسة محاضسسر

خلقيسسة مسسواعظ كتسساب القسسرآن أن يعتسسبرون السسذين العلمسسانيين
كتابه ومن هذا كتابه مقدمة فليحذر وشرع، أحكاما كتاب وليس
حسسزما ابسسن بيسسن السسسلّمية الشسسريعة أصول في "مناظرةا الخر

للسسه ما أرد أن في لحظة أتردد يقول: ولست والباجي" … فهو
لقيصر. لقيصر وما لله
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14والمتأولون القبلة أهل

اسسستفرغ مسسن كسسل بسسل تقسسدما، كمسسا باطسسل هسسذا فإن الحق، علمّ
).46( الثواب استحق وسعه

الحسسق بإصسسابة الحسساكمّ قسسط تعالى الله يأمر حزما: لمّ ابن وقال
العادلة بالبينة بالحكمّ أمره إنما وسعه، في ليس ما تكليف لنه

فسسي ذلسسك من به حكمّ فما بعلمه، أو القرار أو اليمين أو عنده،
لسسمّ أو الحسسق صسساحب أصسساب الحسسق، بيقيسسن حكسسمّ فقد موضعه

).47( يصب

فسسإن المختسسار، القسسول خلّف بعلمسسه) هسسو حسسزما: (أو ابسسن وقول
لسسه ليجسسوز لكسسن بعلمسسه، يقضي أن له يجوز ل والحاكمّ القاضي

الخلّف. مسائل من والمسألة بخلّفه، يحكمّ أن
الحسسق، معرفسسة من ليتمكن واستدل اجتهد من كل وقال: ليس

ًا تسسرك مسسن إل الوعيد يستحق ول ًا فعسسل أو بسسه مسسأمور محظسسور
)48.(

: الثانأية المقدمة
ول الصول في ل المة هذه في المجتهدين من المخطأ يؤثمّ ل

).49العنبري) ( الحسن بن الله (عبيد الفروع في

حنيفسسة كسسأبي الفتسسوى وأئمسسة السسسلف قسسول تيمية: هذا ابن قال
الظسساهر) أهسسل (إمسساما علسسي بسسن وداود والثسسوري والشسسافعي
ًا يؤثمون وغيرهمّ: ل ًا مجتهد الصسسولية المسسسائل فسسي ل مخطئ

أبسسو كسان ولهسسذا وغيره، حزما ابن ذلك ذكر كما الفرعية، في ول
إل الهسسواء أهسسل شسسهادةا يقبلسسون وغيرهمسسا والشسسافعي حنيفسسة

شسسهادته تقبسسل ل والكسسافر خلفهسسمّ، الصلّةا ويصححون الخطابية
خلفه. يصلى ول المسلمين على

لهسسمّ والتسسابعين الصسسحابة عسسن المعسسروف القول هو وقالوا: هذا
يؤثمسسون ول يفسسسقون ول ليكفرون أنهمّ الدين، وأئمة بإحسان

ًا علمية. ول مسألةعملية في ل المخطئين، المجتهدين من أحد
أقسسوال من هو إنما والفروع الصول مسائل بين قالوا: والفرقا

سسسلك ومسسن والجهميسسة والمعتزلسسة الكلّما أهسسل مسسن البسسدع أهل
أصسسول فسسي بسسذلك تكلمو أقواما إلى القول هذا سبيلهمّ. وانتقل

).50( غوره ول القول هذا حقيقة يعرفوا ولمّ الفقه

ولكسسن أعيسسانهمّ كفسسر لعلسسة ليس الخطابية، الله: إل رحمه قوله
شسسرح لمذهبهمّ... ثسسمّ الكذب يجيزون فهمّ البدعة هذه لمذهب
علسسى بسسالرد وذلسسك فيسسه وتوسسسع القسسول هسسذا اللسسه رحمه الشيخ

أصسل هسو ما بين للتفريق صحيح ضابط يوجد ل وأنه المفرقين،
مخافة ولول لهميته، إليه فارجع المسألة، هذه في فرع هو وما

هنا. لذكرته الطالة

: التأويل معنى
مسسسألة ومسن لخسسر، بساب مسسن معنسساه يختلسسف التأويسسل مصطلح
فهسسو المصسسطلح لهسسذا المتكلسسمّ مراد معرفة من بد ول لمسألة،

وهو معنى، على المتكلمين وعند معنى، على الصول كتب في
).51( آخر معنى على الكريمّ القرآن في

.5/111النبوية السنة منهاج 46
.5/77الحكاما أصول في الحكاما 47
.5/98السنة منهاج 48
.5/78السابق 49
بعدها. وما5/87السابق 50
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15والمتأولون القبلة أهل

يظسسن هنسسا: أن ومعناهمسسا واحسسد، بمعنسسى هما التأول أو والتأويل
أن هسسو التعريسسف هذا دليلًّ. ومعنى الدليل غير المسلمّ المجتهد

عسن أو تعسالى اللسسه حكمّ عن العالمّ أو الناظر أو المجتهد يبحث
رسسسوله يريسسده مسسا أو اللسسه يريسسده مسسا معنى عن يبحث أو خبره،
يصيبه. ول حكمه أو الله مراد فيخطئ وسلمّ عليه الله صلى

لكسسن لهسسا، نسساقض غيسسر السلّما بكلمة الصل في ملتزما إذا فهو
تحقيسسق أجسسل مسسن وواجباتهسسا ولوازمهسسا مقتضياتها عن بحثه في

المراد. إصابة أخطأ نفسه في تعالى الله عبودية

بعضصصها أذكصصر الخطصصأ هصصذا فصي لوقوعه أسإباب وهناك
ًا ًا:- ذكر سإريع
جزمسسه مسسع ذهنسسه علسسى شسسرعية أو عقليسسة قاعسسدةا غلبسسة)1

إليها. المسائل باقي رد ثمّ بصوابها
للصحيح. ورده الضعيف بالحديث أخذه)2
التقليد.)3
السسسلّما أهسسل قسسول أنه يظن واحد بقول إل معرفته عدما)4

الوحيد.
قاعسسدةا لعمسساله أو اللغسسة في لضعفه التفسير في خطأه)5

).52( مخطئة بطريقة أو محلها غير في
سسيأتي كمسسا بعضسسهمّ فسإن وإل لنا ظاهر هو فيما السباب وهذه

بحجسسة الخسسبر رد أو المسسر قبسسول وعسسدما الشريعة رد في يتحايل
فسسأمره البسساطن أمسسا بالظاهر، الحكمّ إل لنا ليس ولكن التأويل،

فنحكمّ والدلئل القرائن طريق عن لنا ظهر ما في إل الله، الى
بها. 

