
اليإمان     منظومة     شرُح
مسائال     بنظم     العقيان     المسماة: "قلئاد

اليإمان"

المراكشي     البشير     عصام     محمد     كلهاما: لبي



وتحية     شكر :

ّي إلى- َد معاني على ربياني الذين الكريمين وال
…الراسخة اليإمان

هذا إعداد في كثيرا ساعدتني التي عطية أّم إلى -
…الكتاب

وله أوله، من المشروع تابع الذي الفاروق أبي إلى -
…كثيرة أفضال علي

على كثيرا شجعني الذي الفضل أبي شيخي إلى -
…له والتقديم بمراجعته قام ثم الكتاب، إتمام

…مكان كل في التوحيد أهل إلى -
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مقدمة
الحدوشي     مسعود     بن     عمر     الفضل     أبي     الشيخ     بقلم

الرحيم الرحمن الله بسم
وأشهد الظالمين، على إل عدوان ول للمتقين والعاقبة العالمين رب لله الحمد

. ورسوله عبده محمدا أن وأشهد له شريك ل وحده الله إل إله ل أن
عائض أذلل العلم طلبة من نخبة بمعرفة سنوات منذ سعدت وبعد: فقد

وفسيح رأيهم، وحصافة حجاهم، وتوقد نهيتهم، تأجج في وسفر وسلمان
ول كذلك نحسبهم قلبهم، وشجاعة عقلهم، وجسارة عطائهم، وخصب خيالهم،
الحسي، الرهاف ومصباح النبوغ، نبراس الله الله. منحهم على نزكيهم
آي في والنعام والمعان والتدبر والتأمل البليغة، والحكمة السيال، واليراع

معجم، كل ويفسرون مغلق، كل ويفتحون غامض، كل فيها يحلون النام، رب
كل ويخصصون مطلق، كل ويقيدون مبهم، كل ويوضحون مجمل، كل ويبينون
من ويحذرون ظاهر، كل ويوضحون المنسوخ، من الناسخ ويميزون عموم،

النقية، الذاكرة وينيرون المضلة، الضالة والشرذمة اللمة ومن العلوم، زغل
النوطة ويطهرون والمحدثات، البدع وأضرار أوضار من الضمائر ويغسلون

من الصدور ويصقلون النفاق، أخباث من الفؤاد وينظفون الشرك، أدران من
والفوائد الشوارد من بهم يمر ما  كل1(دفاترهم) في يدبجون اللحاد، أوساخ

ّيتهم به تجود وما ،2والفرائد َيِح ُذْرعة النقية، أْر وسهرهم حرصهم وواسطة وب
الجذور، العميقة الحكمة ألوية عليهم وترفرفت وأينعوا، ونضجوا أدركوا

للكتب لن بينهما الجمع والفضل قر)، كتب وما فر، حفظ قيل: (ما - وقديما 1
آفات.

آفات للـكتب فإنكتب في الجمع دون بالحفظ عليك
تـفرقها

واللص يخرقها والفأرتحرقها والنـار يـغرقـها المـاء
يسرقها

يرويه ما العلم وأوراق الكتب على المحافظة في يروى ما طرائف ومن
له، فكتبه العلم من شيئا له يكتب أن فسأله الصمعي أتى رجل المبرد: (أن

لي كتبته الذي القرطاس ذلك إن سعيد أبا فقال: يا إليه عاد أيام بعد كان فلما
أيضا: وكتب له، فكتب ثانيا، غيره لي تكتب أن فأحب الشاة، فأكلته مني سقط

تضيعوها فل إليكم منهاوصلت ما الداب لبغاة قل
أوعوها الكتاب بحسنوالحبر الدفاتر علمها ضمنوا

تجيعوها فل لبونا شاةلهلكم يوما اشتريتم إن
فبيعوها عندكم يشبعهاعلف يكن ولم عجزتم فإن

).84كتابا): (ص تقرأ ) و(كيف147العلم) (ص (تقييد
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ِلموا وتعلموا الفنان، والمترعرعة ّلموا، وع الجياشة بقريحتهم واستنبطوا وع
وتطامن واستخذى والفلح، والنجاح النصر مبين فيها زاملهم وأحكاما بحوثا
وأصحت رقما، الوراق في الفوائد وعرجوا اليراع، لهم وخضع وبخع وقنب

وأذللها. الست 2المات بطون في الغوص ونحيتهم 1وشنشنتهم َنِحيزتهم
بعد وتزببوا تأهلوا، أن بعد وتصدروا وزكاء، وذكاء وعلوما فهوما أتوا قد رأيتهم

حسن يجيدون ملول، غير وبدنهم عقول، وقلبهم سئول لسانهم تحصرموا، أن
وحسن والستماع، النصات حسن تعنتا). ويجيدون ل تفقها (يسألون السؤال،

على يضغطون فل التعليم، وحسن الحدود، ومراعاة والعمل والحفظ، الفهم
النياط، في المضمرة الدينية غيرتهم عن ليعبروا إل والشفتين اللسان عكد

محمد (أبو يدعى سئول عاقل شابا فيهم رمقت ووقتئذ لقاء أول في فأحببتهم
المتناول قريب المرام، سهل طلقا، مطلقا المراكشي). رأيته عصام البشير

ويضحك بحساب، يبتسم جرى، جوري وإن قرع، قورع إن الحمى، مباح
بحساب، وينام بحساب، ويعمل بحساب، ويشرب بحساب، ويأكل بحساب،
بل ويقرأ حساب، بل ويسأل بحساب، ويتكلم بحساب، الصدقاء مع ويجلس
العلم، طلب في والتعب والصعاب (يعشق) الشدائد عالية، همته حساب،

ول أشواك، بدون تيجان ول تعب، بدون راحة يقول: (ل حاله ولسان به وكأني
مباراة، بدون سبق ول زرع، بدون حصاد ول جسام، مسئوليات بدون عروش

ما عرف يقول: (من أيضا به كفاح). وكأني بدون نصر ول ألم، بدون لذة ول
ّلما الشدائد ويقول: (لتكن وجد)، ما عليه هان قصد ذرا إلى به أرتقي ُس

ل حياته في والمم... والنسان للفراد مرّب المشقة مثل المجد... وليس
بمواجهة إل وجلده، احتماله قوة وتزداد بنفسه، ثقته وتعظم خلقه، يقوى

أو: ( قلب الشيطان)، معمل الكسلن، أن: (دماغ والشدائد. وعرف الصعاب
(النجليزي) المشهور. فطريق المثل في الشيطان). كما مركب الكسلن،
لن: الغايات، غاية إلى يوصل الصعاب

طلب في العمر أضاعكد غير من العل طلب من
المحال

(صيد في الجوزي (فوائده) وابن في القيم ابن شأن ذلك في - شأنهم 2
الخاطر).

والشيمة والضريبة والسجية والخليقة والطبيعة العادة - الشنشنة: هي 1
المثل: (شنشنة وفي والديدن، والجبلة والبنية والنحيزة والنحية والدربة
عقوا بنين وترك فمات، لبيه، عاقا رجل كان هذا أخزم). وأخزم من أعرفها
(مجمع (اللسان-شنن) وفي في كما ذلك، فقال وأدموه وضربوه جدهم

(الحدوشي). ) للميداني1/361المثال) (
للعاقل يكون أن والمهات عاقل، لغير يكون أن فيه - المات: الصل 2

(الحدوشي).
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وتأليفه الكلم اختيار قدر وعلى والثمرة، الفائدة تكون 1المشقة قدر على
قيل: (اختيار وقديما تأليفه من أصعب الكلم (واختيار والنجاح، الفلح يكون

ويحفظ يسمع، ما أحسن يكتب البشير الشيخ عقله). فأخونا وافد الرجل
قال: حين عناه خالد بن يحيى وكأن يحفظ ما بأحسن ويتحدث يكتب، ما أحسن
ويتحدثون يكتبون، ما أحسن ويحفظون يسمعون، ما أحسن يكتبون (الناس
قيل: وقديما يحفظون)، ما بأحسن

اختياره اللبيب على دليل نكا إذ باختيارك عرفناك قد
فخذ به يحاط أن من أكثر سيرين: (العلم ابن أحسنه. قال العلم من يأخذ وهو
عالم ولكل القول، وزلل الرأي سقطات ذلك بين وفيما أحسنه، شيء كل من

أقلمهم، أطراف في مدونة الناس (عقول . لن2نبوة) صارم ولكل هفوة،
وفي فيه الله - بارك البشير الشيخ . فأخونا3اختيارهم) حسن في وظاهرة
تجمعت حيث قزح، - كقوس عصرنا - في أصبحت العقيدة رأى - لما جهوده
نظم في نفسه نشطت الخارجية، ظلم بها واكتنف الرجائية، الغيوم حولها

غايته، فيها استفرغ القيم، الشافية) لبن (الكافية قصيدة أذلل في قصيدة
فأضاف والكفر، اليمان مسمى في الصحيحة العقيدة إظهار في جهده وبذل
الكابر إليها يحتاج 4نفيسا - سفرا  العقيدة جانب - في السلمية مكتبتنا إلى
احتاج صغير من قيل: (كم وقديما الصغار، العلم طلبة بله المحابر فرسان من
الكابر). إليه احتاج كبير من أقول: (كم الكابر). وأنا إليه
لقول الرسالة هذه ومراجعة قراءة البشير الشيخ أخي مني طلب وقد هذا،
أخينا رغبة عند - ونزول أخونا ظنها التي الدرجة بتلك لست - وأنا رأيي فيها

بل وإمعان - بتدبر والصوارف الشواغل وكثرة وقتي ضيق - رغم 5كلها قرأتها

الجسم). براحة العلم يستطاع كثير: (ل أبي بن يحيى - قال 1
أمره في بات أو أي: شجاع، صارم، ورجل أي: قاطع، صارم، - يقال: سيف 2

(العقد يقطع. من ولم عنها وارتد الضريبة: كل عن السيف ماض. ويقال: نبا
) (الحدوشي).1/12/13الفريد) (

الله. لعنه أفلطون قال - كما 3
يملك ما ربع يملك ل من علينا بها يطلع التي الكتب يخالف الكتاب - وهذا 4

اليام بله ساعة كل في علينا يطلعون وأدواته، العلم من البشير الشيخ أخونا
وسريا ثريا فسيكون أخينا كتاب جوع. أما من يغني ول شبع من يسمن ل بما
الكتاب هذا الخاصة مكتبتي إلى أضيف أن جدا مسرور العلم. فأنا لطلبة معا

الكتب بطون من الئمة كلم ونبذة خلصة فيه جمع القيم. فقد الجهد وهذا
خيرا. (الحدوشي) الله واحدة. جزاه باقة في وجعله

ورأيت الفائدة منه ورجوت واستجدته الكتاب استحسنت قيل: (إذا - وقديما 5
مخافة ورقة من بقي كم أنظر ساعة بعد ساعة وأنا تراني فلو فيه، ذلك

والله – الرسالة. فقد هذه مع الرجل ذلك أنا ). والله1/53استنفاذه. الحيوان: 
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نافعة مفيدة رسالة لمسماها. وجدتها مطابقا اسمها فوجدت النظر، وإنعام
ومسلمة، مسلم كل مكتبة في تكون أن تصلح بابها في فريدة مانعة، جامعة
ولبيان الباطلة، الراء لنقد قلمه وسدد عمله البشير الشيخ لخينا الله فشكر

وللنوايا منفعة، ما دون للشخاص التعرض وليجتنب الفاحشة، الخطاء
عليه يقيم أن قبل عليه يحكم ول وينصفه، المخالف مع وليعدل والبواطن،

يكفر أن لحد تيمية: (وليس ابن السلم شيخ المحجة. قال له ويبين الحجة،
له وتبين الحجة، عليه تقام حتى وغلط، أخطأ وإن المسلمين، من أحدا

كان إن سيما بالشك). ول ذلك يزل لم بيقين إسلمه ثبت المحجة). (ومن
والتبديع التضليل توجب ل فهي العقيدة في الدقيقة المسائل بعض في الخطأ

كان إن كتبه إلى بالرجوع والتوثيق والتثبت التبين من بد ل فإذا التكفير، بله
من بد ول المواقف، واتخاذ الحكام إصدار قبل حيا، كان إن به والتصال ميتا،
الظن إحسان ومن ذلك، يحتمل دام ما محامله، أحسن على الكلم حمل لزوم

بكثرة والعبرة وسيئاته، بحسناته يوزن المسلم بأن نعلم أن بد ول بالمسلمين،
لفضله. نقصه وهب نقصه من أكثر فضله كان ومن والمحاسن، الصواب

بألف محاسنه جاءتواحد بذنب أتى الحبيب وإذا
شفيع

جميع تهدروا ولم بينتموه، الخطأ تحققتم الوهاب: (فإذا عبد بن محمد قال
أدعي ل فإني فيهن، أخطأت مائتين أو مائة أو مسألة لجل المحاسن

رجحت من ولهذا الله، عند لصاحبها تشفع القيم: (فالعمال ابن العصمة). قال
. ولزم1حسناته) لجل سيئاته له ووهبت يعذب ولم أفلح، سيئاته على حسناته
تيمية: ابن السلم شيخ قال يلزم، ل لما اللزام قول.. وعدم ليس القول

كان إن فإنه يلتزمه، لم إذا له بمذهب ليس النسان مذهب لزم أن (والصواب
السعدي: الرحمن عبد الشيخ كذبا). وقال إليه إضافته كانت ونفاه أنكره

به يصرح لم الذي المذهب لزم أن الدليل، عليه يدل الذي أن (والتحقيق
وعلم معصوم، غير القائل لن مذهبا، ليس يلتزمه ولم إليه، يشر ولم صاحبه،

ما وتقوله يلتزمه لم ما القائل تلزم برهان فبأي قاصر، فإنه بلغ مهما المخلوق
يقل). لم

الرسالة هذه في الفاضل الشيخ قاله فما الزائدة الطالة عن وأستسمح
بالنواجذ. عليها عضوا الرسالة فدونكم ويكفي يشفي

البشير الشيخ أخينا– تكوينه فيها ووجدت ونوادرها فوائدها غرائب من عجبت –
فيه. جهبذا الزيغ من سليما قويا العقدي –
).2/161( نجد ) وتاريخ1/328/329السالكين) ( (مدارج - انظر 1
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تطوان     في     الحدوشي     مسعود     بن     عمر     الفضل     أبو     أخوه     وكتبه
).23/9/2000   1421  الثانية/     /جمادى24  (     السبت     يوم
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المقدمة
الرحيم     الرحمن     الله     بسم

من بالله نعوذ و ونستغفره، نستعينه و سبحانه نحمده لله، الحمد إن
فل يضلل ومن له، مضل فل الله يهده من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا شرور
له، هادي

. ورسوله عبده محمدا أن وأشهد له، شريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد
َها ّي أ

َ ِذيَن َيا ّل ُنوا ا ُقوا آَم ّت ّلَه ا ّق ال ِه َح ِت َقا ُتّن َوَل ُت ُتْم ِإّل َتُمو ْن َأ ِلُموَن َو ُمْس
َها ّي أ

َ ّناُس َيا ُقوا ال ّت ُكْم ا ّب ِذي َر ّل ُكْم ا َق َل ْفٍس ِمْن َخ ٍة َن َد َق َواِح َل َها َوَخ ْن َها ِم ْوَج َبّث َز َو
ُهَما ْن لل ِم لرا ِرَجا ِثي لء َك ِنَسا ُقوا َو ّت ّلَه َوا ِذي ال ّل ُلوَن ا َء َتَسا ِه َت َْلْرَحاَم ِب ّلَه ِإّن َوا َكاَن ال
ُكْم ْي َل لبا َع ِقي َر

 َها ّي أ
َ ِذيَن َيا ّل ُنوا ا ُقوا آَم ّت ّلَه ا ُلوا ال ُقو لل َو ْو لدا( َق ِدي ِلْحَس ُيْص ُكْم ) ُكْم َل َل ْعَما ِفْر َأ ْغ َي َو
ُكْم ُكْم َل َب ُنو ْع َوَمْن ُذ ِط ّلَه ُي َلُه ال ْد َوَرُسو َق لزا َفاَز َف ْو لما َف ِظي َع
:بعد أما

وشر ، محمد هدي الهدي خير و تعالى، الله كلم الحديث َأصدق فإن
النار. في ضللة وكل ضللة، بدعة وكل بدعة، محدثة وكل محدثاتها، المور

:بعد أما ثم
الفتن من يتعجب العصار، هذه في أمتنا حال في َالناظر فإن

من تتّفتفت والجسام، القلوب يتِوغش والعباد، البلد تّمَع التي المتلحقة
تكون أن بها اِّيَرح كان وعقول، أذهان دهاليزها في وتشتتت ومهج، ٌأكباد هاّحر
ُصفائح قُتش للعلوم وأقمارا السالكون، ضوئها في يهتدي للمعارف موساُش

والضلل. الجهل ظلم َنادسَح أنوارها
خدود وفوق الدفاتر، أحشاء في محفوظة الخبير الحكيم فشريعة

في مةَّكالمح هي الكفرة أذهان َةرايُوب الجاهلية، الغاب قوانين لكن الطروس،
والنفوس. والفروج الموال

– عقدت الذكر- إن ومجالس – وجدت إن – العلم وحلق والمساجد
بينما والهجران، الصد من المسلمون به يعاملها مما بارئها إلى بالشكوى ِّجتض
الله ِومحادة والفجور الفسق دور وتكتظ بالمرتادين، والخلعة اللهو أماكن ُجتع

الوصال. وكثرة الزحام من لتشكو إنها حتى بالزائرين، ورسوله
يوم كل خرجُت الوثنية والعياد الشركية ُوالمواسم والتكايا والزوايا

الطواغيت ابُّجوح القبور نةَدَوس والمبتدعة الجهلة من لمتلطمة َطوابير
الجاهلية.

المة لشباب تقدم – والخارج الداخل في – العميلة العلم ووسائل
قال كما بالشهوات النار وحفت – شهية أطباقا جذورهم، عن قطعيننالم
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ُستد ثم مكامنها، من شهواتهم ّثِوتستح غرائزهم، نداء تلبي –  المصطفى
واللدينية. والعلمانية اللحاد من زعافا سما الطباق تلك في لهم

أو كافرا يمسي و مؤمنا الرجل يصبح المظلم الليل كقطع فتن … »
.1َ«الدنيا من بعرض َهدين يبيع كافرا ويصبح مؤمنا يمسي

– الجهل من يجورَد في تتخبط المة أن كلها، الفتن هذه من وأشد
مرة َتخبو حتى تلمع تكاد ل خافتة ٌأنوار ِهباتََنج في تتراءى – ِهّبومرك ِهبسيط

بالمؤامرات وجهل قوتها، بأسباب وجهل بتاريخها، وجهل بدينها، أخرى. جهل
!!ونهارا ليل لها تحاك التي

ثناؤه جل العزة رب خاطبها التي المحمدية ُالمة تكون أن عجبا أليس
ُتْم:  بقوله ْن ُك ْيَر   ٍة َخ ِرَجْت ُأّم ّناِس ُأْخ التشرذم هذا إلى الحال بها وصل قد ،  ِلل

!؟ والضياع
ٍوألم المضاجع، تقض ٍحسرة إلى يتحول ما سرعان العجب هذا إن ثم

من المة إيقاظ على القائمين أن تكتشف عندما ساخنا، دمعا َالجفون يمل
من أنواع في همُأنفس هم يتخبطون والهمم، القلوب بإحياء والمكلفين باتها،ُس

الله. رحم من إل – الجهالتو البدع
ل ،ِ الواعدة" السلمية الصحوة"  هذه إلى منتسبة كبرى طائفة فهذه

التوحيد. مستعدة كلمة غير على ولو الكلمة توحيد هاّهم بل بال، للعقيدة تلقي
في ٌللجماهير. متميعة لرضاءإ مقدساتها أصول عن تتنازل أن إلى تحركها في

النخاع حتى متشبعة الكفرية، الديموقراطية بأدران ٌمتلطخة وبرائها، ولئها
الملحدة. الغربية الحضارة بنتاجات

غامضـة والطريـق، المنهـج متذبذبـة الصـول، جينةَه غريبة، ٌنابتة وهذه
التجرـيـح ـبـراء. همـهـا منـهـا ُوالـسـلف ،الـسـلف إـلـى تنتسب والهداف، الغايات
بغيضـة، وسياسـية عقديـة جبريـة إلـى لمستكينة كونها مع الخرين، في والقدح

منه. التخلص تستطع ولم بيدها صنعته لقيط، عصري إرجاء بأذيال لمتشبتةو
على ُجتنس – وتنتشر تتطور أن يخشى لكن – صغيرة شاذة فرقة وهذه

لثبات طويلة شروطا وتشترط وتهجرها، المجتمعات ّرفَُكفت الخوارج، منوال
بنارها. المسلمون واصطلى أهوائهم، من ابتدعوها الحكمي، السلم

الشعرية، العقيدة أصحاب من شراذم كلهم، هؤلء إلى أضف
 !  التاريخ وأمجاد الماضي، ذكريات على يعيشون زالوا ما الصوفي، والسلوك

! !   والهواء والتيارات الفرق من الظل طيف

186برقم:  الفتن، قبل بالعمال المبادرة على الحث اليمان-باب كتاب في مسلم رواه-   1
).72(ص:
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 فأين» :وأسى حرقة في وتساءلت أخي، يا الصورة عليك ْأظلمت فإن
حديث في ُكفجواب ،« !بعض؟ فوق بعضها التي الظلمات هذه بين الحق

:  الله رسول
حتى خذلهم من يضرهم ل  الحق على ظاهرين أمتي من طائفة تزال   ل» 

،1 «كذلك وهم الله أمر يأتي
البصيرة بعين تأمل َمْنأجبتك:  الزمان؟ هذا في هي  فأين:قلت فإن

ه:ُعثرت ِالشمس َجوه في منْؤُت لم ُهفطرت انتكست ومن له،َّمؤُي ما َوجد
الماء طعم الفم وينكررمد من الشمس ضوء العين تنكر قد

سقم من
سنية بعقيدة متمسكة أنها غيرها، عن الطائفة هذه يميز ما أعظم وإن

منه يغفل فل بشموله السلم يأخذ قويم، فكري منهج وفق ومتحركة سليمة،
شيئا.