:(التأول)  التأويل مراتب
نظسسر: المسسسلمّ أكفسسر مسسن تعسسالى: إن الله رحمه حجر ابن قال
وإن الكسسافر، هسسو كسسان وربما الذما، استحق تأويل بغير كان فإن
ًا الذما استحق سائغ غير كان إن نظر بتأويل كان يصسسل ول أيضسس
يلتحسسق ول يليسسق، بمسسا ويزجر خطئه وجه له يبين بل الكفر، إلى

يسسستحق لسسمّ سسسائغ بتأويسسل كان وإن العلماء، جمهور عند بالول
قسسال الصسسواب، إلسسى يرجسسع حسستى الحجسسة عليسسه تقسساما بسسل السسذما

الجلنيسسد السسسيد محمسسد كتسساب البسساب هسسذا فسسي للتوسع يراجع 51
وكتسساب التأويسسل" ، قضسسية مسسن ومسسوقفه تيميسسة ابسسن "المسساما

بعسسدها). لمعرفسسة وما1/175( القيمّ المرسلة" لبن "الصواعق
إقبسسال فسسي القيسسمّ ابسسن كتبسسه مسسا وتبصر بتأمل التأويل... وانظر

)2/435"الصسسواعق" ( فسسي التأويسسل علسسى الجاهلسسة النفسسوس
التأويسسل ظسساهرةا شسسرح مصسسادر أهسسمّ مسسن هذا القيمّ ابن وكتاب
لطسسالب ينبغسسي فلّ السسسلّما وفسسي السسسابقة الديسسان في الفاسد

تفويته. العلمّ
فسسي ألفت التي الكتب في إليها النظر تستطيع السباب هذه 52

هذا في وأنفعها فأخطأوه، الخير أرادوا وأنهمّ الئمة عن الدفاع
الئمسسة عسسن الملّما "رفسسع اللسسه رحمسسه تيميسسة ابسسن كتسساب البسساب

الفرعيسسة المسسسائل فسسي شسسواهده عامة كان وإن وهو العلّما"،
والمسسسائل العمليسسة المسسسائل بيسسن لفسسرقا أنسسه تقسسدما قسسد فسسإنه

المرسسسلة" "الصواعق والفروع. وانظر الصول بين ول الخبرية
ًا نقل فإنه الله رحمه القيمّ لبن ًا كلّم رحمسسه حسسزما لبسسن نفيسسس
ًا تعسسالى اللسسه –2/520( الرفسسع فسسي تيميسسة ابسسن كلّما مسسن وشسسيئ
لحصول النفيسة الحجج بشرح مليء القيمّ ابن ).. وكتاب561

الجالبسسة السسسباب يرجسع وهسسو البسسدع أهسسل عنسسد الفاسسسد التأويل
بعدها). وما2/500( في إليها فارجع أسباب أربعة إلى للتأويل
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16والمتأولون القبلة أهل

تسسأويله كسسان إذا يسسأثمّ ليسسس بتسسأويله معسسذور متسسأول العلماء: كل
ًا ).53( العلمّ في وجه له وكان العرب لسان في سائغ

ًا : أقسام ثلثة إلى يقسم لنا المخالف إذ
متأول. غير مخالف)1
سائغ. غير بتأويل متأول مخالف)2
سائغ. بتأويل متأول مخالف)3
4(
المسسسائل في تعالى الله رحمه الحافظ الماما ذكره الذي وهذا

تضسسطرد وحيسسن كسسذلك، المسسسلمين علسسى وتطسسبيقه العمليسسة
أقسسساما أن سسسنجد للسلّما المنتسبين البدع أهل على المسائل
التقسيمّ: هذا إلى تنقسمّ كذلك المتأولين

كفرةا. متأولين)1
قسمين: إلى ويقسمون القبلة أهل من وهمّ متأولين)2

ويذما. ويزجر التكفير بعدما معذور-1
لسسه ويسسبين يزجسسر ول يسسذما ل التكفيسسر بعسسدما معذور-2

ويعلمّ. خطؤه

: التكفير بعدم العذر وشروط

العرب. كلّما في وجه له يكون أن)1
العلمّ). قواعد تحتمله (أي العلمّ في وجه له يكون أن)2

الول القسسسمّ أهسسل تسسسمية من حجر ابن ذكره ما بين والخلّف
كفسسرةا) هسسو (متسسأولين لهسسمّ تسسسميتنا متأول) وبين غير (مخالف

إل للقبلسسة المنتسسسبين مسسن أحسسد مسسن مسسا لنه فقط، لفظي فرقا
كما والقرامطة الباطنية حتى والسنة الكتاب مأخذه أن ويزعمّ
).54( بالصواب أولى بالمتأولين فتسميتهمّ سيأتي،

علسسى تطسسبيقه أمسسا العمسسوما، علسسى فقسسط علمسسي التقسسسيمّ وهذا
بيسسان هنا ومقصدنا وأساليبه، طرقه له قضائي أمر فهو العيان
المعيسسن علسسى الحكسسمّ ولن المسسسألة، هذه في العلمية القواعد
إعتباريسسة مسسسألة وهسسي الحجة، إقامة بمسألة تعلق له بالتكفير

تلسسزما مطلقسسة وليست المجتهد، العالمّ اطمئنان إلى تعود ذاتية
فسسي راجعسسة الخاصسسية هسسذه أن الشسساطبي: إل قسسال أحسسد، كسسل

الهسسوى اتبسساع لن نفسسسه، خاصسسية فسسي أحد كل إلى بها المعرفة
يكسسون أن إل نفسسسه يغالط لمّ إذا صاحبه غير ليعرفه باطن أمر

).55( خارجي دليل عليها

المتسسأولين مراتسب فسي تفصسيل تعسالى اللسه رحمسه تيمية ولبن
).56( والوامر الخبرية للمسائل

المتصصأولين في السنة أهل من العلم أهل بعض أقوال
:

.12/304الباري فتح 53
سسسمى  حيسسث4/176والقواصسسمّ" "العواصسسمّ هسسذا فسسي انظر 54

رد فسسي لهسسمّ بعسسذر ليسسس تسسأويلهمّ ولكسسن متسسأولين القرامطسسة
زعسسمّ مسسن بعسسض كفسسر فسسي الغزالسسي قسساله ما وكذلك تكفيرهمّ،

"بغيسسة في وهو التفرقة في كما مكذب الحقيقة في وهو التأول
.346المرتاد"ص

.2/225العتصاما 55
.3/387الفتاو مجموع في انظرها 56
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17والمتأولون القبلة أهل

الفتنسسة تعسسالى: وقعسست الله رحمه الزهري الماما - قال1
متسسوافرون، وسسسلمّ عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول وأصسسحاب

هسسدر، فسسإنه القسسرآن بتأويسسل أصسسيب مسسال أو دما كل أن فأجمعوا
).57( الجاهلية منزلة أنزلوه

دما اسسستحل المسسسلمّ أن أي للمسسسلمّ، المسسسلمّ قتسسال فهسسذا
كما المخطئ يضمن فلمّ تعالى الله لكتاب بتأويل لكن المسلمّ

التأويل. بسبب والضمان الثمّ فرفع المصيب يضمن لمّ

مسسن حكسسمّ عسسن تعسسالى اللسسه رحمسسه أحمد الماما - سئل2
ًا؟ استحل ًا كسسان إذا اللسسه لحرمسسة فقال: المستحل محرم مقيمسس
ًا ول لسسذلك متسسأول غيسسر لهسسا باسسستحلّل عليهسسا رأيسست عنسسه نازعسس

فاقتسسل وإل تركتسسه ورجسسع ذلك عن ونزع تاب فإن منها، استتابته
علسسى رجسسل كسسان فسسإن هسسذا، أشبه وما والزنا بعينها الخمر لمثل

ًا ول للسسستحلّل، جهالسسة علسسى هسسذا مسسن شسسيء اللسسه لكتسساب رد
ًا منها غشي إذا عليه يقاما الحد فإن تعالى، ).58( شيئ

الحسسد قسسوله: (فسسإن وأما المتأول، بعذر الله رحمه منه قول فهو
ًا) فإنه منها غشي إذا عليه يقاما قاله ما يخالف ل أظن فيما شيئ

هسسو اللسسه رحمه أحمد فقول المتقدما، القول في الزهري الماما
علسسى حده حين مظعون بن قدامة مع عنه الله رضي عمر فعل

علسسى تعسسالى: (ليسسس قوله متأول له مستحل وهو الخمر شرب
]،93 طعموا)[المائدةا فيما جناح الصالحات وعملوا آمنوا الذين
الحد بإقامة إعذارهمّ في المتأولين مراتب تعدد على يدل وهذا

هسسذه مسسع والتعامسسل وإيسساك لسسه فسسانتبه مهمّ أمر وهذا والتضمين
أفسسسد مسن فإنهسا عمومات خلّل من أو مطلقة بحدية المسائل

الباب. هذا في شيء

تعسسالى: قسسوله: ((سسستفترقا اللسسه رحمه الخطابي - قال3
الفرقا هذه أن على دللة فيه فرقة))، وسبعين ثلّثا على أمتي
وسسسلمّ عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي إذ الدين، من خارجين غير كلها

وإن الملسسة من يخرج ل المتأول أن وفيه أمته، من كلهمّ جعلهمّ
). 59( تأوله في أخطأ

تكفير عدما في السنة أهل قول هو تعالى الله رحمه هذا وقوله
من كانوا سواء وسلمّ عليه الله صلى لمته تنتسب التي الفرقا

قدامسسة ابسسن الروافسسض. قسسال أو المرجئة أو القدرية أو الخوارج
(الخسسوارج) بكفرهسسمّ يحكموا لمّ الفقهاء تعالى: أكثر الله رحمه

لسسذلك وفعلهسسمّ وأمسسوالهمّ المسسسلمين دمسساء اسسستحلّلهمّ مسسع
).60( تعالى الله إلى متقربين

الثنسستين سسسائر تعسسالى: وكسسذلك اللسسه رحمسسه تيميسسة ابسسن ويقسسول
ًا منهمّ كان من فرقة، وسبعين البسساطن، فسسي كسسافر فهسسو منافقسس

ًا يكن لمّ ومن ًا كان بل منافق البسساطن فسسي ورسسسوله بالله مؤمن
ًا يكن لمّ ًا التأويل في أخطأ وإن الباطن في كافر كسسان مسسا كائنسس

).61( خطؤه

.4/454النبوية السنة منهاج 57
. 1412رقمّ  مسألة2/505للخلّل الجامع 58
. 10/208الكبرى السنن في البيهقي 59
.12/276المغني 60
.206اليمان 61
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18والمتأولون القبلة أهل

مسسن جماعسسة ضسسعفه صحيح أمتي) حديث (تفترقا هذا والحديث
الحسديث مقصسود أن ظنسوا حين لمعناه فهمهمّ لعدما العلمّ أهل
واحسسدةا طائفسسة سسسوى القبلة لهل المنتسبة الطوائف تكفير هو

والقواصسسمّ" "العواصسسمّ كتسسابه فسسي السسوزير ابسسن الماما صنع كما
في خطأ وهذا )،63"الفصل" ( في حزما ابن الماما وكذلك )،62(

…لجتهسسادهمّ معسسذورون اللسسه رحمهسسمّ وهسسمّ الحسسديث، فهسسمّ
الحسسق عسسن وخروجهسسمّ البسسدع أهسسل بضسسلّل يحكسسمّ فالحسسديث

أهسسل عنسسد انفسساذه غيسسر الوعيد واستحقاقا الوعيد، واستحقاقهمّ
ًا السنة ي بخلسودهمّ ليحكسمّ ولذلك والخوارج، للمعتزلة خلّف ف
فهنسساك كسسذلك، إطلّقسسه علسسى ليسسس وهسسذا بتكفيرهسسمّ، ول النسسار

تأولهسسا. مسسع كفسسرت ولكنهسسا للسلّما تنتسب سيأتي كما طوائف
مع الباطن عن يتحدثا الله رحمه تيمية ابن السلّما شيخ وكلّما

مسسسلمّ أو والبسساطن، الظسساهر فسسي مسلمّ هو ممن الفريقين أن
هسسو وهسسذا وزنسسدقته، لنفسساقه البسساطن فسسي كسسافر الظسساهر فسسي

إذا إل باطنهما اختلّف مع لهما بالسلّما الحكمّ أي هنا المقصود
بالزندقسسة عليسسه للحكسسمّ كافيسسة قرائسسن الظاهر خلّل من لنا تبين

الله. رحمه الشاطبي كلّما من تقدما كما واللحاد
شسسرحه السسسنة" فسسي "شسسرح فسسي البغوي الماما - قال4
هذا ابني عنهما: ((إن الله رضي علي بن الحسن فضل لحديث

المسسسلمين)) من عظيمتين طائفتين بين به الله وسيصلح سيد
أن علسسى دليل الحديث هذا رحمه: وفي البخاري]… قال [رواه
ًا قسسول مسسن الفتنة تلك في منه بما يخرج لمّ الفريقين من واحد

وسسسلمّ عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي لن السسسلّما، ملسسة عسسن فعل أو
مصسسيبة الطسسائفتين إحسسدى كسسون مسسع مسسسلمين كلهسسمّ جعلهسسمّ

مسسن يتعاطسساه فيمسسا متسسأول كسسل سبيل وهكذا مخطئة، والخرى
ًا كان وإن شبهة يتأوله فيما له كان إذا مذهب أو رأي في مخطئ
ونفسسوذ ، البغسي أهسل شسسهادةا قبسسوله على اتفقوا هذا وعلى ذلك

).64( قاضيهمّ قضاء
الصسسحيح تعسسالى: المسسذهب اللسسه رحمسسه النسسووي - قسسال5
يكفرون ل الخوارج أن والمحققون الكثرون قاله الذي المختار
).65( البدع أهل كسائر

اختلفسسوا العلمسساء أن وهو تفصيل من فيه لبد هذا النووي وقول
فسسي لختلّفهسسمّ ل؟ أما كفسسر طائفة همّ الخوارج: هل تسمية في
بتأويسسل مكفسسرةا بدعة في دخلوا فإن ل؟ أما مكفر أهو عندهمّ ما