التي والكفر. وهي اليمان العقيدة: مسائل هذه أركان أهم من وإن
شرعية حقيقة ذات ٌأسماء لنها وذلك  والحكام، السماء مسائل كذلك تسمى

متعددة شرعية ٌأحكام عليها تَقّلُع وغيرها، والفسق والظلم والكفر كاليمان
والخرة. الدنيا في

الدنيا في لهله الله وتكفل الدنيا، في والمحبة ُالولء به أنيط فاليمان
والرضوان. وأما والفلح بالجنة الخرة في ووعدهم الهوان، وعدم بالعزة
والقتال، الجهاد وأحكام المؤمنين، من والبغض البراء عليه علق فقد الكفر
والخسران. وارَوالب بالنار الخرة في أهله الله وأوعد

فإن الحكام، من عليه بنىُي ما وخطورة الموضوع هذا أهمية وعلى
قضاياه في طونَّبمتخ مسائله، في مرتبكون العلم إلى المنتسبين من كثيرا

متلبسون العصريين المرجئة من قوم فيه غلطا الناس عجيبا. وأشد طاّتخب
يحسنون أنهم يحسبون أنهم مع الباب، هذا في والتناقضات البدع من بخليط
صنعا.

وتقديمه الموضوع هذا شتات جمع إلى متأكدة الحاجة كانت هنا ومن
ووفق ميسر، بأسلوب الله، إلى والدعاة العلم، وطلبة ،" الصحوة"  شباب إلى

متناسق. علمي منهج
لمسائل جامعا العقائد، متون من متنا أجد أن تمنيت طالما ولقد

مع للمبتدئين، وتعليمه تدريسه أراد أو حفظه، في رغب لمن راّميس اليمان،
المسائل. لكنني لهذه الواقعية التطبيقات عن راّمعب العصر، لروح موافقا كونه

الحين. هذا إلى بغيتي أجد لم

طائفة تزال والسلم: ل الصلة عليه قوله المارة-باب كتاب في مسلم اللفظ بهذا أخرجه-  1
أخرى. ألفاظ ) وله795 (ص:1920الحق.. برقم:  على ظاهرين أمتي من
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،« اليمانية  المنظومة» هذه تأليف في وجل عز الله استعنت لذلك
مما فائدة ذا ليس ما وأغفلت اليمان، مسائل أهم فيها أجمع أن حاولت التي
والخاتمة المقدمة غير – بيت مائة في ذلك العقيم. وضمنت الجدال حوله كثر

ْقيان "قلئدوسميتها:  الرجز، بحر من – ِع اليمان". مسائل من ال
مطلقها، ويقيد ألفاظها، لُيح ٍبشرح إل يتم ل بها النفع أن رأيت لما ثم
في – ثناؤه جل بالرب مستعينا – شرعت مقاصدها، ويوضح عمومها، ويخصص

في المذكور عن فأخرج المواضع، بعض في فيه أتوسع قد الذي الشرح هذا
لذاتها، لمقصودة ُالمنظومة ليست إذ الموضوع، لب أهجر أن دون المنظومة،

بعلمها. والحاطة المسائل هذه فهم هو المقصود ولكن
التالية: الفصول و البواب - إلى للمنظومة -  تبعا الشرح قسمت وقد

.المتن     خطبة     شرح0-
-イفصققول  ال     ويإتضققمن     اليإمققان،     حقيقققة     في     الول     باب  ال

التالية
لغة. اليمان الول: تعريف فصلال-1

ويتضمن السنة أهل عند شرعا الثاني: تعريفه فصل- ال2
على: الكلم

-القلب. قول
-اللسان. قول
-القلوب. أعمال
-الجوارح. أعمال

اليمان. حقيقة في البدع أهل الثالث: أقوال فصلال-3
-ロوفيه:     ونقصانه،     اليإمان     زيإادة     في     الثاني     باب  ال

والنقصان. الزيادة الول: أدلة فصلال-1
والنقصان. الزيادة الثاني: أوجه فصلال-2
المخالفين. الثالث: أقوال فصلال-3

-ハوفيه:     التكفير،     وضوابط     الكفر     في     الثالث     باب  ال
واصطلحا. لغة الكفر تعريف-1
التكفير. وموانع المعين تكفير قاعدة-2

التكفير. في قواعد-3
-ニاليإمان:     نواقض     في     الرابع     باب  ال

الربوبية. في-1
والصفات. السماء في-2
اللوهية. في-3
أخرى. وأمور والمغيبات النبوات في-4

الكتاب.     خاتمة   -

11



عليه أقبل من المتواضع العمل بهذا ينفع أن وجل عز الله وأسأل هذا
إل بنون ول مال ينفع ل يوم إلى وأجره ثوابه لي يدخر وأن والفهم، التعلم نيةِب

سليم. بقلب الله أتى من
بما ويعذرني عنه الطرف ُضيغ أن قصورا أو عيبا فيه وجد ممن وأرجو

،مشكورا به خبرنيُفلي زلل أو خطأ وجد فإن والتقصير، القصور من فيه أنا
أريد. ّالحق َغير وما الحق، إلى راجع – تعالى الله شاء - إن فإنني

المراكشي     محمد     أبو     وكتبه
 .  1420     الثانية،     جمادى     الرباط،     في
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المنظومة:     نص

ُعامْالن ّهرب ِنم له دام
ِالمهيمن ِالبارئ ِالعباد هادي

قىَْتُرم ّكل ِليهِإ واَُكفسل
ِلّوكّوالت ِوالرجاء ِوالخوف

ِحيمّالر صطفىُالم ِبيبَالح لىَع
ُبصارَال دىُاله على ْحتََتفانف

ْهِدَّنُهم اَنَس َفرُالك َمدْوأخ
ُيريد دىُاله َنور ٍ،لقارئ

ِالحسان ذي َإحسان ِهب وُأرج
ْعمّوالن ِباتِواله ِالثواب َِنم

 

ُعصام ٍمحمد أبو قال
ِالمومن ِالسلم لله ُالحمد

قىّالت َأهل ُهنعم ْتَمرَغ َْنم
ِلّذلّالت َمع ّبُوالح ِبالعلم

ِليمّْسوالت ِلةّالص ُوأعظم
ُوارْالن ورهُن ِْنم ْتَأشرق َْنم

ْهِدَي ِنم ِالصلح ُعين ْتََسَجْبانَو
ُمفيد ٌَزَجر هذا ُ،وبعد

ِاليمان ُمسائل ُوضوعهَم
ْالكرم َواسع َالرحمن ُوأسأل

اليإمان     حقيقة     الول: في     الباب
ُنه َق وكو ِر التصدي بالخبا
ٍه ُفروق مَن لوُج ُتعلُم ال

ْيهم والفعِل بالقوِل َد ُعرفا ل
َد وزاد ُعلـَما بـعض العـتقا ال

أظهُر الُمعّرفات وأوُل
ُقه َجا الرسوِل عِن بما توثي

والتكذيِب بالشّك فنقُضه
ْلمة ِك ِم الشهادتين ب ْفه فا

أحكاَمها؟ غيُرها ُيساوي ل أْم
ّيد للُمنتَمى ِد لَس العبا

ِة للُمصطفى ِم وِشْرع الحكي
ُء والحّب والَمهابْه والرجا

ليا الُمِحّب ليس َبُه عاص محبو
أْخطرها ما الدين ِحساب وفي !

الجوانُح ُتضمُره الذي مثُل
الّرجحاِن ذي الجلّي المذهب في

بامتثاِل يشيُن ما وترِك
ُينظُر بعِضه ترِك وعند ف

ِة في الفاعُل ُيجعَل أو المشيئ
ُلهم خارُج الّصواِب عِن فقو

ُهم َق َف ُوو فيه وا ْعتزاِل َذ ا

ِة في ّلغ ِر اليماُن ال َكالقرا
ْند ّلُم ل الُمحققين ع ُيَس

ْد َمن عند الصطـلِح في َلفا ق َس
َتصما زاد بالّسنة والبعُض ْع ا

ٍة وبعُضهم ّبروا قد ِبني َع
ُقه أي القلب قوُل فالقول تصدي

الَمطلوِب أعظُم فيه والجزُم
ِر ُنطق اللسان قوُل ِم غي البك

مقاَمها؟ غيُرها يقوم وهل
ُله والقلُب ِد في فع النقيا

ِم فجوهُر ِم في السل التسلي
والنابْه التوبُة وتدخُل

ُله الرسوِل حّب َبُه فع مطلو
أكثرها ما العماِل ذي وِمثُل !
الجوارُح ُتظهُره الذي ُثّم

اليماِن حقيقة في يدخُل
ِر والقتاِل والصلة كالذك
ّفُر عمٍل جنِس وترُك ُمك

لجا يكون فقد ِة ِمن ُمخر ّل ِم
الخوارُج زعمِت كما ليس

المآِل ِمن لُمذنٍب وما
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ّنه ُق بأ بالَجناِن التصدي
ْكتفى كما ِه ا الِخذلِن ُأولو ب

ٌة التحقيِق منهِج عن بعيد
ُفوا َل الّرحمِن طريقَة فخا
ُتوِن ومنهُج ُف ِء ال والهوا

اليماِن في البعُض وقال هذا
َد والبعُض َق زا ّلساِن النط بال
التدقيِق في القواُل وهذه
َع فّرقوا قد اليماِن شرائ

ُعهم ُة تجم ِء عقيد الرجا

ونقصانه     اليإمان     الثاني: زيإادة     الباب
ُوالنقصان ُزيدَالم ُهيدخل
َْنهمْفاف لذاك ٌلزم ُوالنقص

اللباِب ُأولي لدى َظهرْت قد
ِحقيقّالت لدى ٌظاهر كاوذ

ِمالَك وذي ٍّرَصقُم بين
ِلئلّالد ِعن ٍارَع همُوقول

ْعَِبت مُله َنوم ُالخوارج كذا

ُاليمان نةّالس ِأهل َوعند
ْوالسنن ُالكتاب ِدّْيالز على دل

ِبابْأس ذو اليماِن ُلُتفاض
ِالتصديق ُتفاضل هاِبين ِنم

ِبالعمال يكون ما ُومنه
ِلُفاضّالت في ُالحناف ََفوخال

ْدعِالب ذي ٍجهم ُأتباع همُومثل

التكفير: وضوابط الكفر الثالث: تعريف الباب
ُالزارع كذاك ٌكافر ُفالليل

ِواللسان والعضاء ِالقلب في
ُوالتقليد ُبارْاستكِال ّوالشك

ىََنج ُالقلب الذي ل ،ٌوفعل ٌقول
؟ِالفؤاد ُخبيئة رىُت ْوهل

ِتحللْاس في ُظرّالن ُطَشرُي ل
ُضمرُي ٍتقادْاع بل هاُلِفاع

ُحصرُي كذاك ُوالفسق ُوالظلم
ِاقّذُالح لدى رَّرقَت كما

ِالتكفير في ِفريقّالت َِمعد ْمن
ِبالتحديد َّنُيع َنم ِوحكم

ِمانع ّكل ِوانتفاء رط،ّللش
ِرهانُالب َمع ّلأوّالت ِأو

ِالسلم ُةعِْروش ُهسيغُت
َْهلمَم بل َالشرب ّهظن في
ْافقهَو قد َْنوم َإبليس ِكقول
داُبع قد ناِشرع ِبلد ْعن أو

ُراجع ٍترَلس ُالكفر ِاللغة في
ِاليمان ُناقض ٍاصطلح وفي

ُحودُوالج ُالتكذيب ُهأنواع
ىَّنالد كمُح في وْوه ،ٌجهل َكذاك

ِالعتقاد في صوراَْحم فليس
ِمالْالع من ّركفُي وما

ُرُفَْكي فليس ُالكبائر اّأم
ُوأصغر ٌأكبر ْهمن ُوالكفر

ِلقْالط لدى ُالصل ُوالول
ِحذيرّالت في ُالمعان وينبغي

ِييدْقَت بل ٍتكفير ْنبي ما
ِقاطع ٍثبوت ِنم فيه ّلبد

ِاللسان ِخطأ ِبوتُث مثل
ِالكلم ُقواعد الذي وْوه
َْهامَدُق ْعن ُالثر أتى كما

ْهالزندق ِأهل ِكتأويلت ليس
دىُباله ٍعهد َحديث ُنيك ْومن
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اَظامِالع َيِاهَالدو أتى ْوإن
ِفافهم ،ٌلومَم ٍقادر ّكل إذ

ِشادّوالر التوحيد ُرسالة
ِْقدّوالص قىّوالت ِالكمال ُأهل

ِميثاق َْاو عقِل ْوَأ ٍبفطرة
ِالرشيد ِالمذهب في ٌمعتبر

ِحذورَالم على ُالعبد َُيكره ْأن
ِدْقَي لم ْوإن حتى ِبه َفرُالك ص

ِالميزان في ِالشأن ُعظيم ٌأمر
ْرَفَك قدَف لماْمس ّْرفَُكي ْفمن

ِم الذي كذا ِز ْقواِل ِبل ال
ِر ْلَِحي ل ِرادُالم في ٍصريح غي

ِالتكفير في ُقوفُالو لينبغي
ْرَفَك ْفقد الكافر ْرّفَُكي ْلم ْمن

لماَم فل ِِههلَبج يعذْر
ِمّالتعل عن عجز ُهوشرط

ِبادِالع على الله ُوحجة
ّالحق ُعاةُد ُْسلّالر بها أتى

ِّلقَالخ ُّةُجح ومُتق فل
ِالتوحيد مسائل في ُوالجهل
ِكفيرّالت ِموانع ِْنوم هذا

ُد ْمن ِبه ُّرُيكف َالكفر يقص
ِالعيان في ِالكفر ِحكم ُتنزيل
ْذرَوح ٍاحتياط في ْوبالغ ْفاحذر

ِبالمآل ُالتكفير ُُمويحر
ْلَِمحتُم ٍبفعل ٌتكفير َكذاك
ِالتحذير من ُلتُق ما ورغم
ْهرَوظ اِّيلَج ُالكفر َادَب إذا

اليإمان     الرابع: نواقض     الباب
ْلف ُكرْأذَس الذي منها ْتحفظنَ

ِالفرائض ُأعظم ِالجميع على
ِالخبير هيمنُالم وىِس ْمنِل

ِمضارع ٍخالق ِعاءّاد ِأو
ِحودُالج وليُأ ُمقالة وذي

ِحادّوات ِلولُالح ِشيعة ِنم
ِانّّيالد ِالعالم ّرب سب أو
ِالسماء في اللحاد ذوي شرُك

ِاليات ِواضح في أتى اّمم
ِالحقائق ِعن ِبالوصف والعدل
ِمانْالز هذه في ماّسي ل
ِزقاالر ِالقدير اتِّيَرالب باري

ِطاءَالع على ٍقادر ِلغير
ُواعتكاف ُالسجود ُهومثل

حياء لّتذل توكل
هتديُم ُغير ِللخلق ُهصارف
ِلوجُالع ِرعةِبش ماّالد وفي

ُّنبي ٌوكفر ٌطغيان ،ُوالعكس
ُعَْنتشْمس ناَندِع فيه ُفالوقف

ُحصرُت ْليست ِاليمان ُنواقض
ِالنواقض بهذه ناُْملِع إذ

ِدبيرّالت ُهأوج ِبعض ُفجعل
ِالصانع ِوجود ِكإنكار ، ٌشرك

ِجودُالو ِوحدة اعتقاد ِأو
ِاللحاد ِمعشر ُقول كذاك
ِالكوان ِقدم ُادعاء كذا
ِواءْاله ِأعاظم ِنوم هذا

ِفاتّللص ُالنكار ُهومثل
ِبالخلئق ِْشالعر رب تشبيُه

ِفرانُالك و الشراك ُوأعظم
ِالخالق ِلغير العبادة ُصرف

ِعاءّالد و ِالسؤال في ِركّكالش
ُالطواف كذا والنذر والذبح

والرجاء والخشية والحب
ِدّعبّالت في ُيدخل ما وكل

ِروجُوالف الموال في ُوالحكم
ُهيمنُالم ُمهّحر ما ُتحليل

ُعَّرمش ُّلبدُم ُهفاعل
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ِر بل بها الّرضا أو ْنكا إ
ِحكامأ ْمن عليه ْتوتْاح وما

جاهل ْلَب بها عالما وليس
ِاليمان ذوي على ٍصرةُبن

ِالطلق على بهم ٍتشبه
ِالديان ِلوحدة ٍدعوة أو

 ِالرسول قى،ّوالت ِالفضل ذي
ِالمجد

اَوأنبي ٍلُرس ِنم الهدى أولي
ِبُُتالك ببعض تهانةْاس أو
اَرفّالش َوالصالحين لماُوالع

ِغيباتُالم ِثابت ُإنكار
ِجساملوا بالرواح والبعث

ِالمقصود عن معناها صرف أو
ِالجبار نىّالد بارئ دين من

ِكرانُن بل ّالنص أتى بذا
ىََرج ٌلفُخ هاِغير المباني وفي

ُفصحُي ُالكتاب هِفورُك وعن

ُع كذا ِة اتبا ِر ِشرع ّفا ُك ال
ِالسلم شريعة عن والصد

عامل ِالحكيم ِرعةِبش ليس
ِفرانُالك وليُأ ُوالةُم كذا

ِوالخلق الدين في حبهم أو
ِكرانُن بل مله ٍطاعة أو

ِدَّمُحم المصطفى النبي سب
ياِقْتال ِةراالس من هِغير أو

ِبِذَبالك ٍةّبوُن عاّاد كذا
 بْصح ّسب في واختلفوا

المصطفى
ِراتّكفُالم ِأعاظم ِنوم

ِرامِالك ِوالملئك ّكالجن
ِوالوعيد عدَالو نصوص دجح

ِضطرارِبال ٍمعلوم ُإنكار
ِاليمان ُناقض الصلة ُترك

َاامتر ِغير ِنم الدين ُعماد يْفه
ُِحفلُي ليس ُالساحر كذلك

الخاتمة:
ّبنا واللُه ُد ُهو ر الَمحمو
ُد ِم ِمن ونْستزي َكَرِمْه عظي

ِبْي على ّن ِم والِل ال ُهدى أنُج ال
لثا َشِملْت قد ُمنيفْه مباح

ْظمها اليماِن مسائَل لن
ُتها ْفهْم أّرخ ٍر فا الِختاْم في بنو .