تسسسمية لعسسدما هنسسا لهسسمّ مسسدخل فلّ وإل هسسذا، بحثنسسا فسسي دخلسسوا
علسسى فليسسس البسسدع، : كسسسائر قوله وأما كفر، بطائفة طائفتهمّ
لهسسمّ أن علسسى الئمسسة أجمسسع مسسا الطوائسسف مسسن هناك إذ إطلّقه
ً تكفيسسر فسسي التوقسسف مسسع كفسسر طائفسسة فسسسموهمّ مكفرةا أقوال

وإياك. الله حفظني لهذا فتنبه سيأتي، كما أعيانهمّ

ًا، كسسثيرةا هسسذا فسسي الئمة فنصوص وهكذا المساما ألسسف وقسسد جسسد
ًا الظاهري حزما ابن الفحل على والرادع "الصادع سماه له كتاب

قسسال مسسن علسسى والرد المسلمين فرقا من التأويل أهل كفر من
كتبسسه في هذا إلى أشار ولكنه بعد، يطبع لمّ كتاب بالتقليد" وهو

فسسي السسذهبي " وذكسسره…"الحكسساما " و…ك"الفصسسل الخسسرى
إليه. فارجع السير في ترجمته

62 /186–187.
63 3/247–248.
.127-14/126السنة شرح 64
. 2/50مسلمّ صحيح شرح 65
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19والمتأولون القبلة أهل

ًا المسألة هذه في فصل وقد الصسسنعاني الوزير ابن بأدلتها كثير
إليسسه ) فسسارجع66والقواصمّ" ( "العواصمّ الذكر متقدما كتابه في

لهميته.

السلّميين" يدل "مقالت الشعري الحسن أبي كتاب وعنوان
هذا على ونص مسلمين المختلفين سمى أنه ذلك مراده، على

أعجبتنسسي كلمة للشعري الذهبي: رأيت الماما قال فقد بقوله،
سسسمعت العبسسدوي، حسسازما أبا البيهقي: سمعت رواها ثابتة وهي
الحسسسن أبسسي أجسسل قسسرب يقول: لما السرخسي أحمد بن زاهر

أني علي فقال: أشهد فأتيته، دعاني ببغداد داري في الشعري
ًا أكفر ل معبسسود إلسسى يشسسيرون الكسسل لن القبلسسة، أهسسل من أحد

العبارات.  في اختلّف كله هذا وإنما واحد،
تيميسسة ابسسن شسسيخنا كسسان وكذا أدين، هذا (الذهبي):- وبنحو قلت
فمسسن مسسؤمن، إل الوضوء على يحافظ يقول: ل أيامه أواخر في

).67( مسلمّ فهو بوضوء الصلوات لزما
لن ذلسسك واحسسد، معبسسود إلسسى يشسسيرون الشسسعري: كلهسسمّ وقول

الله أسماء موضوع في أشهره كان يومذاك الناس بين الخلّف
وصفاته.

ً الوزير ابن الماما قال سسسعد أبسسو (اسسسمه زيسسدي إمسساما عسسن نقلّ
ربسساط والتأويسسل الجهسسل كسسواته): مسسع بسسن محمسسد بسسن المحسسسن
).68( انحل فقد العلمّ مع أقدما فإذا ينحل لمّ بالديانة التمسك

هو بل به يوثق ل كتاب التأويل" فهو "قانون الغزالي كتاب وأما
الفلسسسفة كتسسب مسسن الحقيقسسة فسسي أخسسذه وقسسد المباحث، فاسد
بسسه متسسأثر وهسسو سسسينا، "الضحوية" لبسسن كتاب الخصوص وعلى

ًا مسسن الملحدين لعذار وضعه هذا وكتابه كتبه، من كثير في جد
مثسسل كتبه في باطنية تأويلّت من هو فعله ولما سينا ابن أمثال

أهله".. غير على به والمضنون القرآن وجواهر النوار "مشكاةا
يحتسسج ول منهسسا يحسسذر الغزالسسي حامسسد أبسسي فكتب الجملة وعلى

تيميسسة ابسسن ناقشسسه السسسلف. وقسسد وافقسست إذا إل منهسسا بشسسيء
ًا إليه.  فارجع ، بالسبعينية الموسوما كتابه في موسع

: العلمي المستوى على القاعدة 
بسسذكر الباب هذا في الخطاب الله: وفصل رحمه تيمية ابن قال

أصلين:
الصسسلّةا أهسسل من المر نفس في الكافر أن يعلمّ أن:  أحدهما

ًا، إل يكون ل ًا بعث منذ فإنه منافق وسسسلمّ عليه الله صلى محمد
ثلّثسسة النسساس صسسار المدينسسة إلسسى وهسساجر القسسرآن عليسسه وأنسسزل

مسسستخف ومنسسافق الكفسسر، مظهسسر به وكافر به، أصناف: مؤمن
سورةا أول في الثلّثة الصناف هذه الله ذكر ). ولهذا69( بالكفر

نمسوذج هسذا وكتسابه بعسسدها،  ومسسا2/316والقواصمّ العواصمّ 66
ومسسذاهبهمّ، أئمتهسسمّ كتسسب خلّل من الطوائف أهل لنقاش فريد
ًا نشأ الله رحمه الوزير ابن فإن إلسسى فهدي التقليد خلع ثمّ زيدي

لهسسمّ يكشسسف فقسساما الحروب عليه وشنوا مشايخه فعابه الحق،
أصسسحاب فليسست أئمتهسسمّ، ومسسذاهب ،كتبهسسمّ خلّل مسسن الحسسق

ًا المذاهب إل مسسذهب مسسن مسسا فسسإنه السسسبيل هذا يسلكون جميع
لدللتها كاف فيها الذي الخير وإن بالشر، الخير فيه اختلط وقد
الموفق. والله غيرها في الخير بقية على

للسسبيهقي الكسسبرى السسسنن فسسي وهو ،5/88 النبلّء أعلّما سير 67
10/207.

.2/329والقواصمّ العواصمّ 68
الحكسسمّ علّقسسة مسسن تقسسدما مسسا يؤيسسد هنسسا السلّما شيخ قاله ما 69

رابع. قسمّ يوجد ل وأنه بالحقيقة
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20والمتأولون القبلة أهل

الكفسسار فسسي وآيسستين المسسؤمنين، نعسست في آيات أربع ذكر البقرةا
… المنافقين في آية عشر وبضع

كسسافر، فهسسذا الزنسسديق المنافق فيهمّ البدع فأهل كذلك كان وإذا
كسسانوا رؤسسساءهمّ فسسإن والجهميسسة، الرافضسسة في هذا مثل ويكثر

منافقسسا. وكسسذلك كسسان الرفض ابتدع من زنادقة. وأول منافقين
المنسسافقون الزنادقة كان ولهذا ونفاقا، زندقة أصله فإن التجهمّ

إلسسى يميلسسون وأمثسسالهمّ المتفلسسسفة الباطنيسسة القرامطسسة مسسن
منهمّ. لقربهمّ والجهمية الرافضة

ًا إيمان فيه يكون من البدع أهل ومن ًا، باطنسس فيسسه لكسسن وظسساهر
بكسسافر ليسسس فهسسذا السسسنة؛ من أخطأ ما أخطأ حتى وظلمّ جهل

ًا بسسه يكسسون وظلسسمّ عسسدوان منسسه يكسسون قسسد ثمّ ولمنافق، فاسسسق
ًا؛ ًا يكون وقد أوعاصي ً مخطئ ًا متأول يكون وقد خطأه؛ له مغفور

بقسسدر الله ولية معه يكون ما والتقوى اليمان من معه ذلك مع
الصلين. أحد فهذا وتقواه، إيمانه

ًا: كجحسسد تكسسون المقالسسة  أنالثانأي: والصل  وجسسوب كفسسر
والميسسسر والخمر الزنا وتحليل والحج، والصياما والزكاةا الصلّةا
الخطاب يبلغه لمّ بحيث يكون قد بها القائل ثمّ المحارما، ونكاح
نشسسأ أو بالسسسلّما، عهسسد حديث هو كمن جاحده، به يكفر ل وكذا

بكفسسره يحكسسمّ ل فهسسذا السسسلّما، شسسرائع تبلغسسه لسسمّ بعيدةا ببادية
علسسى أنسسزل أنه يعلمّ لمّ إذا الرسول على أنزل مما شيء بجحد

) 70( الرسول.اهس

: المتأولين على تطبيقات
العامسسة، العلميسسة القواعسسد بيسسان هسسو تقسسدما مسا كسسل مسن القصسسد

وذلك لخر إماما من يختلف القواعد هذه تطبيق أن لنا وسيتبين
قرائسسن، مسسن بسسالواقع احتف وما علّمات من له ظهر ما بحسب

ى يسدل وهذا ن عليسه متفسق العسذار أن عل ن زيسد إعسذار لك م
أخسسرى طائفة أو عمرو إعذار وعدما الناس من طائفة أو الناس

اعتباري. نسبي اجتهادي أمر هو
فقال: الصسسل المة؟ هذه افترقت كمّ المبارك: على ابن سئل
فقسسال… والمرجئسسة والقدرية والحرورية الشيعة فرقا: همّ أربع

عسسن سألتني قال: إنما… الجهمية تذكر أسمعك السائل: لمّ له
).71( المسلمين فرقا

: أمران منه يستفاد النص وهذا
البدع. أهل طوائف تكفير الول: عدما
مشركين. وعدهمّ الجهمية استثنى الثاني: أنه

خلّف معلسوما مسسلمين ليسسوا الجهميسة إن اللسه رحمسه وقوله
مذهب وّراثا وهمّ المعتزلة أعيان تكفير عدما في حوله العلماء
مسسن آخسسرون قسسال بسسل والصسسفات، السسسماء بسساب فسسي التجهسسمّ
الثنيسسن فسسي داخلسسون الجهميسسة وغيره: بل أحمد الماما أصحاب
شسسرحنا عنسسد المسألة هذه تفصيل وسيأتي )،72( فرقة وسبعين
البدع. أهل طوائف بعض تكفير في السلف أئمة للفاظ

: الشيعة
.354–353–3/352الفتاوى 70
.1/377للعكبري الكبرى البانة 71
.3/350الفتاوى 72
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21والمتأولون القبلة أهل

كسسل علسسى الئمة وحكمّ عدةا، طوائف تحته تندرج شعار الشيعة
هسسذه ومسسن بهسسا معرفتهسسمّ وبمقسسدار عقيسسدتها بحسسسب طائفسسة

الطوائف:

عشرية: الثني أ- المامية
وفيهسسا الزمسسن مع تتطور البدع أهل طوائف ككل الطائفة وهذه
(ونقصسسد خسساص وقسسول مسسذهب له فيها إماما كل متعددةا، أقوال

جميسسع فسسي عنهسسا: ليسسس تيميسسة ابسسن الحكاما)… قسسال ل العقائد
ل منهسسمّ، شسسر وضلّل بدعة مع السلّما إلى المنتسبة الطوائف

والفسسسوقا الكفسسر إلسسى أقسسرب ول أظلسسمّ ول أكسسذب ول أجهسسل
إمسا الرافضسة وهؤلء منهمّ، اليمان حقائق عن وأبعد والعصيان

ًا إل جهمسسي ول رافضسسي يكسسون فلّ جاهسسل، أو منسسافق أو منافقسس
ً ).73( وسلمّ عليه الله صلى الرسول به جاء بما جاهلّ

القوال هذه أن عنهمّ: والصحيح يقول فإنه فيهمّ هذا قوله ومع
صسسلى الرسسسول به جاء لما مخالفة أنها يعلمّ التي يقولونها التي
جنسسس مسسن هسسي السستي أفعسسالهمّ وكسسذلك كفسسر، وسسسلمّ عليه الله

ًا كفسسر هسسي بالمسسسلمين الكفار أفعال الواحسسد تكفيسسر لكسسن أيضسس
ثبسسوت علسسى موقسسوف النسسار فسسي بتخليسسده والحكمّ منهمّ المعين
).74( موانعه وانتفاء التكفير شروط

البخساري: قسال كفسر، طائفسة الرافضة سموا الئمة أن مع وهذا
والرافضسسة الجهميسسة ملتسسان مهسسدي: همسسا بسسن الرحمن عبد قال

فقسسال: النفسساقا وصسسف جملسسة عليهسسمّ تيميسسة ابن أطلق ). بل75(
).76( المنافقين جنس من حالهمّ والرافضة

بسسالكفر الطائفسسة علسسى الحكسسمّ بيسسن التفريسسق وجوب نعلمّ وبهذا
ً سيأتي كما أعيانها على الحكمّ وبين تعسسالى الله شاء إن تفصيلّ

تقسسدمت كمسسا عسسوامهمّ وبيسسن أئمتهسسمّ علسسى الحكسسمّ بيسسن وكذلك
السلّما.. شيخ كلّما من القاعدةاالعلمية

القسسول مسسن الغلّةا الرافضسسة بعسسض قسسول إلى النظر من لبد ثمّ
أو تعسسالى، اللسسه علسسى البسسدأ إعتقسساد أو الكريسسمّ القسسرآن بتحريف

فيهسسا الئمسسة يعسسذر لسسمّ المسائل هذه فإن الصحابة، عامة تكفير
كمسا القرامطسة السسماعيلية الباطنيسة كفسروا ولسذلك بالتأويل،

عنسسد أمريسسن إلسسى حينئسسذ النظسسر مسسن بد فلّ هذا وعلى… سيأتي
الشخص:  أو الطائفة على الحكمّ

خلّل من المعاصرةا الطوائف مع التعامل  عدماأولهما:
زمسسن مسسن فيسسه السسداخلون وأفسسراده مفهسسومه يتغير لنه الشعار،