ِد هنا إلى ُد انتهى ق الَمقصو
ُكُره َعِمْه جليِل على نش ِن

ُة ثّم َدا والسلُم الصل سْرم
اللطيفْه المنظومُة وهذه

َد سّميتثها َياِن قلئ ْق ِع ال
ُتها ْد َد ِم ُذْخرا أع اِلزدحاْم ليو
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المنظومة:     خطبة     شرح
الرحيم     الرحمن     الله     بسم

ٍ)محـمـد (أـبـو رـبـه عـفـو إـلـى ُالفقـيـر وذنـبـه، بتقـصـيره ُ(قال) المعترف
العـلـم ُطالب عتقدا،ُم نيّالس المراكشي، المسفيوي محمد (عصام) بن ُالبشير
ـمـن ذـلـك ـيـرى َنم َمنافحة والجماعة السنة أهل اعتقاد عن والمنافح ه،ُوخادم
وارد ـهـو كـمـا ُالستقبال منه المراد ولكن  ماض،«  قال» ُالجهاد. ولفظ أعظم

َتىتعالى:  قوله منه وذكروا العرب، كلم في َأ ِه َأْمُر    ّل . ال
ولكاـفـة والجماعة السنة أهل من (له) ولخوانه وطال ّاستمر (دام) أي

بأنواع التفضل ) أيُ(النعام وتعالى َه(ربه) سبحان الغاية (من) لبتداء المؤمنين
ِإْنستقـصـي: ُالم بها يحيط ول المحصي، يحصرها ل التي النعم َو ّدوا   ُـعـ ْعـَمـَة َت ِن
ِه ّل َها َل ال .  ُتْحُصو

وجل، عز ُالله إل بعلمه يحط لم اّومم مناهِعل مما أنواعه ُجميع (الحمد) أي
لجميع سبحانه ّالمستحق فهو ه،ُسلطان وتعاظم ه،ُنأوش ذكره (لله) جل ٌثابت

الستقلل. والكلم جهة على ذلك من شيء خلقه من لحد وليس المحامد،
آخر إلى بعدها  وما« لله  الحمد» محاله. و في ومبسوط طويل الحمدلة على

وجل، عز الله أسماء القول. (السلم) من ُقولَم ٍنصب محل في المنظومة
وأفعاله، وصفاته ذاته في لكماله والنقائص العيوب جميع من السالم ومعناه

أي عباس ابن (المؤمن) قال الحشر سورة آخر تفسير في كثير ابن ذكر كما
اليمان إلى (العباد) المؤمنين ِ موفق:(هادي) أي يظلمهم أن من َهخلق ّنأم
،البريات برأ الذي الخالق (البارئ) أي وتكرما سبحانه منه تفضل قوىتوال

خلقه على الشاهد عباس: أي ابن (المهيمن) قال والسموات الرضين وأوجد
ّلُه  تعالى كقوله عليهم، رقيب هو بمعنى بأعمالهم، َلى َوال ٍء ُكّل َع ٌد َشْي ِهي  َش

ّّلذي (من) أي اليات من وغيرها ارةَغم الماء غمر من غطت (غمرت) أي ا
التقى) (أهل والباطنة (نعمه) الظاهرة القاموس في كما كثر إذا وغمورة

َوتعالى:  قال حذر، بمعنى يتقي اتقى مصدر ُه ْهُل   َوى َأ ْق ّت يتقى أن ٌأهل أي  ال
أهل ُخصصت المحظور. وإنما واجتناب المأمور التقوى: فعل عقابه. وحاصل

لنهم والكافر، المؤمن فيها يستوي الدنيوية وجل عز الله نعم أن مع التقوى
لذلك بها مِالمنع على التعرف في ويستعملونها النعم هذه يشكرون الذين هم

وجل، عز ربهم إلى السلوك في سببا النعم هذه في َالتدبر جعلوا أنهم ذكرت
أي رتقىُي ما مرتقى) وهو (كل (إليه)سبحانه سببية (فسلكوا) الفاء فقلت

بأنواع تلبسوا بأن وجل، عز الله رضا إلى للوصول سعوا أنهم والمعنى صعد،ُي
المتأخرين اصطلح في مخصوص بات. والسلوكُالقر وأصناف الطاعات،

أعلم. والله الحسان، مقامات بارتقاء
والعلم ربوبيته، وبتمام وجل عز بالله العلم أي بسلكوا، (بالعلم) متعلق

امتثال العبودية، لكمال باستحقاقه والعلم العلى، وصفاته الحسنى بأسمائه
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َلْمتعالى:  لقوله ْع َفا ّنُه   َلَه َل َأ ّلُه ِإّل ِإ أعظم من هو (الحب) الذيبـ(و)  ، ال

كما اليمان أركان من ركنا  ُهورسول وجل عز الله جعله حتى القلوب، أعمال
(مع) كمال إل تصح ل وجل عز الله محبة إن محله. ثم في بيانه سيأتي

لرسوله المتابعة َتمام يستلزم وهذا وتعالى، سبحانه له (التذلل) والذعان

ُقْلتعالى:  قال كما ، محمد ُتْم ِإْن   ْن ّبوَن ُك ّلَه ُتِح ِني ال ُعو ِب ّت ُكْم َفا ْب ِب ّلُه ُيْح ِفْر ال ْغ َي َو
ُكْم ُكْم َل َب ُنو ّلُه ُذ ُفوٌر َوال بهما اللذان الجناحان والرجاء) وهما . (والخوف َرِحيٌم َغ

الخوف ُجناح ُفضع فإذا جلله، جل العزة رب إلى سلوكه في ُالمؤمن يطير
جناح ضعف وإذا وآثامه، َهذنوب ّواستقل ،ٍلََجو دون المعاصي على العبد أقبل

دين في وتنطع إخوانه، وعلى نفسه على فشدد بربه، ّالظن ُالعبد أساء الرجاء
َوَمْنذكره:  جل  الله (والتوكل) على  وجل عز الله ّكْل   َو َت َلى َي ِه َع ّل َو ال ُه َف

ُبُه على التوكل بتخليص إل مبتغاه إلى الوصول على السالك يقدر . ول َحْس
وتعالى. سبحانه ُوموله بارئه

والتسليم) (الصلة البيت ُزَجع في والمجرور الجار خبره (وأعظم) مبتدأ
الحديث في كما اليمان، من محبته الحبيب) الذي (على وأشرفهما وأزكاهما
والناس ووالده ولده من إليه أحب أكون حتى أحدكم يؤمن ل »الصحيح: 

وتحمل العظيمة، الرسالة لداء ِالمختار  (المصطفى) المجتبى1« أجمعين
ِنيَن بقوله:  ربه وصفه الذي (الرحيم) بأمته، الجسيمة المانة ْؤِم ْلُم ُءوٌف ِبا َر
أحيط أن من أطول النام، خير على والسلم الصلة على الكلم . ثم  َرِحيٌم

 لبن"الفهام جلء" مثل له، المخصصة الكتب في فلينظر العجالة، هذه في به
ا.موغيره  للسخاوي"البديع القول"و القيم

إلى ه) الهاديِ(نور اََنن) سِ(م وطلعت بزغت ت) أيَ(أشرق  الذي:ن) أيَ(م
الهداية أنوار من نور فكل أشرقت، ) فاعلُ(النوار تعالى الله بإذن الحق

به، رسلُأ الذي الخير من ٌمقتبس بد ل الخير إلى داعية وكل نوره، من مستمد

. وأمي هو بأبي
الهدى) (على الحق إلى الهادية النوار تلك بفعل سببية، (فانفتحت) الفاء

ِ.والرواح الفئدة ُأعين وهي البصائر، (البصار) أي والصلح والتقوى
يبجسه والجرح الماء بجس من نبعت أي انفتحت، على (وانبجست) معطوف

الصلح) ُ(عين فانبجس، رهّ: فج تبجيسا بالتشديد سهّوبج شقه، إذا ويبجسه
ٌمشبه معنوي انبجاس وهذا ودعوته، جهاده من أي يده) الشريفة، (من والهدى

. الحسية معجزاته في الثابت الحسي بالنبجاس

)،26 (ص:15برقم:  ،اليمان من  الرسول اليمان-باب: حب كتاب في البخاري رواه-  1
).50(ص:44برقم: اليمان، في ومسلم
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(سنا) وهو َالخبيثة هَ نار:) أيَ(الكفر أطفأ أي انفتحت، على (وأخمد) معطوف
(مهنده) أي ،ٌأقوال الساطع، الضوء أو البرق، ضوء أو المصباح، في كما الضوء

 نصرت »الحديث:  في ثبت شحذه. وقد إذا السيف هند من البتار، ِهسيف
لمشركي قال أنه وسلم هيعل الله صلى عنه وثبت ،«1 شهر مسيرة بالرعب
أن  أمرت»والسلم:  الصلة عليه  وقال2« بالذبح جئتكم قد إني  أما»قريش: 

بالضطرار علم مما المر  وهذا3« الله إل إله ل أن يشهدوا حتى الناس أقاتل

. المختار المصطفى سيرة من
شيء من يكن والمعنى: مهما الضافة، عن لقطعه الضم على (وبعد) مبني

(هذا) الذيفـ ، محمد رسوله على والسلم والصلة وجل عز الله حمد بعد
مستفعلن وهو ،َِزالرج بحر على ٌموضوع ٌنظم (رجز) أي القارئ أيها يديك بين

ِنم ومتعلم ومعلم ) ودارسٍ(لقارئ (مفيد) ونافع أنه صفته من مرات، ّست
(يريد) إليه (الهدى) مضاف مضاف وهو مقدم به ) مفعولَ(نور أنه وصفته نعته
جامع للتدريس، مهيء للحفظ، ميسر النظم ويقصد. وهذا يطلب أي

وتعالى. سبحانه لله والحمد للمقصود،
(أرجو) أي وأنفعها، أهمها اليمان) أي (مسائل الرجز  هذا:(موضوعه) أي

والكرم. الحسان) والجود (ذي الله ومنة إحسان) وتفضل ـه(مـ)نظبـ( أؤمل
وعلى ّوالدي وعلى علي يمن أن جلله الكرم) جل واسع الرحمان (وأسأل

المؤمنين كافة وعلى والجماعة السنة أهل من وإخواني ومشايخي بيتي أهل
(والنعم) (والهبات) الوافرة الثواب) الجزيل (من بشيء الموحدين،

َبحار تغيض ل مأمول، وأرجى مسؤول، أكرم وتعالى سبحانه إنه المستديمة،
ه.ُمغفرت ّالمضطر بالسائل ُتضيق ول ه،ُنفقت ِهخزائن

الصالحات. تتم بنعمته الذي لله والحمد

كتاب في ومسلم )،86 (ص:335برقم:  التيمم، كتاب منها مواضع في البخاري رواه-  1
).211(ص:521برقم:  الصلة، ومواضع المساجد

الهيثمي: "وقد وقال العاص، بن عمرو بن الله عبد حديث من والبزار حبان وابن أحمد رواه-  2
اللباني. الشيخ وصححه الصحيح"، رجال رجاله وبقية بالسماع، إسحق ابن صرح

).43(ص22برقم: اليمان، في ومسلم )،28 (ص25برقم: اليمان، في البخاري رواه-  3
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الول     الباب
اليإمان     حقيقة
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لغًة     اليإمان     الول: تعريإُف     الفصل
النظم: في قلت

ُنه َق وكو ِر التصدي بالخبا
ٍه ُفروِق من لوج ُتعلُم ال

ِة في ِر اليماُن اللغ كالقرا
َد ُيَسلُم ل الُمحققيَن عن

ٌق (ـفـي ـ ـدأ باليـمـان اللـغـة) متعـل ـاُن) مبـت ـالقرار) الـكـاف ـخـبره (اليـم (ـك
ُيَر يفيد وهذا للتشبيه، َيِي بيَن التغا ِر، اليماِن ُمسّم ّبَه أن الـصـل إذ والقرا المـشـ

ِة في ليس ِه قو ِه في ُيعكس به: وقد المشب معا الحالتين وفي المقلوِب، التشبي
ِر، بعض في اتفقا وإن إجمال، مختلفان فهما ّبُه ل فأنت المو َء تش ـهـو بما الشي

ِم شيخ كلم له. وسيأتي مرادف المســألة، هذه في الله رحمه تيميَة ابن السل
تعالى. الله بحول

ُنه) مبتدأ، و(التصديق) خبره الكون اسم اليمان على عائد والضمير (وكو
ّدق مصدر وهو منصوب، ّدق ص و(بالخبار) متعلق الصدق إلى نسبه إذا يص

َق احتمل ما هو – النشاء َقسيم وهو – والخبُر خبر، جمع وهو بالتصديق، الصد
ل أنه مع خبر تعالى الله كلم فبعض خارجية، قرينة لغير أي لذاته، والكذَب
ّلم بصدِق الجزُم وهي خارجية لقرينة ذلك ولكن الصدق، غيَر يحتمُل به المتك

وراء الغائصين والتمحيص، الفهم في المدققين العلماء المحققين) أي (عند
ِر المبتدأ: "كونه" خبر رفع محل في الفعلية والجملة يسلم) به، (ل المعاني ُدَر

اليمان بين والمعنوية الفروق) اللفظية (من يسلم بل (لوجه) متعلق
عليه َدَرج لما التعصب عن بعيدا القضية هذه تأمل (تعلم) لمن والتصديق
أن كاد حتى اللفظتين، بين الترادف من والمتكلمين اللغويين من المتأخرون

لديهم. إجماعا يكون
فهو إيمانا ُيؤِمُن آمن مصدُر اللغة في اليماَن أن المبحث هذا وحاصل

ّينت بهمزتين أأمن آمن الجوهري: أصل قال مؤمن، من الثانية. واشتقاقه ُل
الراغب: طمأنينة ذكر كما المن وأصل وغيره، 1القاموس في كما المن،
 فإن»المسلول:  الصارم في السلم شيخ . قال2الخوف وزوال النفس

في استقر إذا يحصل إنما والطمأنينة. وذلك القرار هو الذي المن من اشتقاقه
ُق القلب إفعال  اليمان»الكشاف:  في الزمخشري . قال3« والنقياد التصدي

.4« والمخالفة التكذيب من آمنه وحقيقته صدقه، إذا آمنه يقال ثم المن، من
فيه فاختلفوا اللغة، في معناه أما اليمان، للفظة اللغوي الشتقاق عن هذا

وقـبـول الخـضـوع، وإظهار الثقة،  هو»الفيروزأبادي:  ذكره ما منها أقوال، على

.1060المحيط:  - القاموس 1
.90القرآن:  ألفاظ - مفردات 2
.519المسلول:  - الصارم 3
.1/47- الكشاف:  4
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والـقـرار. الطمأنيـنـة أيضا. ومنها الصطلحي المعنى لحظ ولعله ،1« الشريعة
أي التـصـديق اللـغـة ـفـي  واليـمـان»اللوسي:   قال التصديق، هو أشهرها لكن

ِم الذـعـان ِـبـر ِلُحـكـ ُله الُمخ َقـبـو »  يـقـول أن الـصـح . ولـعـل2« ـصـادقا وجعـلـه و
ـاذب وإما صادق إما المخبر  إذ«  صادقا  وجعله»  بدل«  الصدق إلى ونسبته ـك

اـلـذي التعرـيـف ـهـذا ـفـي أعـلـم. وتأـمـل والـلـه جاعل، بجعل ل المر، نفس في
والقبول! للذعان شامل التصديق جعل أنه كيف اللوسي، ذكره

َق الّزبيدي نقل بل التـصـديق ـهـو  اليـمـان»فـقـال:  التصديق أنه على التفا
اللغويين من العلم أهُل عليه واتفق الساس في الزمخشري به جزم الذي وهو

مجازا. ليس أي ،3« حقيقة تعالى: إنه الله رحمه السعد وقال وغيرهم،
تيمـيـة اـبـن الـسـلم لـشـيخ فإن بالتصديق، لغة اليمان تعريف شهرة ورغم

بـيـن فرـقـا هـنـاك أن اليمان. وحاـصـله كتاب في ذكره المسألة، هذه في نظرا
:4لوجه والتصديق اليمان

َنهما  أنالول:     الوجه-1 ـفـي ـفـرق وـهـو التـعـدي، جهة من فرقا بي
َقه، يقال أنه اللفظ. وذلك ّد َنه ُيقال ول للمخبر: ص آَمن أو به آمن بل آَم

َفآَمَنتعالى:  قال له. كما َفَماوقال:   ُلوٌط َلُه   ّيٌة ِإل ِلُموَسى آَمَن   ُذّر
ِه ِمْن ْوِم َقاَلفرعون:  وقال  َق ُتْم   ْن ْبَل َلُه آَم َذَن َأْن َق ُكْم آ غيرها إلى  َل
إل آمنـتـه، يـقـال فل اليـمـان، بخلف بنفسه يتعدى اليات. فالصدق من
ّد هو الذي المان من الخافة. ض

ـمـا عـلـى تدخل اللم أن لنا. فالجواب بمصدق أنت يقال: ما قيل: فقد فإن
ُعف إذا بنفسه يتعدى ُله، ض أو َمـصـدرا، أو فاـعـٍل اـسـَم بـكـونه أو بتأخيره إّما عم

قيل، الفاعل باسم ذكر إذا ثم ويتقيه، ويخافه الله يعبد فلن فيقال باجتماعهما،
َـتـه، الفـعـل ذـكـرَت إذا أنه كما لربه، خائف لربه، متق لربه، عابد هو ّويه وأخر ُتـقـ

ِفيكقوله:  باللم َو َها   ِت لدى ُنْسَخ ِذيَن َوَرْحَمٌة ُه ّل ِـهـْم ُهْم ِل ّب ُـبـوَن ِلَر َه  وـقـوله   َيْر
ُتْم ِإْن َيا ُكن ْؤ ُبُروَن ِللّر ْع َهب أنك مع   َت ُرؤياه. ويعبر ربه تقول: يْر
في التصديق للفظ ُمرادفا ليس اليماِن لفَظ : أنالثاني     الوجه-2

اللغـة: فـي لـه يقـال غيـب أو مشـاهدة عـن ُمخـبر كـّل فـإن المعنـى،
الخــبر في إل ُيستعمُل فل اليمان لفظ وأما يقال: كذبت، كما صدقت،

ٍر فـي يستعمل فإنما المن، من مشتق أنه وذلك غائٍب، عن ُيـؤتمن خـب
وغـيـره الـقـرآن ـفـي ـقـط يوـجـد ـلـم ولهذا الغائب، كالمر المخبر، عليه
النوع. هذا في إل له آمن لفظ

.1060- القاموس:  1
.1/110المعاني:  - روح 2
العروس: . -تاج 3
واختصار).  (بتصرف7/530  و7/290الفتاوى:  -مجموع 4
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َـبـْل ـلـم اللـغـة في اليمان لفظ  أنالثالث:     الوجه-3 بالتـكـذيب يقا
ـو يقال الكفر، لفظ اليمان مقابلة في المعروف بل التصديق، كلفظ ـه
أـنـك أعـلـم ـقـال: أـنـا ـلـو بل بالتكذيب، يختص ل والكفر كافر، أو مؤمن
ٌق ِغـُضـك أعاديَك بل أتبعك، ل لكن صاد ْب ُأ لـكـان أوافـقـك، ول وأخالـفـك و
ـط، التكذيب هو ليس لليمان المقابل الكفر كان فلما أعظم، كفُره فـق
فقط. التصديق هو ليس اليمان أن ُعلم

ـهـو اـلـذي المن من مشتق اللغة في اليماَن  أنالرابع:     الوجه-4
ـيـدل كما والمانة الئتمان معنى التصديق مع متضمن فهو الخوف، ضد

ذلك. من شيئا يتضمن فل التصديق أما والشتقاق، الستعماُل عليه
والتـصـديق. اليـمـان لفـظـي بين الترادِف دعوى تبطل الربعة الوُجُه فهذه

ٌق فإنه للتصديق مرادف أنه فرض وعلى وطمأنيـنـة،وـهـو تصديق أو وأمٌن تصدي
التـصـديق لـفـظ بخلف إنـشـاء، أو ـخـبرا كان سواء به بالمؤمن لللتزام متضمن
ٍم عن عبارة هو الذي المجّرد، ِة بإيقاِع ذهني حك ـا انتزاعها، أو النسب ـه كـم ُعـم يز

.1المتكلمون
أو ـبـالقلب إل يـكـوَن أن يمـكـن ل ـفـإنه للتـصـديق المتكلمـيـن تعرـيـِف وعلى
ِة في ثبت بما معترض وهذا اللسان، الفـعـال تـسـمية ـمـن السلِف وأقواِل السن
ّظـه آدم اـبـن علـى كـتـب الـلـه  إن»الحديث:  في جاء كما تصديقا، الزـنـا ـمـن ح

تتمـنـى والنـفـس المنـطـق، اللـسـان وزـنـا النظر، العيِن فزنا محالة ل ذلك أدرك
ّله ذلك يصدق والفرج وتشتهي،  ليس»البصري:  الحسن . وقال2 « يكذبه أو ك

َـقـر ما ولكنه بالتمني، ول بالتحلي اليمان ْته القـلـب ـفـي َو َق ّد .3 « العـمـال وـصـ
َد أن المروزي نصر بن محمد وروى ـبـن ـسـعيد إـلـى كـتـب ـمـروان بن الملِك عب
ـهـو فاليـمـاُن اليـمـان، ـعـن  ـسـألَت»فأـجـابه:  المـسـائل، هذه عن يسأله جبير

من أرسل وما كتاب من الله أنزل وما وملئكته بالله العبد يصدق أن التصديق،
بـمـا العـبـد يعـمـل أن والتـصـديق التـصـديق، ـعـن الخر. وسألَت وباليوم رسول،

أذـنـب أـنـه ـعـرف فـيـه وـفـّرط مـنـه ـشـيء ـعـن ضعف وما القرآن، من به صدق
ـشـيخ . ـقـال4 « …التـصـديق ـهـو فذلك عليه، يصر ولم منه وتاب الله واستغفر
أنـهـم والخـلـف، الـسـلف من واحد غير عن معروف  وهذا»الله:  رحمه السلم
.5 « للقول مصدقا العمل يجعلون

متضمن الدراك وهذا والمتكلمين، المناطقة عند تصديقا يسمى حكم مع كان إن -الدراك 1
المحلي على البناني انتزاعها. انظر أو النسبة بإيقاع الحكم ثم النسبة، وتصور الطرفين لتصور

.1/148:  الجوامع جمع على
 (ص6243برقم:  الفرج، دون الجوارح زنا الستئذان-باب كتاب في البخاري - أخرجه2

).1066(ص2657 برقم القدر، كتاب في ومسلم )،1202
.7/294الفتاوى:  مجموع - انظر3
.7/294المرجع:   نفس- 4
.7/296المرجع:  - نفس5
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ـشـيخ أمـثـال من المحققين عند – اللغة في اليمان أن المبحث، هذا ونتيجة
الترادف فرض على وأنه للتصديق، مرادفا ليس – الله رحمه تيمية ابن السلم
ُد فلـيـس بينهـمـا َد بالتـصـديق المقـصـو ِم مـجـر ِة اـلـذهني الحـكـ المحـمـوِل بنـسـب