لخر. مكان ومن لخر
الطريقسسة بغيسسر الفسسراد مسسع التعامسسل مسسن بد  لثانأيهما:

بيسسن فيفسسرقا التكفيسسر مسسسألة فسسي الطائفة على بها يحكمّ التي
تقمّ. لمّ ومن الحجة عليه أقيمت من وبين والجاهل العالمّ

: الغلة ب- الشيعة
طائفسسة العلمسساء كفرهسسمّ فقسسد السسسماعيلية القرامطسسة ومنهسسمّ
ًا ).77( مسلمين عدهمّ من ومنعوا وأفراد

.161–5/160السنة منهاج 73
.28/500الفتاوى 74
.125ص للبخاري العباد أفعال خلق 75
.6/424السنة منهاج 76
بكلّما هنسسا  واحتججت151ص للغزالي الباطنية فضائح انظر 77

كتسسابه فسسي هو كما إعذار في الخطو واسع الغزالي لن الغزالي
التأويسسل فسسي أحد يكفر لمّ والزندقة) فهو السلّما بين (التفرقة
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22والمتأولون القبلة أهل

أهسسل يكفرهسسمّ الذين الباطنية بالقرامطة تيمية: فكيف ابن قال
).78( والنصارى واليهود المسلمين من كلها الملل

).79( بكسسثير التحاديسسة مسسن أكفسسر القرامطسسة ويقسسول: لكسسن
تعسسالى بالخسسالق، المخلسسوقا باتحسساد يقولون الذين همّ والتحادية

الظالمون. يقول عما الله

ًا كان الرفض إبتدع الذي وقال: فإن ًا، منافق يقال وكذلك زنديق
والخرميسسة القرامطسسة رؤوس وكسسذلك التجهسسمّ، ابتسسدع الذي عن

ن أنهسمّ ريب ل وأمثالهمّ ليتنسازع وهسؤلء المنسافقين، أعظسمّ م
.) 80( كفرهمّ في المسلمون

:) 81( النصيرية
وسسائر هسسمّ بالنصسسيرية المسسسمون القسسوما تيمية: هؤلء ابن قال

وأكفر بل والنصارى اليهود من أكفر الباطنية القرامطة أصناف
اللسسه صسسلى محمسسد أمة على وضررهمّ المشركين، من كثير من

).82( المحاربين الكفار ضرر من أعظمّ وسلمّ عليه

الكفسسار ضسسرر مسسن أعظسسمّ اللسسه: وضسسرره رحمه قوله أن واعلمّ
ضرره يكون فقد التكفير، منه يستفاد أن ينبغي ل… المحاربين

وأن أقسسواما، قتسسل فضيلة الغزالي ذكر فقد بكافر، وليس أعظمّ
فسسي وتوقسسف كسسافر مائسسة قتسسل مسسن أفضسسل منهسسمّ الواحسسد قتسسل

).83( تفكيرهمّ

: الدرزية
بسسل المسسسلمون فيسسه يختلسسف ل مما : وكفرهؤلء تيمية ابن قال
أهسسل بمنزلسسة هسسمّ ل )،84( مثلهسسمّ كافر فهو كفرهمّ في شك من

أكسسل يبساح فلّ الضسالون الكفسرةا هسمّ بسسل المشركين ول الكتاب
زنادقسسة فسسإنهمّ أمسسوالهمّ وتأخسسذ نسسسائهمّ، وتسسسبى طعسسامهمّ،

كمسسا ويلعنسسون ثقفسسوا أينمسسا يقسساتلون بل توبتهمّ تقبل ل مرتدون
والحفسساظ، والبوابسسة للحراسسسة اسسستخدامهمّ يجسسوز ول وصسسفوا،

).85( غيرهمّ يضلوا لئلّ وصلحائهمّ علمائهمّ قتل ويجب

عليسسه السسسلّما شسسيخ رد العقائد!! وانظسسر أصول في كان إذا إل
ذكسسره مسسا ضسسعف يظهسسر الله: وبهذا رحمه (السبعينية) قال في
الزندقسسة مسسن ذكسسره مسسا إل المسسة هسسذه لزندقسسة معنى ل أنه من

المة هذه في الزندقة فإن الفلّسفة، مذهب هي التي المقيدةا
الفقهسساء يذكره كما هذا من أعمّ المسلمين أئمة باتفاقا وغيرها

ص المرتسساد (بغيسسة أحكسسامه وسسسائر الزنديق توبة باب في كلهمّ
339.(

.35/141الفتاوى 78
.35/144السابق 79
السبعينية. وهو ،241ص المرتاد بغية 80
تسسسمية وهسسي بسسالعلويين اليسسوما أنفسسسهمّ يلقبسسون النصسسيرية 81

بهسسا وانخسسدع الشسساما لبلّد احتلّلهمّ عند الفرنسيون فيها نصرهمّ
المسلمين. من كثير

.35/149 الفتاوى 82
التفرقة. في الغزالي  ونص345المرتاد]ص [بغية انظر 83
.35/144السابق 84
ّوورت 85 قالهسسا السستي الكلمسسة هسسذه البدعيسسة الجماعسسات بعسسض ز

الشسسيخ علسسى كسسذب وهذا الروافض حق في أنها وزعمت الماما
جماعسسات مسسن المعنيسسة والجماعسسة الدرزيسسة، بها المقصود وإنما
الغلو.
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23والمتأولون القبلة أهل

تسسراه فسسأنت الطوائسسف، بيسسن السسسلّما شسسيخ تفريسسق إلسسى فانظر
مسسع متسسأولون وهسسمّ وأعيسسانهمّ الرافضسسة أفسسراد تكفير في توقف

الباطنيسسة تأويسسل يقبسسل ولسسمّ البعسسض، مسسن ردةا طائفسسة تسميتهمّ
للمسلين. تنتسب طوائف وهى والدرزية والنصيرية

يمنسسع عذر لكنه سائغ غير كان وإن الروافض تأويل أن والسبب
ل فتسسأويلهمّ الباطنيسسة وأمسسا بشسسروط، إل بسسالكفر أعيانهمّ إلحاقا
العلسسمّ مسسن هو ول اللغة جهة من ل عليه دليل ول فيه لهمّ شبهة

وتحايل.  كذب التأويل دعواهمّ أن بين بل شيء في

الروافض من طوائف أن تعالى الله رحمه السلّما شيخ ذكر ثمّ
)86( البسساطن فسسي يقولسسون بمسسا جهلهمّ مع الباطنية إلى انضمت
أعلمّ. والله بحسبه العين هذا مع التعامل من بد ل فحينئذ

والشسسامل السسسابق تعالى الله علمّ أنكر من بين العلماء تفريق
. العباد لفعال تعالى الله خلق نفى من وبين سيكون لما

والعلسسمّ الكتابسسة ينفسسون السسذين القدريسسة تيميسسة: وأمسسا ابسسن قسسال
الفعسسال خلسسق يثبت ولمّ العلمّ أثبت من يكفروا ولمّ فكفروهمّ،