ُق ولكـنـه ،1والكلم المنـطـق أـهـل اصطلح في المر هو كما للموضوع، التـصـدي
الذعان. تماُم يقتضيه الذي العملي لللتزام الشامُل السلف، ُعرف في

التصـديق، ل القـراُر هـو اللغـة جهـة مـن لليمان تعريف أصلَح فإن وعليه،
وـهـو القلب وعمل التصديق وهو القلب هما: قول اثنين أمرين يتضمن والقرار
ـشـيخ . ـقـال2أـمـر فيـمـا ـلـه والنقـيـاد أـخـبر، فيـمـا الرـسـول تصديق أي النقياد،
تفســيره من أقرَب القرار بلفظ تفسيره  فكان… »الله:  رحمة عليه السلم

3 « فرقا بينهما أن مع التصديق، بلفظ

شرح في السعد مثل والقبول، للذعان شامل التصديق بعضهم جعل وقد أغلبهم، - أي1
شرح في والبيجوري ،2/536الشريف: العلم طلب في الجامع في  كما423النسفية:  العقائد

.67الجوهرة: 
.7/638الفتاوى:  -.مجموع2
.7/291الفتاوى:  - مجموع3
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والجماعة:     السنة     أهال     عند     شرعا     اليإمان     الثاني: تعريإف     الفصل
النظم: في قلت

ُعرفا لديهم والفعل بالقول
َد وزاد العلـما بـعُض العـتقا

أظهر الُمعرفات وأول

 قد من عند الصطـلح في
سلفا

اعتصما زاد بالسنة والبعُض
َعبروا قد بنية وبعُضهم

الشرح:
ٌق الشرع، في الصطلح) أي (في ُعرف متعل ـلفا) أي قد َمن (عند ب ـد ـس عـن
(بالقول) أي: ـقـوِل القافية لطلق واللُف عليهم، الله رضوان الصالح، السلف
(ـلـديهم) أي الـجـوارح وعـمـل القـلـب (والفعل) أي: عمل اللسان وقول القلب

للطلق. والمعنـى واللـُف للمجهول، والبناء الراء (عّرفا) بتشديد السلِف لدى
ـبـذلك النـقـول وـسـتأتي وعـمـل، قول بأنه الشرع في اليمان َعّرفوا السلف أن

عنهم.
َد) القـلـبّي اليـمـان تعرـيـف (وزاد) ـفـي أـهـل ـمـن العلـمـا)ء (بـعـُض (العتقـا

اعتـصـما) زاد (بالـسـنة الـحـق أـهـل (والبـعـض) ـمـن للوزن، مقصور وهو السنة،
ـفـي زاد الـسـلِف بـعـض أن والمعـنـى الُمَخفـفـة، التوكـيـد ـنـوِن ـمـن ُمبدلٌة اللُف

ِم ركَن اليمان تعريف بعـَض أن عـبروا) أي قـد بنيـة بالسنة. (وبعضهم العتصا
ّق القواُل وهذه اليمان، تعريف في النية زاد السلِف ّلـهـا، ح بينـهـا تـعـارَض ول ك

ـد ـص، عـن ُههــا وســيأتي التمحـي (أول (و) لكــن الســلم شــيخ كلم مــن توجي
حـيـُث ـمـن غـيـره (أظهُر) من وعمل قول اليمان أن وهو المعرفات) المذكورة

عليهم. الله رضوان المة سلف عند وأشهُر الدليل، موافقُة
ّلفوه جمعوه فيما نقلوا قد السلف أئمَة أن ذلك وبيان الصحابة إجماعات وأ
ـل خير الجماعاُت وعمل. وهذه قول اليمان أن على بعدهم وَمن والتابعيَن دلـي

خـطـاب ـفـي واـشـتهر ـتـواتر ـقـد اليـمـان للـفـظ الـشـرعي المعـنـى هذا أّن على
َقلُة هم الذين المة هذه سلف عند الشرع بـعـدهم، ـَمـن إـلـى والـسـنة الكـتـاب َن
الشرع. بمراد الناس وأعرُف

ّي المام يقول اعتـقـاد أصول "شرح كتابه في الللكائي عنه نقله كما البخار
ـم وزيادة العلماء من نفر ألِف عن  كتبُت»والجماعة":  السنة أهل إل أكـتـب وـل
.1 « وعمل قول قال: اليمان من عن

مـن وثمانيـة الصـحابة، مـن سـبعة إلـى أيضـا القـول هـذا الللكـائي وعـزا
ذـلـك ـمـن ـصـالحة جملة أورد . ثم2الثلثين يبلغ الفقهاء من كبير وعدد التابعين،

ُنه هو كما بأسانيده، َد ْي هذا. الحافل كتابه في َد

.5/959- الللكائي:  1
.4/913- الللكائي:  2
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ـي والللكائي حاتم أبي ابن  وأطنب»الفتح:  في الحافظ قال لذلك ـل ـف نـق
الجماع عليه يدور من وكّل والتابعين الصحابة من كثير جمع عن بالسانيد ذلك
الـسـنة أـهـل ـعـن ووكـيـع عـيـاض ـبـن فـضـيل والـتـابعين. وحـكـاه الـصـحابة ـمـن

ـقـول اليـمـان أن ـمـن أي – الـسـلف ـعـن نقل  وما»أيضا:  . وقال1« والجماعة
أـنـس ـبـن وماـلـك الـثـوري سفيان عن مصنفه في الرزاق عبد به صرح – وعمل

.2« عصرهم في المصار فقهاء وهؤلء وغيرهم، ومعمر جريج وابُن والوزاعّي
"اجتـمـع فيـهـا ـمـا أن آخرـهـا في َذكر التي عقيدته في المزني المام ويقول

شيئان وهما وعمل، قول  واليمان»الهدى" :  أئمة من الولون الماضون عليه
ِنظامان زرعـَة أبـو الحـديث أهـل إمامـا . ويقـول3« بينهمـا ُيفـّرق ل وقرينـان و
ٍم حـجـازا المـصـار جمـيـع ـفـي العلـمـاء  أدركـنـا»تـعـالى:  الـلـه رحمهـمـا وأبوحات

ـد وعـمـل قول مذهبهم: اليمان من فكان ويمنا، وشاما وعراقا .4«وينـقـص يزـي
َع التمهيد في البر عبد ابُن نقل كما .5وعمل قول اليمان أن على الجما

َع أن والحق ّب ُد ليـس طويـل أمـر السـلف عـن النقـوِل هذه مثَل تت المقصـو
َءه، ُد وإنما استقصا ِره، بل التعريف، هذا شهرة إلى الشارة المرا ـهـو كـمـا ـتـوات

واضح.
ـفـي إليـهـا أشرُت اليمان تعريف في أخرى أقواٌل السلف عن نقل وقد هذا
بالجوارح، وعمل بالقلب واعتقاد باللسان قول إنه البعض قوُل ذلك من النظم،

وعـمـل ـقـول إـنـه ـقـال من . ومنهم6الله رحمه تيمية ابن السلم شيخ نقله كما
الصحابة من الجماع وكان»قال:  الشافعي، المام عن الللكائي نقله كما ونية

يـجـزئ ول ونـيـة وعـمـل ـقـول اليـمـان أدركـنـاهم: أن ممن بعدهم ِمن والتابعين
.7 «بالخر إل الثلثة من واحد

 ل»الوزاـعـي:  بالـسـنة. ـقـال العتـصـاَم اليمان تعريف في زاد من ومنهم
والقـول اليمـان يسـتقيم ول بالعمـل إل القـول ول بـالقول إل اليمـان يستقيم
ـسـئل لـمـا التـسـتري سهل قوُل منه . وأصرُح8 « للسنة موافقة بنية إل والعمل

.9 «وسنة ونية وعمـل  قول»فقال:  هو، ما اليمان عن

.1/65- الفتح:  1
.1/64- الفتح:  2
. 83السلمية:  الجيوش - اجتماع 3
.121السلمية:  الجيوش - اجتماع 4
.9/248-التمهيد:  5
.7/170الفتاوى:  -مجموع 6
.5/957-الللكائي:  7
.5/956-الللكائي:  8
.7/170الفتاوى:  -مجموع 9
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ّق ّلها القواَل هذه أن والح . فـمـن1التحقـيـق عـنـد بينها تعارض ول صحيحة ك
ُنه سلف كما عندهم المشهور هو وهذا – وعمل قول إنه منهم قال أنه أراد – بيا
بــدون اللسان قول لن وذلك وبالجوارح، بالقلب وعمل وبالقلب باللسان قول

ُلوَن   تعالى:  قال المنافقين، قول هو القلب اعتقاد ُقو ِهْم َي ِت َن ْلِس َأ ْيَس َما ِب ِفي َل
ِهْم ِب ُلو أعـمـال ـمـن ـهـي القـلـوب أعـمـال ـبـدون الـجـوارح عـمـل فإن وكذلك ، ُق

ُلها ل التي المنافقين ُيفـهـم ل أن ـخـاف التعرـيـف في العتقاد زاد الله. وَمن يقب
ـقـال: النـيـة زاد ـبـالقلب. وـمـن العتقاد فزاد الظاهر، القوُل إل القول لفظ من

ـفـزاد النـيـة مـنـه يفـهـم ل فـقـد العمل وأما اللسان، وقول العتقاد يتناول القول
الـسـنة، باتـبـاع إل لـلـه محبوـبـا يكون ل كله ذلك فلن السنة اتباع زاد ذلك. ومن
كان ما والعمال القوال من أرادوا فلنهم السنة اتباع يذكروا لم حين والولون
للسنة. موافقا أي مشروعا

◘   ◘   ◘
المعـنـى يـكـون وـهـي: كـيـف الموـضـع هذا في إثارتها يمكن مسألة هاهنا ثم

ِة الصطلحي ّي؟ لمعـنـاه مخالـفـا اليمان للفظ ُيعـلـْم اللـغـو ْل ُتـلـف ـبـأنه ف ـفـي اخ
أـقـوال عـلـى معانيـهـا، عـلـى وغيرـهـا واليمان كالصلة الشرعية اللفاظ إطلق

مشهورة: ثلثة
َلها الشارع أن-1 َق آخر. مسمى إلى اللغة في مسماها عن َن
إـلـى بالنـسـبة فهي العرف، أهِل تصّرف فيها تصّرف الشارع أن-2

حقيقة. الشارع عرف إلى وبالنسبة مجاز، اللغة
ّيرـهـا، وـلـم ينقلـهـا ـلـم الشارع أن-3 ل مقـيـدة اـسـتعملها ولـكـن يغ

تيمـيـة اـبـن الـسـلم ـشـيخ رجـحـه الذي هو الثالث القول . وهذا2مطلقة
.3وطويلة متعددة بأدلة عليه واستدل الله، رحمه

.4هناك تفاصيلها فلتنظر الفقه، أصول علم في تبحث والمسألة
بـيـان ـفـي ُينـظـر السنة أو الكتاب في الموجودة اللفاظ فإن هذا، علم وإذا
ُعرف أو اللغة إلى ل الشارع مقصود إلى بها المراد إذا أنـنـا ـتـرى الـحـادث. أل ال
وجـوب إـلـى تنـصـرف أذهاننا فإن الصلة بإقامة أمرا السنة أو الكتاب في قرأنا
ونـفـس بالتـسـليم؟ وتخـتـم ـبـالتكبير تـبـدأ اـلـتي المخصوـصـة العـبـادة تلك إقامة

وغيرها. والحج والصوم كالزكاة أخرى للفاظ بالنسبة يقال الشيء
– وغيرـهـا والفـسـق والكـفـر والنـفـاق السلم ألفاظ ومثله – اليمان ولفظ

ُفها يؤخذ أن ينبغي فل النوع، هذا من شيخ . يقول الله رسول بيان من إل تعري

.171-7/170الفتاوى:  مجموع -انظر 1
.289ميارة:  شرح على الحاج ابن - حاشية2
.7/298الفتاوى:  - مجموع3
.1/302الجوامع:  جمع على المحلي  وشرح49الفحول:  - إرشاد4
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ّيَن قد   فالنبي»الله:  رحمه السلم ـا اللفاظ بهذه المراد ب مـعـه ُيحـتـاج ل بياـن
فلـهـذا ذلك، ونحو العرب استعمال وشواهد بالشتقاق ذلك على الستدلل إلى

ـشـاٍف ـفـإنه ورـسـوله، الـلـه بـيـان إلى السماء هذه مسميات في الرجوع يجب
.1« كاف

الكـتـاب ـمـن وعمل ـقـول اليـمـان كون أدلَة – وجل عز الله وسأذكر- بحول
سـيأتي فيمـا اليمـان أركـان علـى الكلم تفصـيل عند السلف، وأقوال والسنة

أعلم. والله

.7/287الفتاوى:  - مجموع1
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القلب:     قول     على     الكلم-1
النظم: في قلت

توثيقه جا الرسول عن بما
والتكذيب بالشك فنقُضه

ُقه أي القلب قول فالقول تصدي
المطلوب أعظم فيه والجزم

الشرح:
نوـعـان، – بـيـانه ـسـبق - كـمـا الشرعي اليمان في ركن هو (فالقول) الذي

ـعـن (ـمـا ( بـــ)ـكـل الـجـازم تـصـديقه) وإيـقـانه أي القـلـب (قول هو منهما الول

َء،  الرسول) محمد ا) الجلـيـة، الكـتـاب (ـتـوثيقه) بنـصـوص لـلـوزن مقـصـور (ج
ّية. النبوية والحاديث ِن الّس

ُع ـوب) أي أعظم (فيه حصل طريق بأي والتيقن (والجزم) أي: القط المطـل
دون أمرـيـن بـيـن اـلـتردد (بالـشـك) وـهـو (فنقـضـه) يـكـون يطلب. لذلك ما أول

التصديق. نقيض (والتكذيب) وهو أحدهما ترجيح
َق أعني – العظيم الركن هذا بأن واعلم أدـلـة تـظـافرت ـقـد – القـلـب تـصـدي

باـسـتثناء – الـنـاس أجـمـع كـمـا خـطـورته، وبـيـان اعتـبـاره عـلـى والـسـنة الكتاب
اليمان. في ركنا كونه على – الكرامية
ِذيتعالى:  قال ّل َوا َء   ْدِق َجا َق ِبالّص ّد ِه َوَص ِئَك ِب َل ْو ُـقـوَن ُـهـْم ُأ ّت ْلُم ُـهـْم ا َل ـَمـا * 
ُءوَن َد َيَشا ْن ِهْم ِع ّب ِلَك َر ُء َذ ِنيَن َجَزا ْلُمْحِس ِذيمجاهد:  . قال ا ّل َوا َء   ْدِق ـَجـا ِبالـّصـ
َق ّد ِه َوَص ـمـا ـهـذا فيقوـلـون القياـمـة ـيـوم يجيـئـون المؤمنون القرآن أصحاُب  ِب

ـذا»تفسيره:  في كثير ابُن أمرتمونا. قال بما فيه فعِملنا أعطيتمونا الـقـول  وـه
ـبـه ويعمـلـون الـحـق يقوـلـون الـمـؤمنين ـفـإن الـمـؤمنين، كل يشمل مجاهد عن

ْولى  والرسوُل ـجـاء ـفـإنه التفـسـير ـهـذا عـلـى الـيـة هذه في بالدخول الناس َأ
آـمـن ـكـّل والمؤمـنـون رـبـه ـمـن إلـيـه ُأنزل بما وآمن المرسلين وصدق بالصدق

.1«ورسله وكتبه وملئكته بالله
ّنَماتعالى:  وقال ِإ ُنوَن   ْؤِم ْلُم ِذيَن ا ّل ُنوا ا ِه آَم ّل ِه ِبال ِل ُبوا َـلـْم ُـثـّم َوَرـُسـو ـا َـت ،  َيْر
ـم ّكوا، أي: ـل ـ ـه ـِمـن يـُش ـال ـمـع الـشـك ـفـي أوقـعـه إذا راـب ـة. ـق العلـمـة التهـم

ـحـرف (أي: باـسـتعمال اليمان عن متراخيا الرتياِب عدَم  وجعل»اللوسي: : 
ـكـأنه ـشـبهة اـعـتراء عـنـد بـعـد فيما الشك نفِي لفادة عنه ينفك ل أنه "ثم") مع

ِرهم لم ثم قيل: آمنوا ْعت َء يعتري ما َي ّنـهـم عـلـى ـيـدل ل وـهـذا حين، بعد الضعفا أ
لل مرتابين كانوا ّو لل يرتابوا لم كما أنهم على يدل بل أ ّو ُدث ـلـم أ ارتـيـاب لـهـم يـحـ
.2« ثانيا

.4/50كثير:  ابن - تفسير 1
زيادتي. من القوسين بين  وما26/168المعاني:  - روح 2
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ِلَكتعالى:  وقال َذ َك َو ِري   ِهيَم ُن ْبَرا ُكوَت ِإ َل َواِت َم َْلْرِض الّسَما ُكوَن َوا َي ِل ِمْن َو
ِنيَن ِق ْلُمو الـبـالغين اليـقـان ـفـي الراـسـخين زـمـرة أي: ـمـن»اللوـسـي:  قال   ا

.1« تعالى الله معرفة من اليقين عين درجة
واـلـذي  بـلـى»والسلم:  الصلة عليه قوله العلى الدرجات حديث في وجاء

ّدقوا بالله آمنوا رجال بيده نفسي واضح. منه . والشاهد2«المرسلين وص

الـلـه إل إـلـه ل أن أـشـهد… »:  الـلـه رـسـول ـقـال هريرة، أبي حديث ومن
ٌد بهما اللَه يلقى ل الله، رسول وأني  وـفـي«الجـنـة دـخـل إل فيهما شاك غير عب

. وعـنـه«الجـنـة عـن فيحجـب فيهما شاك غير عبد بهما الله يلقى ل… »رواية: 

َنعلـيـه بعـثـه  الـنـبي أن عـنـه الله رضي ـهـذا وراء ـمـن لقـيـَت ـمـن… »فـقـال:  ب
.3 الحديث« بالجنة فبشره قلبه بها مستيقنا الله إل إله ل أن يشهد الحائط

ـاقض ـهـو واـلـذي الحاديث، هذه في المذكور الشك أن إلى التنبيه ويجدر ـن
ـسـيما ـمـن وـهـذا القـلـب، ـفـي المـسـتقر اـلـتردد هو إنما القلبي التصديق لركن

ّنَماتعالى:  قال كما المنافقين، ِإ ُنَك   ِذ ْأ َت ِذيَن َيْس ّل ُنوَن َل ا ْؤِم ِه ُي ّل ِم ِبال ْو َـيـ ْل ِر َوا اْلـِخـ
َبْت َتا ُهْم َواْر ُب ُلو ُهْم ُق ِهْم ِفي َف ِب ْي ُدوَن َر ّد َـتـَر ا َي يلقيـهـا اـلـتي الوـسـاوس بـعـض . أم

– فليست دينه، مسلمات في ويشككه إيقانه، عن ليزعزعه آدم لبن الشيطان
النـبـوي ـبـالعلج الـمـرء لـهـا تـصـدى إذا باليـمـان يـضـر مـمـا – تعالى الله شاء إن

أـحـدكم الشيطان  يأتي»قال:   الله رسول عن هريرة أبو رواه ما وهو الناجع،
ّبك؟ خلق يقول: من حتى كذا؟ خلق من كذا؟ خلق فيقول: من ذـلـك بـلـغ فإذا ر

.4« بالله  فليقل: آمنت»رواية:   وفي« ولينته بالله فليستعذ
ٌء عنهـمـا: ـمـا الـلـه رـضـي عـبـاس لبن زميل: قلت أبو قال ُده ـشـي ـفـي أـجـ
فـقـل: ـشـيئا نفـسـك في وجدت  إذا»لي:  فقال – شك من شيئا يعني – نفسي

.5« عليم شيء بكل وهو والباطن، والظاهر والخر، الول هو
خلف وـهـو اللـغـوي معـنـاه ـهـو المـقـام ـهـذا ـفـي بالـشـك المقـصـود إن ـثـم
الـصـوليون، يذكره كما والظن، الوهم قسيم وهو الصطلحي معناه ل ،6اليقين

بقوله:  السعود مراقي صاحب عقده وقد

.7/198المعاني:  - روح 1
قطعا، الجنة دخل التوحيد على مات من أن على الدليل اليمان- باب في مسلم - أخرجه 2

).45 (ص27برقم: 
).46 (ص31برقم: اليمان، كتاب في مسلم - أخرجه 3
 (ص134برقم:  اليمان في ومسلم )،627 (3276برقم:  الخلق، بدء في البخاري - أخرجه 4

).2/417 (4721برقم:  الجهمية، في السنة-باب في داود أبي عند الخرى والرواية )،78
وذكره )،2/500 (5110برقم: الوسوسة رد في الدب- باب كتاب في داود أبو - رواه 5

.57الطيب:  الكلم صحيح في اللباني
.850المحيط:  - القاموس 6
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ّده أو لراجٍحاحتمْل ما وشك والظن والوهم .1اعتدل ما أو ض
ـة. التـصـديق بـيـن التفريق يفيد ما نقلوا المقالت أرباب أن واعلم والمعرـف

ـهـو عـنـده اليـمـان ـصـفوان: أن ـبـن الجـهـم ـعـن الحنـفـي الـعـز أـبـي اـبـن فنقل
اليـجـي . وـكـذلك2التـصـديق ـهـو عنده أنه الماتريدي منصور أبي وعن المعرفة،

المعرـفـة. فـقـوم: ـهـو  وقـيـل»التـصـديق:  هو عنده اليمان أن ذكر أن بعد قال
ـه رحمه السلم شيخ بحث . وقد3«الرسل به جاءت وبما وقوم: بالله بالله، الـل
بـيـن التفرـيـق ُعـْسـُر . وحاصـله4هـنـاك فلتنـظـر اليمان، كتاب في المسألة هذه

ُكلب ابــن يزعمه كما النقياد، عن المجرد القلبي التصديق وبين القلب معرفة
أعلم. وغيرهما. والله والشعري

.1/154الجوامع:  جمع على  والمحلي1/62البنود:  - نشر 1
.333الطحاوية:  العقيدة - شرح 2
المعرفة آخرون: هو قوم وقال بالله، المعرفة قوم: هو . والمعنى: قال384- المواقف:  3

الرسل. به جاءت وبما بالله
.22 الوجه  إلى18 الوجه من التسعينية  وانظر400-7/395الفتاوى:  - مجموع 4
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اللسان:     قول     على     ب- الكلم
النظم: في قلت

ْلمة ِك فافهم الشهادتين ب
أحكامها؟ غيرها يساوي ل أم

البكم غير نطق اللسان قول
مقامها؟ غيرها يقوم وهل

الشرح:
هو بيانه، سبق كما اليمان أركان من الثاني الركن هو اللسان) الذي (قول

ِر) العاجز (نطق ْلـمـة) بتـسـكين الـخـرس (البـكـم) وـهـو مـثـل الكلم عن غي ِك (ب
ِلمة في لغة اللم، َك اللـه، إل إـلـه كلـمـة: ل (الشـهادتين) والمقـصـود بكـسـرها ال
للبيت. (فافهم) تكملة الله رسول محمد

ُة المـسـألة ـهـذه ـفـي اـلـوارد الخلف إـلـى الـشـارة الستفهام (وهل) وفائد
وعـصـمة الـسـلم حكم ثبوت (مقامها) في والعمال القوال غيرها) من (يقوم
ـه لها جعلها أحكامها) التي غيرها يساوي ل (أم ذلك، وغير والمال، الدم ـز الـل ـع

؟ ورسوله وجل
– الـلـه إل إـلـه ل كلـمـَة أعـنـي – العظيمة الكلمة هذه على الكلم أن والحق

ـلـب ـعـن خرـجـُت وإل الـسـطر، ـهـذه ـفـي ـبـه أحـيـط أن ـمـن وأعـظـم أـطـوُل
ـن أساس هي الله إل إله ل كلمة المقصود. فإن وجوهر الموضوع، الـسـلم، دـي

ّلف وبها المرسلين، دعوة وركيزة َوَماتعالى:  قال كما أول، الخلئق ُك ْقــُت   َخل
ْلِجّن ِْلنَس ا ِني ِإل َوا ُدو ُب ْع َي ـمـدلول ـهـو وـهـذا بالعـبـادة، ـبـإفرادي لمرـهـم أي ، ِل
الله. إل إله ل كلمة

َدتعالى:  وقال ِه ّـلـُه  َش ّـنـُه ال َـلـَه ل َأ َو ِإل ِإ َـكـُة ُـهـ ِئ ْلَمَل ُـلـوا َوا ْو ُأ ِم َو ْـلـ ِع ْل لـمـا ا ِئ َقا
ِقْسِط ْل َلَه ل ِبا َو ِإل ِإ ِزيُز ُه َع ْل ِكيُم ا ْلَح ـاب رب شهادة اجتمعْت كيَف فتأمْل ،ا الرـب

ـمـا الـلـه يعـصـون ل اـلـذين المكرـمـون العبـاد وـهـم الملئكة وشهادة ذكره، جل
ـون النبياء ورثة وهم العلم أولي وشهادة يؤمرون، ما ويفعلون أمرهم والموقـع

ٍد أَجّل على العالمين، رب عن الله. إل إله وهو: ل وأعظِمه عليه مشهو
ُكْمتعالى:  وقال ُه َل ِإ َو َلٌه   ٌد ِإ َـلـَه ل َواـِحـ َو ِإل ِإ ـفـانظر ، الّرِحـيـُم الّرْحـَمـاُن ُـهـ

الثانـيـة بالكلـمـة الله، وحدانية تثبت التي الولى الكلمَة ذكره جل الله أكد كيف
.1الولى في ليس ما المعاني من المتضمنة – الخلص كلمة أي –

ُأـمـرُت»ـقـال:   الـلـه رـسـول أن عـنـه الله رضي عمر ابن وعن أقاـتـل أن  
لة، ويقيمـوا الله، رسول محمدا وأن الله، إل إله ل أن يشهدوا حتى الناس الص

.109الطحاوية:  شرح - انظر 1
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بـحـق إل وأـمـوالهم، دـمـاءهم مـنـي عـصـموا ذـلـك، فعـلـوا ـفـإذا الزـكـاة، ويؤـتـوا
ُبهم السلم، .2«تعالى الله على وحسا

ُبني»يقول:   الله رسول قال: سمعت وعنه خمس: شهادة على السلم  
وـحـج الزـكـاة، وإيـتـاء الصلة، وإقام ورسوله، عبده محمدا وأن الله إل إله ل أن

.1« رمضان وصوم البيت،

أـقـول:  لن»: :  الـلـه رـسـول ـقـال: ـقـال عنه الله رضي هريرة أبي وعن
علـيـه طلـعـت مـمـا إـلـي أـحـّب أكبر والله الله إل إله ول لله والحمد الله سبحان

.2« الشمس

: ل ـقـال  ـمـن»ـقـال:   النبي عن عنه الله رضي النصاري أيوب أبي وعن
ـقـدير، ـشـيء ـكـل عـلـى وهو الحمد وله الملك له له، شريك ل وحده الله إل إله

كـيـف . ـفـانظر3«إـسـماعيَل وـلـد ـمـن أنـفـس أربعة أعتق كمن كان ِمرار، عشر

اـلـذي والمَر السلم، عليها يقوم التي الدعائم أول الخلص كلمَة  النبي جعل
ِبه، وماَل دم يعِصُم هـذا فـي . والـحـاديث4وأعظمهـا الـذكر أنـواع وأحـب صـاح

جدا. كثيرة المعنى
ضـرورية، ثلثـة لغويـة أوُجـه اللـه" مـن إل إله "ل كلمة على أتكلم أن بقي

لما ومقتضياتها الكلمة هذه لفهم ْه الختصار: وجه على فأقول شامل، ف
"إله":     كلمة     الول: معنى     الوجه

ِلَه»الصحاح:  في الجوهري قال قرأ ومنه عبادة، عبد أي إلهة، – بالفتح –  أ
َذَرَكعنهما:  الله رضي عباس ابن َي َو َتَك   َه َل وعبادـتـك، ـقـال الهـمـزة، بكسر  َوإ

ُلنا ومنه الرض، في يعبد كان فرعون يقول: إن وكان "الله" وأـصـله: "إـلـه" قو
ـمـؤتم أي مفعول فعال: لنه كقولنا: إمام، معبود، أي مفعول بمعنى فعال على

.5«به
الخبر:     الثاني: تقدير     الوجه
النكرات. قال على وتدُخل إن، عمل تعمل للجنس "ل" نافية أداة بأن اعلم

اللفية:  الجنس" من لنفي التي "ل فصل في مالك ابُن
… نكرة في ِلل اْجعْل إّن عمَل

تخريجه. - سبق 2
).40 (ص16برقم:  اليمان في ومسلم )،25 (ص8برقم: اليمان، في - البخاري 1
).1081 (2695برقم:  والدعاء، الذكر كتاب في مسلم - أخرجه 2
ومسلم )،1229 (ص6404برقم:  التهليل، فضل الدعوات-باب كتاب في البخاري - أخرجه 3

).1081 (ص2693برقم:  والدعاء، الذكر كتاب في
الترمذي. عند جابر حديث في صريحا ذلك - ورد 4
 مادة: أله.6/2223للجوهري:  - الصحاح 5
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ِر إلى إذن فنحتاج ِرها تقدي ـقـدره الكلـمـة. وـقـد ـهـذه في مذكور غيُر لنه خب
ومـشـاهدة والـسـنة الكـتـاب لن مـحـض، خطأ "كائن" وهو البعض: "موجود" أو

وتـعـالى. ـسـبحانه الـلـه غـيـر المعبودات وجود على النفُي ينَصّب أن تمنع الواقع
ْيَتتعالى:  قال كما موجودة، المعبودات فهذه َأ َأَر َذ َمْن   ّتَخ َهُه ا َل ُه ِإ َوا ْنَت َـهـ َأ َـفـ َأ

ُكوُن ِه َت ْي َل ِكيل َع ُمنـصـّب الخلص كلـمـة ـفـي النفي اليات. وإنما من وغيرها ، َو
تـقـدير بالعـبـادة. ـفـوجب تقـصـد أن تـعـالى الـلـه غـيـر المعبودات استحقاق على

َد "ل الله" هو إل إله "ل كلمة معنى الخبر: "حق". ويكون ـو ّق معـب ـه"، إل ـحـ الـل
باطل. المعبودات من سواه ما وأن الحق المعبود هو الله أي: أن

والثبات:     النفي     الثالث: دللة     الوجه
زـيـد" أو إل ـعـالَم "ل مـثـِل والستثناء" ـفـي "النفي أن على البلغيون اتفق

المـثـال ـفـي زـيـد ـفـي العـلـم أي: حـصـر ،1الحصر معنى عمرو" يفيد إل قام "ما
عـنـد – ـتـدل الـصـيغة الـثـاني. وـهـذه المـثـال في عمرو في القيام وحصر الول،

غـيـر ـعـن والقـيـام زـيـد غير عن العلم نفي على بالمنطوق – الصوليين جماهير
عـنـد نـقـاش ـهـذا لعمرو. وفي والقيام لزيد العلم إثبات على وبالمفهوم عمرو،

فـي العبـادة استحقاق حصر الله" هو إل إله "ل كلمة معنى . فيكون2الصوليين
ـا بالعبادة ثناؤه جل الله يفرد عندما إل ُموّحدا المرء يكون وجل. فل عز الله حـب

وتعظيما. وتذلل
مـظـانه ـفـي فلينـظـر النفع، وعظيم الذيل طويل الموضوع هذا في والكلم

أعلم. . والله3التوحيد كتب من
الحكـمـي، الـسـلم إثـبـات ـفـي الشهادتين عن ينوب أن يمكن ما مسألة أما

الطحاوـيـة: "وهـنـا ـشـرح ـفـي الحنـفـي الـعـز أـبـي ابن خلفية. يقول قضية فهي
ذـلـك بغـيـر أـتـى أو بالشهادتين، يتكلم ولم صلى كمن الفقهاء فيها تكلم مسائل

أـنـه والـصـحيح ل؟ أم مـسـلما يـصـير ـهـل بهـمـا يتكـلـم ولم السلم خصائص من
حكـم لثبـات فيكفـي . وعليـه4السـلم" خصـائص من هو ما بكل مسلما يصير

ـلم رجل شهادة أو الذان، أو الصلة مسلم" أو "إني قول مثل السلم ـه، مـس ـل
دليـلـه، الـمـور ـهـذه ـمـن واـحـد أحدهما. ولكل أو المسلمين للوالدين التبعية أو

اختصارا. أتركه لكنني

.2/191التلخيص:   وشروح44للسيوطي:  الجمان عقود شرح مثل - انظر 1
.1/253الجوامع:  جمع على المحلي شرح على البناني حاشية - انظر 2
اللوهية" من "توحيد ومجلد الوهاب، عبد بن محمد للشيخ التوحيد كتاب شروح - انظر 3

ذلك. وغير التوحيد، مجموعة ضمن أبابطين للشيخ العبادة في ورسالة الفتاوى، مجموع
.75الطحاوية:  - شرح 4
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القلب:     عمل     على     ج- الكلم

النظم: في قلت
العباد لسيد للمنتمى

الحكيم وشرعة للمصطفى
والمهابة والرجاء والحب

محبوبه عاصيا المحب ليس
أخطرها ما الدين حساب وفي !

النقياد في فعله والقلب
التسليم في السلم فجوهر

والنابة التوبة وتدخل
مطلوبه فعله الرسول حب
أكثرها ما العمال ذي ومثل !

الشرح:
ـه) أو (والقـلـب ـه فعـل ـن عمـل ْكـُم ـان (ـفـي َي ـاد) أي: الذـع والخـضـوع النقـي

ْنتـِمـي انتمى من مفعول (للمنتمى) اسم العـبـاد) وأـشـرف (لـسـيد انتـسـب أي َي

ٍد المخلوقين ُد محم ـمـن الكرـيـم الـنـبي ـهـذا ـبـه جاء لما النقياد هو . والمقصو
في (السلم السنية. (فجوهر) ولّب الُمنيفة والشرائع الَجلية، الواضحة العقائد

(المـصـطفى) (لـــ)ـسـنة الحرج وانتفاء الرضا تحقق مع وباطنا التسليم) ظاهرا

وتـعـالى. (وـتـدخل) ـسـبحانه (الحكيم) الخبير شريعة (شرعة) أي لـ و ، محمد
القلع وهـي العلمـاء، عنـد المعروفـة (التوبـة) بشـرائطها القلـوب أعمال في

إلـيـه والـفـرار وتعالى سبحانه الحق إلى الرجوع (والنابة) وهي والندم، والعزم

وأهـلـه الـسـلم وـحـب  رـسـوله وـحـب وـجـل ـعـز الله حب (والحب) أي منه ل
العمـل تحقـق مع رحمته، وواسع ثوابه عظيم وفي وجل عز الله (والرجاء) في

وـمـن وـجـل ـعـز الله من الخوف (والمهابة) وهي كاذبة أمنيات كان وإل الصالح
عذابه. وأليم عقابه شديد

معناـهـا دـخـل ـمـا ـمـع وأهمـهـا، القلوب أعمال أعظم من المحبُة كانت ولما
ومقتـضـاها، لزمـهـا فـيـه بيـنـت بيتا لها خصصُت الباطلة، المفاهيم من وحقيقتها

ـمـا مطـلـوبه) أي (فعـلـه ـهـو المؤمن العبد طرف  منالرسول)  فقلت: (حب

ٍه، أوامَر من  الكرم الرسول منه طلبه ـوبه) عاـصـيا المحب (ليس إذ ونوا محـب
َع أن يمكن ل أي ـحـد عـلـى وذـلـك أواـمـَره، عصيانه مع الخر الشخص حب يجتم

القائل: قول
شنيع القياس في لعمري هذاحبه تزعم وأنت اللَه تعصى

ّبك كان لو مطيع يحب لمن المحب إنلطعته صادقا ح
رســول محبة يدعون الذين الصوفية على توّرٌك اللطيفة الشارة هذه وفي

ذي ـشـريعته. (ومـثـل ـعـن وإعراضا سنته، عن بعدا الناس أشد من وهم ، الله
أكثرها) وما (ما والمحبة والرجاء والخوف والنابة التوبة إلى العمال) الشارة
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كتـاب إلـى فليرجـع تفصـيلها أراد لهميتهـا. ومـن ويتفطـن بهـا يعمـل من أقّل
2العراقـيـة" "التحـفـة وكـتـاب الله، رحمه القيم ابن  للعلمة1السالكين" "مدارج

أعـظـم أخطَرـهـا) وـمـا ـمـا اـلـدين حـسـاب الـلـه. (وـفـي رحمه تيمية ابن لشيخه
الـطـبيعي اللزم وـهـي والـكـافر، الـمـؤمن بـيـن الحقيـقـي الفيصل فهي أهميتها،

ـفـي أدخلـهـا ـَمـن أن الجوارح. كما أعمال نحو الكبر والباعُث القلبي، للتصديق
ِزمه اليمان مسمى يلي. فيما بيانه سيأتي كما أيضا، الجوارح أعمال ُيدخل أن ل
القـلـوب، أعـمـال أهمـيـة علـى والـسـنة القـرآن من كثيرة نصوص دلت وقد

َفلتعالى:  قوله ذلك فمن ّبَك   ُنوَن ل َوَر ْؤِم ّتى ُي ّكُموَك َح ُهْم َشَجَر ِفيَما ُيَح َن ْي ُثّم َب
ُدوا ل ِهْم ِفي َيِج ُفِس لجا َأن ْيَت ِمّما َحَر ّلُموا َقَض ُيَس لما َو ِلي .َتْس

ـما المقدسة بنفسه ُسبحانه الله: " أقَسم رحمه القيم ابن قال ـدا قـس مؤـك
َله بالنفي َله ُيَحكموا حتى الخلق إيمان عدم على قب بينهم شجر ما كل في رسو

اليـمـاَن لـهـم ُيثـبـت وـلـم المـعـاد، وأحكام الشرع وأحكام والفروع، الصول من
وتنشـرح الصـدر، ضـيق وهـو الحـرج عنهـم ينتفـَي حـتى التحكيـم هـذا بمجـرد

ـذلك اليمان لهم ُيثبت ولم القبول، كل وتقبله النشراح، كل لحكمه صدورهم ـب
ـة وعدم والتسليم، بالرضا حكمه مقابلة إليه ينضاف حتى أيضا ـاء المنازـع وانتـف

.3والعتراض" المعارضة
َوَمْن تعالى: وقال لنا َأْحَسُن   َلَم ِمّمْن ِدي َهُه َأْس ِه َوْج ّل َو ِل ُه وـقـال:   ُمْحِسٌن َو

َوَمْن ِلْم   َهُه ُيْس َلى َوْج ِه ِإ ّل َو ال ُه ِد ُمْحِسٌن َو َق َتْمَسَك َف ِة اْس َو ُعْر ْل َقى ِبا ْث ُو ْل .ا

ِذيَنذـكـره:  ـجـل فـقـال المحـبـة وأما والنقياد، التسليم في هذا ّل َوا ُـنـوا   آَم

ّد ّبا َأَش ِه ُح ّل ْموـقـال:    ِل ُه ّب ُيِح َنُه   ّـبـو ُيِح ْلوـقـال:   َو ُق ُـتـْم ِإْن   ْن ّـبـوَن ُك ّـلـَه ُتِح ال
ِني ُعو ِب ّت ُكْم َفا ْب ِب ّلُه ُيْح ِفْر ال ْغ َي ُكْم َو ُكْم َل َب ُنـو آـيـَة العلـم أـهـل عنـد تـسـمى وهـذه  ُذ
ـه يدعي من لكل وجل عز الله نصبه شديد امتحان لنها المحنة، ـسـبحانه، محبـت

ل حـقـا تـعـالى لـلـه المـحـبين ـمـن وـكـان المتـحـان ـفـي نجح ، رسوله اتبع فمن
جـنـس ـمـن "الـجـزاء قاـعـدة عـلـى ـلـه تعالى الله محبة بتحقق جوزي بل ادعاء،

ـمـن الله وزاده ،5كله الشرع وفي بل ،4القرآن في مطردة قاعدة للعمل" وهي
ِظْم الذنوب، مغفرة فضله عظـيـم الـسـني الخ أيـهـا وجزاء. فـتـدبر فضل به وأع
الغافلين! من تكن ول التباع، ثواب

النصاري الهروي إسماعيل أبي السلم السائرين" لشيخ "منازل لكتاب شرح - وهو 1
.481 سنة المتوفى

.10 المجلد الفتاوى، مجموع ضمن مطبوع - وهو 2
.1/274القرآن:  أقسام في - التبيان 3
فتأمل. ينصركم)، الله تنصروا أذكركم) وقوله: (إن تعالى: (فاذكروني قوله في - كما 4
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َع وأن القلب، في المحبة أصل أن إلى أنبه أن أود أنني على ـهـو إنـمـا التـبـا
هذه على يدك البعض. فاشدد يفهمه قد كما بينهما التسوية ينبغي فل لها، ثمرة

َع الفائدة، ثـمـار ظـهـور إلى تسعى كما قلبك، في المحبة جذور ترسيخ إلى واْس
جوارحك. على التباع

يـكـون أن اليـمـان، حلوة بـهـن وجد فيه كن من : "ثلث الله رسول وقال
والـسـلم: " ل الصلة عليه . وقال1سواهما"الحديث من إليه أحب ورسوله الله

.2أجمعين" والناس ووالده ولده من إليه أحب أكون حتى أحدكم يؤمن
ِذيَن تعالى:  فقال الخوف وأما ّـلـ َذا ا ِـكـَر ِإ ّـلـُه ُذ َـلـْت ال ُهْم َوِج ُب ُـلـو َذا ُق ِإ َـيـْت َو ِل ُت

ِهْم ْي َل ُتُه َع ُهْم آيا ْت َد َلنا َزا ِذيَنوقال:   ِإيَما ّل َوا ُتوَن   ْؤ َـتـوا َما ُي ُهْم آ ُب ُـلـو ُق َـلـٌة َو ُـهـْم َوِج ّن أ
َ