)87.(
العلسسمّ منكسسر شسسبهة المريسسن: أن بيسسن والفسسرقا متسسأول وكلّهما
ًا، ضعيفة مفسسسرةا محكمسسة صريحة للعلمّ المثبتة فالنصوص جد

الجتهسساد، لدعائه قيمة ل ولذلك عليها، الشبهه دخول تحتمل ل
أفعسساله، يخلسسق النسسسان قسسالوا: ان الذين القدرية شبهة بخلّف

كسسذلك ولهسسمّ الكسسثير العقلية الشبه من فيه لهمّ هذا قولهمّ فإن
فهموهسسا السستي النقليسسة النصسسوص معسساني بعسسض إحتمالت بعض
مرادها. غير على
أجمع من السلّما باسمّ تسمى الله: وقد رحمه حزما ابن وقال
مسسن طوائسسف مثسسل مسسسلما، ليسسس أنسسه على السلّما فرقا جميع

بالعشسي وركعسة بالغسسداةا ركعة الصلّةا فقالوا: إن غلوا الخوارج
وطوائف القرآن، من ليست يوسف سورةا وقالوا: إن ،…فقط
قالوا وآخرون الرواح بتناسخ فقالوا غلوا ثمّ المعتزلة من كانوا

).88( الصالح بالعمل تكتسب النبوةا إن

واحسسد، صسسنف علسسى الطوائف مع التعامل خطأ يبين النص وهذا
عنهسسمّ تميسسز إذا طسسائفته باسسسمّ المعين مع التعامل خطأ وكذلك
بكفسسر الئمسسة يحكمّ لمّ التي الطوائف من طوائف فهاهي بقول

ً لقولهمّ بالكفر عليهمّ حزما ابن حكمّ أعيانها القسسسمّ مسسن أقوال
لهسسذا فتنبسسه ، التأويسسل بعسسذر صسساحبه فيسسه ليعسسذر والسسذي الول

وإياك. الله حفظني

الهصصواء أهصصل طوائأصصف تكفيصصر فصصي الئأمة كلم تخريج
: والبدع

أهسسل تكفيسسر فسسي السلف أئمة كلّما من النصوص من جملة ورد
حملهسسا مسسن فمنهمّ هذا، كلّمهمّ فهمّ في أقواما أخطأ وقد البدع
ًا التكفيسسر عنهسسمّ ونفسسى الصسسغر الكفر على مسسن ومنهسسمّ مطلقسس

فصلت. أخرى وطائفة أعيانهمّ فكفر إطلّقها على أخذها

.162–35/16الفتاوى 86
بعسض عليسه ينطبسق الكلّما وهسذا ،3/352الفتساوى مجمسوع 87

رحمسه النسسووي المساما كلّما علسى تعليقنسسا في قلناه ما النطباقا
به. فاهتمّ تعالى الله

.2/114الفصل 88
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24والمتأولون القبلة أهل

: النصوص هذه من
أحمسسد المسساما قاله ما ومنها القرآن بخلق القائلين تكفير)1

عنسسدنا فهسسو مخلسسوقا القسسرآن قسسال تعالى: من الله رحمه
مخلسسوقا قسسال عيينسسة: مسسن بسسن سفيان وكقول )،89( كاف
كسسافر فهسسو كفسسره فسسي شسسك ومن كافر القرآن) فهو (أي

)90.(
تقدما. ،الجهمية تكفير)2
وغيرها.. تقدما ،الروافض تكفير)3
القدرية. تكفير)4
الصحابة. شاتمّ تكفير)5

أهصصل تكفيصصر إطلقا فصصي للئأمة جامعة عبارات وهناك
: مثل البدع
اليهسسود بمنزلسسة الهسسوى قسسال: أهسسل البصسسري الحسن عن)1

والنصارى.
وأهسسل الردةا أهل يرون قال: كانوا سيرين بن محمد عن)2

).91( الهواء أهل الكفر تقحمّ

كلّما فهسسمّ فسسي النسساس افسستراقا فسسي اللسسه رحمه تيمية ابن يقول
الئمة:

وتخليسسدهمّ والهسسواء البسسدع أهسسل تكفير في تنازعوا قد والعلماء
كمالك قولن ذلك في عنه حكي من إل الئمة من وما النار في

هسسذا يحكسسي أتبسساعهمّ بعسسض وصسسار وغيرهسسمّ، وأحمد والشافعي
تخليسسدهمّ التزما حتى تخليدهمّ، وفي البدع أهل جميع في النزاع

يحصى ل ما الخطأ من هذا وفي بعينه، مبتدع أنه يعتقد من كل
الهواء أهل من أحد كفر يطلق ل أنه يظن فصار بعضهمّ وقابله

).92( واللحاد التعطيل أهل وأقوال اللحاد من أتوا كانوا وإن

توجب أدلة يرون فإنهمّ الدلة تعارض التنازع هذا وقال: وسبب
قسسالوا السسذين العيان من يرون إنهمّ ثمّ بهمّ الكفر أحكاما إلحاقا

ًا يكسسون أن يمتنسسع ما اليمان من به قاما من المقالت تلك كسسافر
في أصابهمّ أنهمّ المر وحقيقة الدليلّن، عندهمّ فيتعارض )،93(
.12 رقم1/107ّالسنة في حنبل بن أحمد بن الله عبد 89
.25 رقم1/112ّالسابق 90
رقسسمّ  وح233رقسسمّ/ حسسديث للّلكسسائي العتقسساد أصسسول شرح 91

234 .
.619-7/618الفتاوى 92
كشفه في النفاسة غاية في الله رحمه الماما قاله الذي وهذا 93

السستي القاعسسدةا وجسسود مسسع العيسسان بعض تكفير في الئمة لتردد
الحكمّ أرادوا فلما تكفيره هو لديهمّ التي القاعدةا فإن ، أصلوها

ذاتسسي- أعمسسال صلّح من فيه ما رأوا حين ذلك من امتنعوا عليه
لّةا الله، ذكر صالحة، هسمّ مسن رأوا -ومسا… صسدقات الليسل، ص

فعادوا الحيرةا في فوقعوا تعالى الله دين خدمة في ورغبًة لديه
هسسذا يومنسسا وإلسسى الكسسثيرين مع يقع وهذا بالتغيير، القاعدةا على
ًا لسسذكرت الطالسسة مخافة ولول قسساله السسذي لهسسذا متعسسددةا صسسور

فقسسط القاعسسدةا تحكمسسه ل المسسرء أن كذلك لك يبين وهو الماما،
علسسى الحكمّ في نفسه اطمئنان من بد ل بل والفتيا الحكمّ في

تعسسارض من والواقع القاعدةا بين التعارض هذا وسمي المعين،
ًا لهذا فاهتمّ الدلة، علسسى الحكسسمّ فسسي يسسرى بما أخاك واعذر جد

لهسسل هي والحكاما الفتوى أن التنبه مع أنت، تراه ول المعينين
الهادي. والغمار.. والله للجهلة وليس العلمّ

24



25والمتأولون القبلة أهل

ألفسساظ فسسي الوليسسن بأصسسا مسسا الئمسسة كلّما مسسن العموما ألفاظ
فهو كذا قال قالوا: من رآهمّ كلما الشارع، نصوص في العموما

ولسسمّ قسساله من لكل شامل اللفظ هذا أن المستمع اعتقد كافر،
المعيسسن حق في تنتفي قد وموانع شروط له التكفير أن يتدبروا

وجسسدت إذا إل المعيسسن تكفيسسر يسسستلزما ل المطلسسق تكفيسسر وأن
وعامسسة أحمسسد المسساما أن هسسذا يسسبين الموانسسع، وانتفسست الشروط

تكلسسمّ مسسن أكسسثر يكفروا لمّ العمومات هذه أطلقوا الذين الئمة
).94( بعينه الكلّما بهذا

الصسسغر، الكفسسر علسسى الئمسسة كلّما حمسسل بعضهمّ أن يعلمّ وبهذا
ًا أفرادهمّ بعض تكفير أو جملة تكفيرهمّ ونفى هؤلء: ومن عين

الشسسافعي عسسن روينسسا السسبيهقي. قسسال: والسسذي - المسساما1
بسسه أرادوا فإنمسا المبتدعسسة هسسؤلء تكفيسسر فسسي الئمسسة من وغيره
ًا ).95( كفر دون كفر

از - الماما2 ال: وأج أهسل شسهادةا الشسافعي البغسوي. ق
القسسول فهسسذا الطلّقا علسسى الكراهيسسة مع خلفهمّ والصلّةا البدع

موضسسع فسسي الكفسسر اسسسمّ بعضهمّ على أطلق أنه على دليل منه
ًا به أراد ).96( كفر دون كفر

ًا طوائف بتكفيرهمّ قالوا وآخرون الملسسة مسسن وإخراجهمّ وأفراد
).97( الكثرين قول تيمية: وهو ابن جملة.. قال

تقدما.. وهسسذا كما التفصيل والصحيح الختيار هذا خطأ تبين وقد
ًا يعني ل ًا المتسسأولين بعسسض أعيسسان تكفيسسر عدما أبد فهسسذا مطلقسس

ًا. بتكفيرهمّ يقول من كخطأ خطأ القول مطلق

قسسال كمسسا الجهمية بعض أعيان تكفير عنه نقل أحمد الماما فإن
). 98( تعالى الله رحمه تيمية ابن

البسسدع فسسي ل المكفسسرةا البسسدع في هو تقدما الذي هذا أن وليعلمّ
ًا، تعد ل التي الحديث. هذا حولها يدور ل فهذه كفر

: والملحدين المتأولين بين الفرقان
تسسبين تعسسالى اللسسه رحمهسسمّ الئمسسة كلّما فسسي التطسسواف هسسذا بعد

وسسسلمّ عليسسه اللسسه صسسلى الرسسسول متابعسسة قصد من بين الفرقا
مسسا مع شقاقا في هو من وبين المراد يصب ولمّ السبيل فأخطأ

ًا ليقيسسمّ وسسسلمّ عليه الله صلى الرسول به جاء ول لمسسره شسسان
المعانسسدةا همسسه والتحقير، الزدراء بعين إل به جاء ما إلى يلتفت

ًا يلتفت ل واقعة به وقعت إذا والعراض، جاء ما معرفة إلى أبد
قسسال وإن فهسسذا فيها، أمر من وسلمّ عليه الله صلى الرسول به

أكفسسر مسسن فإنه الله)، رسول محمد الله إل إله (ل السلّما كلمة
حجسسج مسسن كسسان ولسسذلك دينه، عن أبعدهمّ ومن تعالى الله خلق

الحكسساما مسسن تعالى الله لشرع المبدلين تكفير عدما في بعضهمّ
ول المسسأمون يكفسسر لسسمّ تعسسالى اللسسه رحمسسه أحمسسد المسساما أن

القسسرآن بخلق كقولهمّ عنده مكفرةا بأقوال قولهمّ مع المعتصمّ

ًا نفيس كلّما فيه الموطن .. وهذا488–12/487الفتاوى 94 جد
إليها. فارجع المسألة هذه في

.10/207الكبرى السنن 95
.1/228السنة شرح 96
.12/487الفتاوى مجموع 97
كسسبراءهمّ تيميسسة ابسسن سسسمى وكسسذلك ،12/489الفتسساوى 98

بالزنادقة.
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26والمتأولون القبلة أهل

الحسسق أراد من بين فشتان والصفات، السماء في جهمّ وبقول
وبيسسن وأمته نفسه في الله إل إله ل يحقق أن يريد وهو فأخطأه

فسسي لسسه حسسق ل تعسسالى اللسسه أن وزعسسمّ العلمانيسسة شعار رفع من
والقضاء. التشريع

والقرامطسسة كالسسسماعيلية الزنادقسسة بيسسن الفرقسسان لك تبين ثمّ
القسسرآن إن يقولون ممن العصر هذا في شابههمّ ومن والدرزية

كتسساب أو أحكسساما ل مسسواعظ كتسساب القرآن إن أو (إفراز) واقعي
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي أمسسر إن يقولون أو هداية، كتاب ل أدب

إن يقولسسون أو فقسسط، لعصسسره ملزما هو بل لنا ملزما غير وسلمّ
الحيسساةا، إصلّح في قيمة له وليس اليوما ينفع ل تعالى الله حكمّ
المقسسالت، مسسن كفسسر هسسو مسسا قسسالوا وإن السسذين المتسسأولين وبين

ًا، أو آية متأولين وقالوها اللسسه صلى الرسول متابعة أرادوا حديث
ً كانوا وإن فهمّ المراد، ففاتهمّ وسلمّ عليه كلمسسة وقسسالوا ضسسلّل

قضسسائية قواعسسد إعمال من لبد منهمّ الواحد تكفير أن إل الكفر
ًا ليعنسسي هذا ثمّ موانع، وإنتفاء شروط تحقق من وذلك فيه أبسسد
ًا المتأول يكفر ل أن والنسساظر العسسالمّ نظسسر علسسى يغلسسب فقد أبد

يقسسول آخسسر كفسسر بعسسدما قسسوله مسسع منهسسمّ الواحد زندقة والمفتي
بسسدا وإن شسسيء في والضطراب التعارض من هذا وليس بقوله

ًا هذا ًا اضطراب العلمّ. من الباب هذا يعرف ل من عند وتعارض

السسسموات فسساطر وإسسسرافيل وميكائيسسل جبريسسل رب ((اللهسسمّ 
كانوا فيما عبادك بين تحكمّ أنت والشهادةا الغيب عالمّ والرض

تهسسدي إنك بإذنك الحق من فيه اختلف لما اهدني يختلفون، فيه
.مستقيمّ)) صراٍط إلى تشاء من

العالمين رب لله والحمد
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