َلى ِهْم ِإ ّب ُعوَن َر ُهوقال:   َراِج ّل ِديِث َأْحـَسـَن َـنـّزَل  ال ْلـَحـ لـبـا ا َتا لها ِك ِب َتـَشـا ِنَي ُم َـثـا َم
ِعّر ْقَش ْنُه َت ُد ِم ُلو ِذيَن ُج ّل ْوَن ا ُهْم َيْخَش ّب ِليُن ُثّم َر ُهْم َت ُد ُلو ُهْم ُج ُب ُلو ُق َلى َو ِر ِإ ْك ِه ِذ ّل   ال

ِإّنتعالى:  فقال الرجاء وأما ِذيَن   ّـلـ ُـنـوا ا ِذيَن آَم ّـلـ ُدوا َـهـاَجُروا َوا َـهـ ِـفـي َوَجا

ِبيِل ِه َس ّل ِئَك ال َل ْو ِه َرْحَمَة َيْرُجوَن ُأ ّل ّلُه ال ُفوٌر َوال َكسبحانه:  وقال  َرِحيٌم َغ ِئ َل ْو ُأ  
ِذيَن ّل ُعوَن ا ْد ُغوَن َي َت ْب َلى َي ِهْم ِإ ّب َلَة َر َوِسي ْل ُهْم ا ّي أ

ْقَرُب َ َيْرـُجـوَن َأ ـُه َو َـت ُفوَن َرْحَم َيـَخـا َو
َبُه َذا  َع

َألتعالى:  فقال والخلص النية وأما ِه   ّـلـ ّديُن ِل ِلُص اـلـ ْلـَخـا اوـقـال:   ا َوَم  

ُدوا ِإل ُأِمُروا ُب ْع َي ّلَه ِل ِلِصيَن ال ّديَن َلُه ُمْخ ا الـلـه رسول وقال   ال العـمـال : " إنم
.3نوى"الحديث ما امرئ لكل وإنما بالنيات،

اليمان مسمى في ولندراجها القلوب، لعمال المبينة النصوص أن والحق
لة. ُتحصى تكاد ل الشرعي كثر
ـا الله: " والمقـصـود رحمه تيمية ابن السلم شيخ يقول إذا النـسـان أن هـن

تصديق وبين صادق، الرسول بأن علمه بين التفريق عليه َعُسر نفسه إلى رجع
.4القلب" أعمال من وغيره انقياد عن مجردا تصديقا قلبه

ْعلم ُي ـزم لما ،5شنيع قول اليمان مسمى من القلوب أعمال إخراج بأن ول يـل
يـلـزم بالـضـرورة. ـفـإنه اـلـدين ـمـن علم لما المخالفة الفاسدة اللوازم من عنه
ـصـدق عرـفـوا لنـهـم اليـمـان، ـكـاملي مؤمنين كانوا وقومه فرعون أن مثل عنه

اليمان في ومسلم )،26 (ص16برقم:  اليمان، حلوة اليمان-باب في البخاري - أخرجه 1
).50 (ص43برقم: 

تخريجه. - سبق 2
).792(ص1907برقم:  المارة كتاب في ) ومسلم21(ص الول - البخاري-الحديث 3
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ـبـه، ـجـاءا الذي للشرع انقادوا ول يتبعوهما ولم السلم، عليهما وهارون موسى
َقاَللفرعون:  موسى قال ولهذا ْد   َق ِلْمَت َل ُؤَلء َأنَزَل َما َع َواِت َرّب ِإل َه الـّسـَما

َْلْرِض ِئَر َوا ُدواوـقـومه:  فرعون عن تعالى وقال ،  َبَصا َوَجَح َـهـا   َها ِب ْت َن َق ْي َت َواـْسـ
ُهْم ُفُس ْن لما َأ ْل ّوا ُظ ُل ُع ُظْر َو ْيَف َفان َـبـُة َـكـاَن َك ِق ِديَن َعا ْفـِسـ ْلُم ذلك ا أـهـل ـفـإن . وك

ـبـه ـكـافرون ذـلـك ـمـع وـهـم أبناءهم، يعرفون كما  النبي يعرفون كانوا الكتاب

يقول: كان  النبي عم طالب له. وأبو معادون
دينا البرية أديان خير منمحمد دين بأن علمُت ولقد
مبينا بذاك سمحا لوجدتنيمسبة ِحذاُر أو الملمُة لول

يجـهـل ـلـم ـفـإنه اليـمـان، كامل مؤمن إبليس أن أيضا القول هذا عن ويلزم
اَلالكرـيـم:  الـقـرآن في جاء كما به، عارف هو بل ربه، َق ِني َرّب   ِظْر ْن َأ َـلـى َـفـ ِإ
ِم ْو ُثوَن َي َع ْب ِني ِبَما َرّب َقاَل  ،  ُي َت ْي َو ْغ ِتَك َقاَل  ،  َأ ِعّز ِب ُهْم َف ّن َي ِو ْغ ِعيَن َُل . َأْجَم

ِء َقْصـر أن ُمنصـف لكـل تـبين المستبشعة اللوازم فهذه مـن القلـبي الجـز
ِدٌم النقـيـاد ـعـن المجرد التصديق على اليمان ّد مـصـا لنـصـوص المـصـادمة أـشـ
الرسالة. ومقاصد الشرع

يسـتلزم هـذا ـفـإن اليمـان، مسمى في داخلة القلوب أعمال بأن علم وإذا
وجهين: من الستلزام هذا كذلك. وبيان الجوارح أعمال تكون أن

َد  أنالول: يـكـون أن يمتـنـع إذ ـبـد، ول الجوارح انقياد يستلزم القلب انقيا
عـلـى أـثـر ـلـذلك يظـهـر ول والرـضـا والذـعـان والمحـبـة بالطاـعـة ـعـامرا القلب

دم مـن يلـزم أنـه شـك الحنفـي: " ول العـز أبـي ابن الجوارح. يقول طاعـة ع
الـجـوارح لـطـاعت وانـقـاد، القـلـب أـطـاع ـلـو إذ القـلـب، طاـعـة ـعـدم الـجـوارح
.1العكس" بخلف قطعا، جسده صلح قلبه صلح فمن وانقادت،

يـكـون اليـمـان، مـسـمى في داخلة القلوب أعمال بأن يقر من  أنالثاني:
كما يتعدد، ول يتركب ل واحدا شيئا ليس وأنه لليمان، المركبة بالحقيقة أقر قد

ـول الجوارح أعمال ُيدخل أن حينئذ والخوارج. فيلزمه المرجئة يزعمه أيضا. يـق
اليـمـان ـفـي القـلـوب أعـمـال ـيـدخلوا ـلـم إذا  لكنهم…الله: "  رحمه تيمية ابن

الجـوارح أعمـال دخـول لزمهـم اليمـان فـي أدخلوهـا وإن جهـم، قـول لزمهم
.2أيضا"

.341الطحاوية:  - شرح 1
.7/194الفتاوى:  - مجموع 2
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الظاهارة:     الجوارح     د- أعمال

النظم: في قلت
الجوانح تضمره الذي مثل

الرجحان ذي الجلي المذهب في
بامتثال يشين ما وترك

الجوارح تظهره الذي ثم
اليمان حقيقة في يدخل

والقتال والصلة كالذكر

الشرح:
ُء الجـوارح) وهـي ُتظهـره الـذي (ثم والمقصـود ذكـره، سـبق كمـا العضـا
الـذي (مثـل اليمـان أرـكـان ـمـن الرابـع الركـن وـهـي الظاهرة الجوارح أعمال

يـلـي مـمـا اـلـترائب تـحـت الضلوع وهي جانحة، (الجوانح) جمع تضمره) وتخفيه
ُد ،1الـقـاموس في قاله الصدر، ـسـبق اـلـتي الباطـنـة القـلـوب أعـمـال والمقـصـو
الَجلـّي) المـذهب (ـفـي وذلـك اليـمـان) الـشـرعي حقيقـة فـي (يـدخل شرحها
الذي المذهب هو بل والقوال، المذاهب من غيره الرجحان) على (ذي الواضح

ل وكيـف عنـه، محيـص ل الذي الحق لنه عنه العدول ول بغيره، القول ينبغي ل
ُته المة، سلف وقول السنة، أهل مذهب وهو كذلك يكون ّل ـعة من أظهُر وأد أـش

ْوناء السماء!! كبد في الَج
أعـمـال من فقلت: (كالذكر) وهو الظاهرة الجوارح لعمال أمثلة ذكرُت ثم

َة ويشمل اللسان، وحمده الله على والثناء النافع، بالعلم والتحدث القرآن، تلو
أرـكـانه وأعـظـم الـسـلم، عـمـود (والصلة) وهي ذلك، وغير والتهليل والتسبيح

الـسـلم، ـسـنام ذروة وـهـو الـلـه، ـسـبيل (والقـتـال) ـفـي الطلق عـلـى العملية
لل اـلـترُك ـكـان ولـمـا أفـعـاٌل، الثلـثـُة والهوان. وـهـذه العز بين والفيصل عـلـى فع
ُته 2الصحيح (بامتثـال) أي العمليـة المحرمـات يشـين) أي ما (وترك بقولي ذكر

ّـتـروِك ـفـي الـثـواب لن وـجـل، عـز لـلـه الخلص مـع ُـنـوٌط ال خلفـا بالمتـثـال، َم
المحضة. للفعال
َع وقد ـاهرة الجوارح أعمال دخول على عليهم الله رضوان السلُف أجم الـظ

ّدعوا اليمان، مسمى في َب ل، النكير. وكيف عليه وشددوا ذلك، في خالف من و
وأبينه؟! النطق أفصَح بذلك ناطقان والسنة والكتاب
َوَماتعالى:  قوله ذلك فمن ّلُه َكاَن   َع ال ُيِضي ُكْم ِل َن البخاري المام . قال ِإيَما

الـلـه وـقـول اليـمـان، ـمـن الـصـلة الصحيح:" باب الجامع من اليمان كتاب في
َوَماتعالى:  ّلُه َكاَن   َع ال ُيِضي ُكْم ِل َن لتكم يعنـي  ِإيَمـا نقـل . ثـم3الـبيت" عنـد ص
ـثـم بمـكـة، الـحـرام الـلـه بيت إلى المقدس بيت من القبلة تحويل حديث بسنده

.196المحيط:  - القاموس 1
.1/215بفعل):  إل تكليف (ل قوله عند الجوامع جمع على المحلي شرح - انظر 2
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عـلـى ـمـات أـنـه ـهـذا ـحـديثه في البراء عن إسحق أبو : حدثنا1زهير قال: " قال
ـالى:  الله فأنزل فيهم، نقول ما ندر فلم وقتلوا، رجال تحول أن قبل القبلة تـع

ّلُه َكاَن َوَما َع ال ُيِضي ُكْم ِل َن ـذا الله: " في رحمه حجر ابن الحافظ . قال  "2 ِإيَما ـه
اـلـدين أعـمـال تـسـمية إنـكـارهم ـفـي المرجـئـة عـلـى اـلـرد الفواـئـد من الحديث
.3إيمانا"

الـصـلة علـيـه ـقـوله – مـسـلم لـفـظ ـفـي – وهو ،4اليمان شعب حديث ومنه
إلـه ل قول فأفضلها – شعبة وستون بضع أو – وسبعون بضع والسلم:" اليماُن

اليـمـان". ـقـال ـمـن ـشـعبة والحـيـاء الطرـيـق، عن الذى إماطة وأدناها الله، إل
أن عـلـى الـسـنة علـمـاء ـمـن بعدهم فمن والتابعون الصحابة البغوي: " واتفقت

ّنَماتعالى:  لقوله اليمان من العمال ُـنـوَن ِإ ْؤِم ْلُم ِذيَن ا ّـلـ َذا ا ِـكـَر ِإ ّـلـُه ُذ َـلـْت ال َوِج
ُهْم ُب ُلـو َذا ُق ِإ َيـْت َو ِل ِهـْم ُت ْي َل ُتُه َع ُهـْم آيـا ْت َد َلنـا َزا َلـى ِإيَما َع ِهـْم َو ّب ُلـوَن َر ّك َو َت ِذيَن َي ّلـ * ا
ِقيُموَن َة ُي ُهْم َوِمّما الّصَل َنا ْق ُقوَن َرَز نطق وكما إيمانا، كلها العمال فجعل ،  ُينِف

.5 الشعب)" حديث (يعني هريرة أبي حديث به

ـان ما لهم: أتدرون قال  النبي أن وفيه القيس، عبد وفد حديث ومنه اليـم
وأن الـلـه، إل إـلـه ل أن أعـلـم. ـقـال: ـشـهادة ورـسـوله قالوا: الـلـه وحده؟ بالله

وتعـطـوا رمـضـان، وـصـوم الزـكـاة، وإيـتـاء الـصـلة، وإـقـام الـلـه، رـسـول محمدا
تعالى. الله بحمد ظاهر منه الدللة . ووجه6المغنم" من الخمس
الـسـنة كـتـب من اليمان أبواب إلى فليرجع النصوص، من المزيد أراد ومن
للللكائي. السنة وكتاب البخاري صحيح منها خصوصا
.7اليـمـان ـمـن العـمـال أخرج من على شديدا إنكارا أنكروا السلف أن كما
ُه السلف من ذلك أنكر وممن ّد َدثا: ـسـعيد ـقـول وع ـبـن وميـمـون ـجـبير ـبـن ُمـحـ
أـبـي ـبـن ويحـيـى والزـهـري النخـعـي وإبراهـيـم السختياني وأيوب وقتادة مهران
غـيـره. وـقـال عـلـى الناس أدركنا محدث، رأي الثوري: هو وغيرهم. وقال كثير،

والعمل. اليمان بين يفرقون ل سلف ممن مضى َمن الوزاعي: كان

إنه قال من ووهم كعادته، العطف أداة بحذف المذكور بالسناد الحافظ: " يعني - قال 1
معلق".

.1/129الفتح):  (مع - البخاري 2
.4/897  و4/798للللكائي:  السنة وانظر ،1/132الباري:  - فتح 3
اليمان-باب: بيان في ومسلم )،25 (ص9برقم: اليمان أمور اليمان-باب في - البخاري 4

).48 (ص35برقم: اليمان شعب عدد
السنة: . - شرح 5
اليمان في ومسلم )،34 (ص53برقم: اليمان من الخمس أداء اليمان-باب في - البخاري 6

)40 (ص17برقم: 
.104والحكم:  العلوم - جامع 7
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◘ ◘ ◘

النظم: في قلت
فينظر بعضه ترك وعند

المشيئة في الفاعل يجعل أو
مكفر عمل جنس وترك

ملة من مخرجا يكون فقد

الشرح:
أـكـبر كـفـرا (مكـفـر) لـصـاحبه مطلـقـا العـمـل عمل) أي: ترك جنس (وترُك

ِـلـه أو العـمـال بعض بعضه) أي ترك (وعند الملة، من مخرجا (فينـظـر) ـفـي فع
أو الفـعـل يـكـون) ـهـذا (فـقـد حالـتـان، وهـنـا هو؟ ما المفعول أو المتروك العمل
ـترك ّـفـرا اـل ـرا مك ـبر كـف ـة) الـسـلم، ـمـن (مخرـجـا أـك الـسـتهانة ـفـي كـمـا مـل

ـل الولى. (أو الحالة الصحيح. هذه على الصلة ترك أو إجماعا، بالمصحف ُيجـع
وـهـو ـلـه، غفر شاء وإن عذبه شاء إن المشيئة) اللهية، (في التارك الفاعل) أو

أو الخـمـر ـشـرب أو الوالدين عقوق في كما مآل، وإما ابتداء إما حتما الجنة في
الشرك. دون هو مما الكبائر من ذلك غير

الوـلـى الحاـلـة ـصـاحب أن المشيئة في الثانية الحالة صاحب جعل ومفهوم
عـلـى ـمـات ـَمـن أّن قـضـى وـجـل ـعـز الـلـه لن صحيح، مفهوم وهو كذلك، ليس

ِإّنتعالى:  الجنة. قال عليه وحرام النار، في خالد فهو الشرك ّلَه   ِفُر ل ال ْغ َأْن َي

ِه ُيْشَرَك ِفُر ِب ْغ َي ِلَك ُدوَن َما َو ُء ِلَمْن َذ . َيَشا
مسألتين: على الكلم البيتين هذين في أن فتبين

العمل. جنس مسألة-1
وأفراده. العمل آحاد مسألة-2

العمل:     جنس     مسألة-1
ـقـول أـنـه ـهـو الـسـلف علـيـه أطـبـق الذي اليمان تعريَف أن ذكرنا أن سبق

ـمـن ـجـزءان أنهـمـا أي اليـمـان، مـسـمى ـفـي ركـنـان والعـمـل وعمل. ـفـالقول
ِهيته، ِم من يلزم كونهما مع ما ركـنـان هما الذي اليمان عدُم منهما واحد أي عد

.1بشرطيته التعبير من أولى اليمان في العمل بركنية التعبير كان فيه. لذلك
َهَم لفظ كّل وهو كلي، لفظ العمل إن ثم ْف ِده بـيـن الـشـتراك أ بُمـجـرد أـفـرا

السلم: في الخضري تعقله. قال
2الجزئي وعكسه كأسدالكلي اشتراك فمفهم

الشرعية السلفية بين الخلف الركن. انظر: "حقيقة بخلف الماهية عن خارج الشرط - لن 1
.27أبورحيم:  اليمان" لمحمد مسائل في وأدعيائها

.14المنطق:  في السلم متن على القويسني - شرح 2
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ِم فتصوُر عـمـل فالـصـلة ـكـثيرين، عـلـى ـِصـدقه ـمـن يمـنـع ل العـمـل مفـهـو
وهكذا. عمل، الخمر وشرب

ُد وـهـي لفراده، بالنسبة 1جنس إذن الكلي اللفظ وهذا العـمـال. ـفـإذا آـحـا
الـشـيء لن كـلـه، اليـمـان فذهب اليمان، ركني أحد انتفى العمل جنُس انتفى
ل وـقـد اليـمـان ينتـفـي فقد العمل أفراد بعض انتفت لو ركنه. أّما بانتفاء ينتفي
.2الثانية المسألة في سيأتي الذي التفصيل بحسب ينتفي

ُأخبرت 3الحميدي عن الخلل روى بالـصـلة أـقـر يقولون: من ناسا أن قال: 
مـسـتدبر ويـصـلي يموَت، حتى شيئا ذلك من يفعل ولم والحج والصوم والزكاة

فـيـه ذـلـك ترـكـه أن عـلـم إذا جاـحـدا يـكـن ـلـم ما مؤمن فهو يموت، حتى القبلة
الحمـيـدي): ذـلـك (أي القبلـة. فقلـت واسـتقبال بالفرائض مقرا كان إذا إيمانه
الـلـه المـسـلمين. ـقـال وعلـمـاء رسوله وسنة الله كتاب وخلف  الصراح الكفر

َوَماتعالى:  ُدوا ِإل ُأِمُروا   ُب ْع َي ّلَه ِل ِلِصيَن ال ّديَن َلُه ُمْخ ال ال حنـبـل: ـسـمعت . وق
الـلـه عـلـى ورد ـبـالله كـفـر فـقـد ـهـذا قال يقول: من حنبل بن أحمد الله عبد أبا

.4به" جاء ما الرسول وعلى أمره
أعـمـال ـظـاهره ـكـان الـلـه: " فـمـن رحـمـه الـمـروزي نـصـر بن محمد وقال
المـلـة، ـمـن ينـقـل نفاـقـا منافق فهو بالغيب اليمان عقود إلى يرجع ول السلم

ـو الـسـلم وشرائع اليمان بأحكام يعمل ول بالغيب اليمان عقده كان ومن فـه
الـلـه: " ـكـان رحـمـه الـشـافعي الـمـام . وـقـال5توحـيـد" معه يثبت ل كفرا كافر

قول يقولون: اليمان أدركناهم وَمن بعدهم ِمن والتابعين الصحابة من الجماع
اـبـن الـسـلم ـشـيخ . وـقـال6ـبـالخر" إل الثلـثـة ـمـن واحد يجزئ ل ونية، وعمل
بالعـمـل يأت لم عمن اليمان َنفي ِمن والسنة القرآن الله: " ففي رحمه تيمية

ُع عـبـد بن محمد الشيخ . وقال7المنافق" عن اليمان فيها نفى كما كثيرة مواض
واللـسـان ـبـالقلب يكـون أن ـبـد ل التوحيـد أن خلَف اللـه: " ل رحمـه الوـهـاب
التوحـيـد ـعـرف ـفـإن مـسـلما، الرجل يكن لم هذا من شيء اختّل فإن والعمل،

.8وأمثالهما" وإبليس فرعون ككفر معاند كافر فهو به يعمل ولم

كالحيوان، هو ما جواب في الحقيقة في مختلفين كثيرين على المقول الكلي هو - الجنس 1
.15السلم:  على القويسني انظر

.30-29الخلف" لبورحيم:  "حقيقة - انظر 2
السلف. أعلم وأحد البخاري شيخ الحميدي الزبير بن الله عبد - هو 3
.209/ 7الفتاوى:  - مجموع 4
.7/333الفتاوى:  - مجموع 5
.7/209الفتاوى:  - مجموع 6
.7/142الفتاوى:  - مجموع 7
.131العثيمين):  للشيخ شرحه (مع الشبهات - كشف 8
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الدامـغـة واـلـبراهين الجلـيـة، الواـضـحة النقول هذه إلى السنة أخا يا فانظر
ـة، ّية، القاطعــة والجماعــات القوـي ِن ـم الّســ الجــاهلين كــثرة مــن اعجــب ـث

ُلك والمتجاهلين، السالكين. قلُة يضّرنك ول البلِج الحق سبيَل واس
المرجـئـة طواـئـف وبـيـن الـسـنة أـهـل بـيـن فيـصـل المـسـألة ـهـذه أن واعلم

أـشـد "ـمـن ـهـذا كافر. وقولهم ل اليمان ناقص العمل جنس تارك بأن القائلين
للحـكـام ـهـدم ِمـعـوُل ـهـو ـبـل المـسـلم، المجتمع بين خطورة ابتداعهم ثمرات

.1الول" الجيل عليها بني التي الخلقية والمبادئ الشرعية،
هـذه فـي أـكـثرهم ومـا – الرـجـاء عقيـدة عن المنافحين من قائل قال فإن
ّلْمنا العصار عـمـل يـشـمل العـمـل ولـكـن ـكـافر، العـمـل جـنـس ـتـارك أن - : س

بعـمـل أـتـى ـقـد شخـصـا نـفـترض أن فلنا معلوم، هو كما الجوارح وعمل القلب
تارـكـا ليس لنه كافرا فليس بشيء، الجوارح أعمال من يأت ولم كامل، القلب
مطلقا؟ الظاهرة للعمال تاركا كونه مع العمل، لجنس

المحال. أمحل من هو بل ممتنع، الفرض هذا أن والجواب
وعـمـل، ـقـول ـمـن فيه بد ل الدين أن تبين الله: " وقد رحمه تيمية ابن قال

ـيـؤد ولـم ولسانه بقلبه أو بقلبه ورسوله بالله مؤمنا الرجل يكون أن يمتنع وأنه
. وقال2 الواجبات.." من ذلك غير ول صياما ول زكاة ول صلة ول ظاهرا، واجبا

ُكفر الئمة قال أيضا: " وإنما يكـون أن فيمتـنـع يـقـع، ل ـمـا ـفـرُض هذا لن هذا ب
يـقـدر ـمـا ويفـعـل والـحـج، والزـكـاة الـصـلة من به أمر مما شيئا يفعل ل الرجل

وهو المهات، ونكاح القبلة غير إلى وضوء بل الصلة مثل المحرمات، من عليه
.3قلـبـه" ـفـي الذي اليمان لعدم إل ذلك يفعل ل بل الباطن، في مؤمن ذلك مع

إيـمـان العـبـد بقـلـب يـقـوم أن المـحـال أمحل الله: " من رحمه القيم ابن وقال
.4معصية" ترك ول طاعة فعل يتقاضاه ل جازم

الـجـوارح أعـمـال ـبـترك التكفـيـر إـلـى راجـعـا العـمـل بجـنـس التكفـيـر فـعـاد
ِم الظاهرة، جدا. مهم فإنه هذا الباطنة. فتأمل القلوب أعمال لنتفاء المستلز

وأفراده:     العمل     آحاد     مسألة        - 2
ُكه يكون ما الظاهرة العمال من ـمـا ومنـهـا المـلـة، من مخرجا أكبر كفرا تر
َله. وـسـنرجئ ُيذهب ل ولكن بسببه اليمان ينقص الول القـسـم ـعـن الكلم أص

مـن فـأدلته الثـاني القسـم تعـالى. أمـا اللـه شاء إن الكتاب هذا من محله إلى
جدا. كثيرة والسنة الكتاب

.45الخلف:  - حقيقة 1
.7/621الفتاوى:  - مجموع 2
.7/218الفتاوى:  - مجموع 3
.1/61الصلة:   - رسالة 4

43



ِإّنتعالى:  قوله ذلك فمن ّلَه   ِفُر ل ال ْغ ِه ُيْشَرَك َأْن َي ِـفـُر ِـبـ ْغ َي ِـلـَك ُدوَن ـَمـا َو َذ
ُء ِلَمْن غـيـر الـشـرك أن وأـخـبر وغـيـره، الـشـرك بـيـن ـسـبحانه الـلـه فميز ، َيَشا

بالمشيئة. معلق فهو دونه كان ما وأما مغفور،
َهاتعالى:  وقال ّي أ

َ َيا ِذيَن   ّل ُنوا ا ِـتـَب آَم ُـكـْم ُك ْي َل ِقـَصـاُص َع ْل َـلـى ِـفـي ا ْت َق ْل ْلـُحـّر ا ا
ْلُحّر ُد ِبـا ْبـ َع ْل ِد َوا ْـبـ َع ْل َثـى ِبا ُْلن َثى َوا ُْلن ِـفـَي َفـَمـْن ِبـا ِه ـِمـْن َلـُه ُع ٌء َأِخـيـ ٌع َشـْي َـبـا ّت َفا

ْعُروِف ْلَم ٌء ِبا َدا َأ ِه َو ْي َل ِإْحَساٍن ِإ ـوا، اـلـذين من القاتل يخرج لم كيف . فانظر ِب آمـن

ـوله قطعا. ومثله الدين أخوة والمراد القصاص، لولي أخوته وأثبت ـالى:  ـق تـع
ِإْن َتاِن َو َف ِئ ِنيَن ِمْن َطا ْؤِم ْلُم ُلوا ا َت َت ْق ِلُحوا ا َأـْصـ ُهـَمـا َف َن ْي م َب الكـتـاب نـصـوص إن . ث

ام بـل يقتـل، ل ونحوهما والسارق الزاني أن على دلت والسنة الحـد، عليـه يق
ّد إذ بمرتد، ليس أنه على فدل إجماعا. يقتل المرت

ل أن عـلـى قال: " ـبـايعوني  الله رسول أن الصامت بن عبادة حديث وفي
ببهـتـان ـتـأتوا ول أولدـكـم، تقتـلـوا ول تزـنـوا، ول تسرقوا ول شيئا، بالله تشركوا
ـأجره منـكـم وفى فمن معروف، في تعصوا ول وأرجلكم، أيديكم بين تفترونه ـف

وـمـن ـلـه، كـفـارة فهو الدنيا في به فعوقب شيئا ذلك من أصاب ومن الله، على
وإن عـنـه، عـفـا ـشـاء الـلـه: إن إلى فهو عليه الله ستره ثم شيئا ذلك من أصاب

ال الله رسول قال: قال ذر أبي حديث . وفي1عاقبه" شاء جبرـيـل: ـلـي : " ق
ـار. قـلـت: وإن يدخل ولم الجنة دخل شيئا بالله يشرك ل أمتك من مات من الـن
مرفوعا: مسعود ابن حديث . وفي2سرق" وإن زنى قال: وإن سرق؟ وإن زنى
ـن النار يدخل ول كبر، من ذرة مثقال قلبه في كان من الجنة يدخل " ل ـان ـم ـك
.3إيمان" من ذرة مثقال قلبه في

كلـهـم متفـقـون الـسـنة أهل فإن كثيرة. وبالجملة، الباب هذا في والحاديث
الجنـة في هو بل بالكلية، الملة عن ينقل كفرا يكفر ل 4الكبيرة مرتكَب أن على

ُله عـنـه يعـفـو ـقـد الله مآل. أي: أن وإما ابتداء إما أو عـقـاب، بغـيـر الجـنـة فـيـدخ
ـبـإذن يـخـرج ـبـل فيـهـا، يخلد ل ولكن السيء العمل من له سبق بما النار يدخله

َبه وجنبنا أهلها، من الله جعلنا الجنة، مآله ويكون الله ّنه عذا ُلطفه بم آمين. و

برقم: الحدود كتاب في ومسلم )،27 (ص18برقم:  اليمان كتاب في البخاري - أخرجه 1
1709) 709.(

في ومسلم )،619 (ص3222برقم:  الملئكة، ذكر الخلق-باب بدء في البخاري - أخرجه 2
).64 (ص94برقم:  اليمان

).63 (ص91برقم:  اليمان كتاب في مسلم - أخرجه 3
عند بها المقصود ولكن الحديث، بنص الكبائر أكبر هو إذ أيضا، الشرك تشمل - الكبيرة 4

شرح الخرة. انظر في وعيد أو الدنيا في حد فيه ورد ما وضابطها الشرك، دون ما هو الطلق
بعنوان: تنوير الله رحمه الصديق بن الله عبد للشيخ الموضوع في ورسالة ،371الطحاوية:

الكبيرة. علمات ببيان البصيرة
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الخـوارج هـم المبتدعـة مـن طائفتـان العظيـم الصـل هـذا فـي خالف وقد
وجل. عز الله بحول التاليين، البيتين في والمعتزلة. وسأذكرهما
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اليإمان:     حقيقة     في     البدع     أهال     الثالث: أقوال     الفصل
النظم: في قلت

خارج الصواب عن فقولهم
اعتزال ذوو فيه وافقهم

الخوارج زعمت كما ليس
المآل من لمذنب وما

الشرح:
دون الـكـبيرة مرتـكـب ـكـون من السابقين البيتين في ذكره سبق (ليس) ما

ـل قول وهو عذبه، شاء وإن عنه عفا شاء إن الله مشيئة في الشرك ـنة أـه الـس
معروـفـة. بدعـيـة فرـقـة الـخـوارج) وـهـم (زعـمـت كاـلـذي (كـمـا) أي والجماـعـة

ّق الصواب) أي (عن (فقولهم) هذا ـة النقلية بالدلة المؤيد الح ـارج) والعقلـي (ـخ
مرتـكـِب (لـمـذنب) أي اـلـذي تام. (وـمـا) أي غير جناس ومجانب. وفيه بعيد أي

ٍة ـوارَج (وافقهم) أي الخرة في المصير المآل) أي (من بشرك ليست كبير الـخ
ـه) أي ـي (فـي ـآل ـف ـب ـم ـبيرة مرتـك ـم (ذوو الـك ـتزال) وـه ـة اـع ـة الفرـق البدعـي
ـمـن ـكـل ـمـذهب البـيـتين ـهـذين ـفـي ذـكـرُت المعتزـلـة. وـقـد باـسـم المشهورة

يلي: ما الكبيرة. وحاصله مرتكب مسألة في والمعتزلة الخوارج
الخوارج:     مذهاب-1

أـقـدَمها تـكـن ـلـم إن المة، في العقدية البدع أقدم من 1الخوارج بدعة تعتبر

 الـنـبي قال: بيـنـا الخدري سعيد أبي عن الصحيح الحديث في جاء فقد مطلقا،
ِدْل التميمي الخويصرة ذي بن الله عبد جاء يقسم، الـلـه. رـسـول ـيـا فـقـال: اـعـ

أـضـرب الخـطـاب: دعـنـي ـبـن عـمـر ـقـال أعدل؟ لم إذا يعدل وَمن فقال: ويلك
ـمـع وـصـيامه ـصـلته، ـمـع ـصـلته أـحـدكم يحقُر أصحابا له فإن قال: دعه، عنقه،

إـحـدى رـجـل آيتـهـم … الرمية من السهم يمرق كما الدين من يمرقون صيامه،
ـسـعيد: أـبـو الـنـاس. ـقـال ـمـن فرـقـة حين على يخرجون المرأة، ثدي مثل يديه

بالرـجـل جـيـء مـعـه، وأـنـا قتلـهـم عليا أن وأشهد  النبي من سمعت أني أشهد

في قوم مرفوعا: " سيخُرج علي حديث . ومن"2 النبي نعته الذي النعت على
يجاوز ل البرية قول خير من يقولون الحلم سفهاء السنان أحداث الزمان آخر

فأينـمـا الرمـيـة، ـمـن الـسـهم يـمـرق كـمـا اـلـدين ـمـن يمُرقون حناجرهم إيمانهم
اـبـن . وعـن3القيامـة" يـوم قتلهم لمن أجرا قتلهم في فإن فاقتلوهم لقيتموهم

والنحل والملل بعدها،  وما178و بعدها  وما47للملطي:  والرد للتفصيل: التنبيه - انظر 1
.1/106للشهرستاني: 

)،1188 (ص6163برقم:  ويلك الرجل قول في جاء ما الدب-باب في البخاري - أخرجه 2
).409 (ص1064برقم:  الزكاة كتاب في ومسلم

1066برقم:  الزكاة في ) ومسلم690 (ص3611برقم:  المناقب في البخاري - أخرجه 3
).411(ص
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ـفـي النبوـيـة الـحـاديث صحت . وقد1النار" كلب مرفوعا: " الخوارج أوفى أبي
.2جدا كثيرة وطرق متعددة أوجه من الخوارج
ّيا الخوارج أمر ابتدأ وقد ـه رـضـي عـلـي على أنكروا حين صفين، يوم ِفعل الـل

ـنان، بالحجة فقاتلهم بالسيف، عليه خرجوا ثم بالتحكيم، قبوله عنه ـتى والـس ـح
المـر استئصـالهم. وبلـغ يسـتطيع أن دون الكثير منهم وقتل الكثير، منهم رجع

ُد الشقّي وهو بأحدهم عـنـه الـلـه رـضـي عليـا اغـتـال أن ملجـم ـبـن الرحمـن عبـ
المـغـامرة اـسـتمرت الرض. ـثـم وـجـه عـلـى ـَمـن أفـضـُل آـنـذاك وـهـو وأرضـاه،
دول ـمـن وغيرـهـم العـبـاس وبـنـي أمـيـة بـنـي حـكـم ظل في للخوارج السياسية

ـكـانت المـسـلمين، الحـكـام عـلـى المتواـصـل خروجـهـم ـمـع . وبموازاة3السلم
معروـفـة عقاـئـد لـهـم أـصـبحت ـحـتى رسوخا، وتزداد تتطور وعقائدهم أفكارهم
والكفر. اليمان مسائل في خصوصا الفرق، من غيرهم عن بها يتميزون

ـاني للقرار شامل اليمان جعلوا أنهم هنا منها يهمنا والذي ـديق اللـس والتـص
ات أنـواع وجميـع القلبي هـذه مجمـوع هـو كـبيرة. فاليمـان أو صـغيرة الطاع
خـارج عندهم الكبيرة . فمرتكب4كفر الخصال هذه من خصلة أي وترك الشياء

التمـسـك إل مـسـتند فـيـه لهم وليس أقوالهم، أشنع من بالكلية. وهذا الدين من
العنكبوت. نْسج من أوهى هي التي الشبهات ببعض

المعتزلة:     مذهاب-2
ٍء ـبـَن واصَل أّن ،5بالمعتزلة الفرقة هذه تسمية سبب في جاء ما أشهُر عـطـا

سؤال عليه ورد لما البصري الحسن حلقة اعتزل – الفرقة هذه مؤسس وهو –
َقرر وشرع الكبيرة، مرتكب عن الفرـقـة ـكـبرت به. ثم خاصة حلقة في مذهبه ُي

بينـهـم، فيـمـا اختلفـهـم ـكـثرة وتتـقـرر. وعـلـى ترسخ أصولها وبدأت واشتهرت،
ٍة أصوٍل على متفقون فإنهم ـا، خالفهم ممن ويتبرءون عنها، يجادلون خمس فيـه
وهي:

القدر. نفي إلى به ويتوصلون العدل-1
الصفات. نفي عندهم ومعناه التوحيد-2
ُـتـه والوعـيـد الوعد-3 وإنـكـار الـشـفاعة إنـكـار عـنـدهم وثَمر

المشيئة. في الموحدين عصاة كون
ـة-4 ـن المنزـل ـتين بـي ـي المنزـل ـم وـه ـبيرة مرتـكـب حـك الـك

عندهم.

الكوفيين مسند في وأحمد ،169برقم:  المقدمة في ماجه ابن - أخرجه 1
.4/168الفوائد:  جمع مثل - انظر 2
كثير.  لبن والنهاية البداية خصوصا التاريخ كتب - انظر 3
.2/23الكبير:  الرازي - تفسير 4
.1/38والنحل:  الملل  و35والرد:  - التنبيه 5
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ـه ويتوـصـلون المنكر عن والنهي بالمعروف المر-5 إـلـى ـب
جاروا. إذا بالقتال المسلمين الحكام على الخروج

ـتى والضللت المتراكمة، البدِع هذه في السنة أخا يا فتأمل ـة. ـح المتزاحـم
ِذـكـَره َأـْسـتجيُز ل ـمـا الكلم من للمعتزلة أن الملطي: "واعلم الحسين أبو قال

ـمـن يهمـنـا . واـلـذي1الكـفـر" ـفـروع إـلـى الـسـلم أـصـول ـعـن خرـجـوا قد لنهم
ُلهم عقاـئـدهم فاـسـقا. نـسـميه ولـكـن ـكـافرا، ول مؤمـنـا لـيـس العاـصـَي إن ـقـو
ـمـن ـقـالوا: يـخـرج وـهـم الكـفـر، في ويدخل اليمان من قالوا: يخرج فالخوارج

بتخليد قضوا المنزلتين! ولكنهم بين المنزلة وهذه الكفر، في يدخل ول اليمان
ُهم أـبـدا الـنـار ـفـي َفـقـو الـكـّل وـكـان َمـقـال، وـخـالفوهم ـمـآل، ـكـالخوارج: " فوا

.2ُضّلل" مخطئين

◘◘◘

النظم: في قلت
بالجنان التصديق بأنه

الخذلن أولو به اكتفى كما
التحقيق منهج عن بعيدة

الرحمن طريقة فخالفوا
والهواء الفتون ومنهج

اليمان في البعض وقال هذا
باللسان النطق زاد والبعض
التدقيق في القوال وهذه
اليمان شرائع فرقوا قد

الرجاء عقيدة تجمعهم

الشرح:
َنه وشرحُت لليمان، والجماعة السنة أهل تعريَف ذكرُت أن بعد ٍء أركا بشي

ّيزُت ثم التفصيل، من التعريف في وافقهم َمن مذهِب عن السنة أهل مذهَب م
ْهِمه في وخالفهم ـمـن عـلـى الكلم إـلـى البـيـات ـهـذه ـفـي انتقـلـُت وتـطـبيقه، َف

ُهم اليمان تعريف في والجماعة السنة أهل خالف فقلت: المرجئة، طوائف و
(ـبـأنه تعريـفـه ـفـي اليـمـان) أي (ـفـي القبـلـة أـهـل البـعـض) ـِمـن وقال (هذا
وـهـذا المـجـرد، القـلـبي التـصـديق هو اليماِن ُمَسّمى بالجنان) فجعلوا التصديق

فاليـمـان باللـسـان)، (النـطـق اليـمـان تعرـيـف زاد) في الول. (والبعض القول
قد الثاني. (كما) أنه القول وهذا باللسان، والقرار بالقلب التصديق هو عندهم

ُـلـو) فاـعـُل باللـسـان للنـطـق راجع (به) الضمير اليمان تعريف (اكتفى) في ُأو )
ُو رفعه وعلمة مرفوع، اكتفى (الـخـذلن) الـسـالم الـمـذكر بجمع ملحق لنه الوا
ّية هم منه. وهؤلء الله أعاذنا َكّرام ـدع من صنوفا جمعوا الذين ال والـضـللت الـب

.41والرد:  - التنبيه 1
العقائد. كتب من  وغيرها317الطحاوية:  شرح وانظر ،3/1020القبول:  - معارج 2
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الـثـالث. الـقـول ـهـو فقط!! وـهـذا باللسان القرار هو اليمان جعلهم بينها ومن
ّلـهـا (الـتـدقيق) والتمحـيـص، عند (في) أي القوال) الثلثة (وهذه ـعـن (بعـيـدة ك
ـشـرائع فرـقـوا المـعـاني. (ـقـد وراء والـغـوص الفـهـم كمال التحقيق) وهو منهج

تحكـمـا الـخـر، البـعـض وأخرجوا اليمان مسمى في البعض أدخلوا اليمان) لما
مـن وأنـواع عقليـة، وخيـالت لفظيـة، َشقشقاٌت ذلك في ومستندهم وتعسفا،

ِة (الرحـمـن) ـسـبحانه وـسـبيل نـهـج طريـقـة) أي (فخالفوا والمكابرة، الّسفسط
َوم إلى أرشدنا الذي وتعالى، هــادي فل الله يضلل َمْن ولكن وأهداها، الّسبل َأق

فتنـة الفـتـون) جـمـع (ومنـهـج بها، التعريف الرجاء) سيأتي عقيدة له. (تجمعهم
آمين. ولطفه بمنه منها الله (والهواء) أعاذنا

الرجاء:     بدعة     أصول
ـوا وجهين: قوم على فقال: " الرجاء الرجاء، عن عيينة ابن ُسئل ـر َأْرـَج أـم

قول يقولون: اليمان فهم اليوم المرجئة أولئك. فأما مضى فقد وعثمان، علي
ِلسوهم عمل. فل بل تـصـلوا ول معـهـم تصلوا ول تشاربوهم ول تؤاكلوهم ول تجا

اـلـتي بالفتـنـة المرتـبـط الول الرـجـاء بـيـن يـفـرق الجليل المام . فهذا1عليهم"
الصطلح في – والرجاء عنهما، الله رضي وعلي عثمان الخليفتين زمن وقعت

عقائدها. وتبين المذاهب استقرار عند – المشهور
ّوَل أن ـمـن المـقـالت أهل ينقله ما يفهم أن ينبغي الول المعنى هذا وعلى أ

ـقـال ـطـالب. فـقـد أـبـي بن علي بن محمد ابن الحسن هو الرجاء في تكلم َمن
فلماه محمد، بن الحسن على دخل إنهما وميسرة زاذان عن السائب بن عطاء
ِددُت َعـمـرو، أـبـا ـلـزاذان: ـيـا فقال الرجاء، في وضع الذي الكتاب على َو أـنـي َـلـ
الـمـراد  قـلـت…الـلـه: "  رحـمـه حجر ابن الحافظ . يقول2أكتبه" ولم مت كنت

الـسـنة أـهـل يعيـبـه الذي الرجاء غير فيه، محمد بن الحسن تكلم الذي بالرجاء
الـمـذكور كـتـابه في الحسن بن محمد كلم من شيئا نقل باليمان". ثم المتعلق

عـلـى القـطـع عدم يرى كان أنه الحسن، فيه تكلم الذي قال: " فمعنى ثم آنفا،
ُيرـجـئ وـكـان مـصـيبا، أو مخطـئـا بـكـونه الفتـنـة في المقتتلتين الطائفتين إحدى
ـبـذلك يلحـقـه فل عليه، يعرج فلم باليمان يتعلق الذي الرجاء فيهما. وأما المر
.3أعلم" والله عاٌب،
ٌء فهو الثاني الرجاء أما َقـدي إرجا القـرار هـو اليمـان كـون عـلـى يرتكـز َع

عـنـد اليـمـان العملـيـة. فحقيـقـة المعاصي من شيء معهما يضر ول والتصديق،
وتـجـاوز وأـفـرط غل من منهم ُوجد الظاهر. بل العمل عن منفصلٌة الرجاء أهل
شـيء ل أنـه بقلبـه اللـه عـرف مـن أن زعـم حـتى بالعمل، الستهانة في الحد

.1/320الرجاء:  ظاهرة في  كما2/181الثار:  - تهذيب 1
.2/290التهذيب:  تهذيب من محمد بن الحسن ترجمة في الحافظ - نقله 2
.2/291التهذيب:  - تهذيب 3
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وـسـطه فـي ورـبـط المـغـرب أو المـشـرق نحـو صـلى وإن مـؤمن فهـو كمثلـه،
يـكـون أن يـعـدو ل الرـجـاء ـفـي الغـلـو ـهـذا أن المتأـمـل على يخفى  ول !!4زنارا
ُة وـهـي اليـمـان، مـسـمى ـمـن العـمـل إـخـراج لفـكـرة حتمية نتيجة اـلـتي الفـكـر

الرـجـاء أهل على السلف إنكاُر كان المرجئة. لذلك طوائف جميع فيها تتساوى
ّدا شديدا، – وأشكاله صوره بجميع – لما للذريعة س ـمـن المادة. وـكـْم لهذه وَحْس

ومقتضياتها. لوازمها في التأمل عند إل وخطورتها شناعتها تظهر ل المور
1ثلثــة أقوال إلى ترجع أصولها ولكن جدا، كثيرة المرجئة طوائَف أّن واعلْم

النظم: في المذكورة وهي اليمان، تعريف في
ـالقلب يـكـون  اليـمـانالول:     القققول ـمـن غيرهـمـا دون مـعـا واللـسـان ـب

ـون وهم وأصحابه حنيفة أبو القول هذا إلى ينتسب من الجوارح. وأشهُر ّقـب الُمل
المرجئة على النكار في السلف كلم الفقهاء. وعامة بمرجئة السلف أئمة عند

الكوـفـة مدرـسـة إـلـى المنتـسـبون ـهـؤلء ـبـه ُيقـصـد إنـمـا الرـجـاء أـهـل وتـبـديِع
شــمر، أبي أتباع الشمرية عن المقالت كتب في مذكور القول الرجائية. وهذا

.2النجار محمد بن الحسين أتباع والنجارية
ـقـولين عـلـى التـصـديق، أم المعرفة هو هل بالقلب يقوم الذي في واختلفوا

اثنين.
الـصـادر العـلـم ـمـن بد ل أم الجازم العتقاد القلبية المعرفة في يكفي وهل

ُـكـم الـذي الوُل أـشـهرهما قـولن الستدلل؟ عن .3المقـلـد بإيـمـان أصـحابه َيح
ّلق في أيضا واختلفوا ِه متع ُهم المعرفة، هذ ّققو ـهـو فيـهـا المعـتـبَر أن عـلـى ومح

ُنه بالضرورة ُعلم ما بكل العلُم . محمد دين من كو
نوـعـان: الـقـول هذا القلب. وأصحاب في محصوٌر  اليماُنالثاني:     القول

الله َعرَف من أن حتى بالقلب، الله معرفة عن عبارة اليمان إن يقول أحدهما
قول اليمان. وهذا كامل مؤمن فهو به ُيقّر أن قبل ومات بلسانه جحد ثم بقلبه

يـقـول القدرـيـة. وثانيهـمـا رؤساء أحد الصالحي الحسن وأبي صفوان بن الجهم
الماترـيـدي، منـصـور أـبـي ـمـذهُب بالقلب. وـهـذا التصديق مجرد هو اليمان بأن

الفضل بن الحسين عن التفسير في الرازي الفخر ونقله حنيفة، أبي عن وروي
ـأخرين، الـشـاعرة متكلمي عامُة عليه استقر الذي واختاَره. وهذا البجلي، المـت

وشروحه. المواقف في كما

التالية. الصفحات في لهم آخر كلما وانظر ،149للملطي:  والرد - التنبيه 4
.16-15الخلف:   وحقيقة332الطحاوية:   وشرح2/23الرازي:  تفسير - انظر 1
.7/546الفتاوى:  - مجموع 2
غير الدراك فهو العلم بخلف غيره أو بتشكيك للتغيير القابل الجازم الدراك هو - العتقاد 3

في . والخلف1/151الجوامع:  جمع على استدلل. المحلي عن صادرا لكونه للتغيير القابل
.55التوحيد:  جوهرة شرح المتكلمين. انظر كتب في مشهور المقلد إيمان صحة مسألة
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حصوَل جعل من ومنهم فقط، باللسان القرار هو  اليمانالثالث:     القول
غيلن ـقـول وـهـذا إيماـنـا، اللـسـاني القرار كون في شرطا القلب في المعرفة

ـقي ـل الدمـش ـي، والفـض ـم الرقاـش ـن ومنـه ـم ـم ـم يشــترطه ـل ـة. وـه َكّرامـي ال
َدهم فالمنافقون يـسـتحقون ـبـأنهم يقوـلـون ولكنهـم اليمـان، كاِملو مؤمنون عن

ـي ابن يقول كما الفساد ظاهُر قول به! وهذا الله أوعدهم الذي الوعيد ـز أـب الـع
الطحاوية. شرح في

ـهـذا ويحـصـرون اليـمـان مـسـمى ـمـن العـمـل يخرـجـون اـلـذين استدل وقد
عـلـى تعالى الله بحول عنها وأجيب سأذكرها ،1الدلة ببعض التصديق في الخير

الختصار: وجه
أن فوجب للتصديق، اللغة أصل في اليمان  أنالول:     الدليل-
عربـيـا. بـكـونه الـقـرآن وـصـَف ينافَي لئل الشرع، عرف في كذلك يكون
ـد في اليمان معنى على الكلم عند عنه الجواب سبق وقد ـة. وأزـي اللـغ
عليهـم دخـل إنمـا البـدع اللـه: " وأهـُل رحمـه السـلم شـيخ قـول هنا

الـسـلم دـيـن يبـنـون وـصـاروا ،2الطريق هذه عن أعرضوا لنهم الداخل
المعـاني فـي وإمـا اللفاظ، دللة في إما صحتها، يظنون مقدمات على

بـيـان تـخـالف مـقـدماٍت وـكـّل ورـسـوله، الله بيان يتأملون ول المعقولة،
.3ضلل" تكون فإنها ورسوله، الله

َوراـنـا اللـفـاظ أـكـثُر اليـمـان  أنالثاني:     الدليل- ألـسـنة عـلـى َد
ـحـد وبـلـغ لـشـتهر الصلي، مسماه غير إلى منقول صار فلو المسلمين،

،4المتـصـلة الـشـرطية من الستثنائي القياس هذا عن التواتر. والجواب
ُكبرى، المقدمَة نلتزم أننا حالتـنـا ـفـي ـهـي اـلـتي الـصـغرى نمنع ولكننا ال

ٌع هذه ّتالي رف ـدم نقر لسنا وضوحا أكثَر أخرى الكبرى. وبعبارة من لل ـع
ِلَم اليمان، للفظ الشرعي المعنى تواتر ِلمـه َمـْن ذلـك َع َمـن وجهلـه َع

الـلـه رـضـوان الصالح السلف عن النقول من نقلُت أن سبق جهله. فقد
اء إن – يكفي ما عليهم المعنـى هـذا كـون إثبـات فـي – تعـالى اللـه ش

تيمـيـة اـبـن ـقـال عـنـدهم. ـلـذلك علـيـه وُمجمعا لديهم، متواترا الشرعي
ِرِض في الله رحمه ّده مع : " قوله: لو الباقلني بكر أبي القاضي على ر
ِعل َتر، ُف َتوا والـصـيام والزـكـاة بالـصـلة أراد أـنـه ـتـواتر وـقـد قيل: نـعـم، ل

ّينُه ما باليمان وأراد المعروفة، معانيها والحج مـن رسوله وسنة بكتابه ب
ل كما المة في وانتشاره خطورته، لشدة عنها والجواب أدلته بذكر القول هذا أفردت - إنما 1

مع عندي . وهي385 والمواقف: 2/24الكبير:  الرازي تفسير في الدلة هذه يخفى. وانظر
المام تفسير خلل من اليمان اسمها: " حقيقة خاصة رسالة في بتفصيل عليها الجوبة
". وتحليل عرض – الرازي

الشافي. النبوي البيان طريق - أي 2
.7/288الفتاوى:  - مجموع 3
المنطق. كتب من وغيره ،269الميداني:  المعرفة" لحبنكة "ضوابط - انظر 4
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ـان اسم معاني من عنه تواتر فقد … به إل مؤمنا يكون ل العبد أن اليـم
ّي غيره، في عنه يتواتر لم ما وأحكامه ٍر فأ ُت ُغ توا .1هذا؟" من أبل

ـصـناعة ـمـن بـضـاعتهم فلقـلـة الـتـواتر، ـهـذا وـقـوع المتكلمـيـن إنكار أما
وجهاـبـذته، المـيـدان ـهـذا فرـسـان ـفـإنهم الحديث أهل بخلف والثار، الحاديث

غيرهم. على فيه التقدم وأهل
الـقـرآن ـفـي اليـمـان ذـكـر كلـمـا تعالى الله  أنالثالث:     الدليل-

َكتـعـالى:  كقوله القلب إلى أضافه ِئ َل ْو ُأ َـتـَب   ِهْم ِـفـي َك ِب ُـلـو ِْليـَمـاَن ُق  ا
ُبُه  وقوله ْل َق ِئّن َو ْطَم ِْليَماِن ُم ـفـي الـيـات. والتحقـيـق ـمـن وغيرـهـا ، ِبا

مسـمى مـن جزءا العمال كون تنفي ل النصوص هذه أن المسألة هذه
والـسـاس الـصـل ـهـو القـلـب إيمان أن بياُن فيها ما " غايُة بل اليمان،
ـلـه، تشهد كثيرة نصوص وتوجد صحيح، المعنى وهذا ،2الجوارح" ليمان

ـقـول اليـمـاَن إن الـسـنة أـهـل ـقـوِل وبـيـَن المعـنـى ـهـذا بين َتعاُرَض ول
إـلـى الـتـوجيه ينطـلـق ِمـنـه اـلـذي والُمـحـّرُك الباعث هو وعمل. فالقلُب

ُة شرا، أو خيرا بالعمل الجوارح أعمال على الحاكمة هي القلبية والراد
لة الجوارح لنا طاع ُة كانت إن وإيما لة، الراد كانت إن وكفرا ومعصية إيماني
ـغة الجسد في وإن المعروف: " أل الحديث في كما كفرية، الرادة مـض

وـهـي أل كـلـه الجـسـد فـسـد فـسـدت وإذا كـلـه، الجسد صلح صلحت إذا
ـتـدل إنـمـا الـثـالث، الدليل هذا تقرير في المذكورة . فالنصوُص3القلب"

منـه الظـاهر للـجـزء نـفـٍي دونمـا اليمان، من الباطن الجزء أهمية على
وصريحة. كثيرة أخرى نصوص عليه دلت الذي

مـجـرد ـهـو لـيـس اليـمـان ـمـن ـبـالقلب يـقـوم اـلـذي أن نـضـيف أنـنـا عـلـى
ركنيـتـه وبـيـان توـضـيحه ـسـبق الذي القلب عمل وهو زائد أمٌر هو بل التصديق،

ـفـي القـلـوب أعمال دخوِل استلزام على الكلم أسلفت قد اليمان. وكنت في
ُيتأّمل. أيضا، فيه الجوارح أعمال دخوَل اليمان، مسمى فل

غـيـر ـفـي الـصـالح بالعـمـل مقروـنـا اليمان جاءالرابع:      الدليل-
ِذيَننحو:  الكتاب من موضع ّل ُنوا  ا ُلوا آَم َعِم ِلَحاِت َو عـلـى ـفـدل ، الـّصـا
ُير ْيهما. والجواُب بين التغا ُع مفهوَم ِم من أـنـواع ـِمـن ـفـإن التغاير، استلزا

على العام : عطف4المغني في النصاري هشام ابن ذكر كما – العطف
ِفْر َرّب   نحو وبالعكس الخاص ْغ ّي ِلي ا َد ِل َوا ِل ِلَمْن َو ِـتـي َدَخَل َو ْي ـا َب لـن ْؤِم ُم

.7/129الفتاوى:  - مجموع 1
هناك. فلتنظر الموضوع، هذا في جمة فوائد وفيه ،2/544للحوالي:  الرجاء - ظاهرة 2
في ومسلم )،34 (ص52برقم:  لدينه استبرأ من فضل اليمان-باب في البخاري - رواه 3

).651 (ص1599برقم:  المساقاة
.2/411اللبيب:  - مغني 4

52



ِنيَن ْؤِم ْلُم ِل َناِت َو ْؤِم ْلُم ْذ  ونحو  َوا ِإ َنا َو ْذ ّيـيـَن ـِمـْن َأـَخـ ِب ّن ُهْم ال َق َـثـا ْـنـَك ِمي َوِم
ـو مرادفه على الشيء عطف منها إن وغيرها. بل  ُنوٍح َوِمْن ـا  نـح ّنـَم ِإ

ُكو ّثي َأْش ِني َب َلى َوُحْز ِه ِإ ّل لجا و   ال َو لتا َول ِع .1وغيرها  َأْم
ُنكٍت يكون إنما وذلك ٍة ل العلـمـة يـقـول كـمـا الـفـن، أهل عند معروفة بلغي

ُد الطـنـاِب أـسـباب التلخـيـص: " ـمـن لمتن شرحه في السبكي الدين بهاء إـيـرا
َد الخاّص ّنه حتى الخاص فضل على للتنبيه به ويؤتى العام بع ْنس ِمن ليَس كأ ِج

- غـيـره ـعـن التميـيـُز للـخـاص ـبـه حـصـل - فيـمـا الوصف في للتغاير تنزيل العاّم
ِة َلكُه الذي السلوِب على الذاِت في التغاير بمنزل قوله: في الُمتنبي َس

ُفِق فإن دم بعض المسك فإنمنهم وأنت الناَم َت
.2الغزال"

عـلـى الـخـاص عـطـف ـمـن – إذن – هو اليمان على الصالح العمل فعطُف
ُة ـهـي ذـلـك عـلـَة ـبـأن يـقـال أن ويمـكـن الـعـام، ِء ـشـد وتـنـبيه بالعـمـال، العتـنـا

إغفالها. من وتحذيره خطورتها، إلى المخاطب
وهو - ، به الله  نفع– 3" الرجاء " ظاهرة صاحب ذكره آخر جواٌب وهنالك

ُله اليماُن بل اليمان، من ليست الصل في الجوارح أعماَل أن قلبه، في ما أص
اليـمـان اـسـُم فأـصـبح فـيـه، الشارع أدخلها عنه. ثم تنفك ل له، لزمة والعمال

لعا الحقيقة على لها شامل ُثر َشْر ُفها كلمه في فك ـدا عليه عط ـذلك، توكـي لكيل ـل
– لزَمـه أن يعلـم بـل فقـط، القلـب في ما هو المطلوب اليماَن أن ظان يظّن
ّي – العمُل وهو ِته. ضرور كضروَر

ّـلـت ـقـد الشرِع وأصوَل الكتاب نصوَص : أنالخامس     الدليل- د
ُدّل وـهـذا العـمـال، بـعـَض يـترك اـلـذي عن ينتفي ل اليمان أن على – ـيـ

ركـنـا أو اليـمـان مـسـمى ـمـن ـجـزءا ليست العمال أن على – بزعمهم
ُء إذ فيه، ُع الشي ّق ـهـو كـمـا ُركـنـه، بارتـفـاِع يرتـفـ ـهـذا أن معـلـوم. والـحـ

أـهـل ـمـذهب على ل والمعتزلة، الخوارج بدعة عن به يجاب إنما الدليل
ـفـإن آـحـاده بخلف اليـمـان، ـفـي ركن العمل جنس بأن القائلين السنة

َق التفصيَل فيها ْله الساب بإذنه. للحق تعالى الله هداك ذكره. فتأّم

.7/172الفتاوى:  مجموع في السلم لشيخ نافعا تفصيل - انظر 1
عقود في ومثله ،3/216- :  التلخيص شروح ضمن – المفتاح تلخيص شرح الفراح - عروس 2

.72للسيوطي:  الجمان
.2/766الرجاء:  - ظاهرة 3
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الثاني:     باب  ال
ونقصانه     اليإمان     زيإادة   
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والنقصان     الزيإادة     الول: أدلة     فصل  ال
النظم: في قلت

والنقصان المزيد يدخله
فأفهمن لذاك لزم والنقص

اليمان السنة أهل وعند
 الكتاب الزيد على دل

والسنن

الشرح:
(اليمان) أيفـ ه،ِماتُوح الحق ِأهل السنة) والجماعة، أهل (وعند

: الزيد،1القاموس في قال الزيادة، المزيد) وهو (يدخله الشرعي مسماه
هـشاذ.ا ُوالخير ،لوالزيدان: بمعنى والمزيد والزيادة والتحريك، والكسر بالفتح

هذه في ّالحق ُذكرت ولما صانا.ْقُون صاْقَن ص،ُينق َصنق (والنقصان) مصدر
كما يزيد زاد مصدر الزيد) وهو على (دل فقلت: دليله ببيان ُهأردفت المسألة،

(والسنن) هاذكر يأتيس التي آياته بعض (الكتاب) أي القاموس من نقله سبق
(النقص) في تعالى. (و)أما الله شاء إن منها بعضا ُوسأذكر الواضحة، النبوية
يستلزم للزيادة اليمان قبول أن والمعنى للزيادة، لذاك) أي (لزم فهو اليمان
للبيت. ) تكملةْمنَللنقصان. (فافه قبوله

وذلـك اليمـان، مبـاحث وأكـبر أهم من ونقصانه اليمان زيادة مسألة تعتبر
بقـضـايا تعلقـهـا ولـشـدة حولـهـا، للقبلة المنتسبين بين  التنازع من وقع ما لكثرة

ـر، وضوابط الكفر وحقيقة الشرعي، اليمان حقيقة مثل الخرى اليمان التكفـي
ذلك. وغير اليمان، في الستثناء وحكم

أهـم مـن َالمتشـابكة َالمواضـيع هذه أن الفطن المتأمل على يخفى ول
فـي الشـرعية الحكـام مـن عليهـا يـترتب لما الدين، ومباحث العقيدة مواضيع

ـة ّعز ويتوقف بها، الدارين في ُهوشقاوت العبد ُسعادة تتعلق والخرة، الدنيا الـم
عنه ينتج الذي الصحيح، الفهم جدُو لها. فإذا السائد الفهم طبيعة على هوانها أو

إذا وأـمـا ورفعتـهـا، الـمـة نهضة َعنوان ذلك كان الصالح، والعمل النافع العتقاد
الـمـة عـلـى الـغـالب الـحـال ـهـو - كما الكاسدة والراء الفاسدة، ُهومُالف سادت

عقيما. عشوائيا وعمل باطل، اعتقادا تكون الحتمية َالنتيجة - فإن فترة مند
َالتلزم رّقرُن ونقصانه، اليمان زيادة أدلة إبراز في الشروع وقبل

يدل فإنه اليمان زيادة على دل ٍدليل ّكل ّفنقول: إن الثاني، البيت في المذكور
قال َ.النقص تستلزم َالزيادة لن وذلك العكس، وكذلك نقصانه، على أيضا

البخاري: صحيح من ونقصانه اليمان زيادة لباب شرحه عند حجر ابن الحافظ
القرآن من بآيات لذلك - يستدل البخاري المام - يقصد المصنف شرع  ثم»

للنقصان ٌقابل للزيادة قابل كل ّفإن قابل،ُالم ُتُثبَي هاِوبثبوت بالزيادة، ٍمصرحة

.259المحيط:  - القاموس 1
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ْوَم تعالى:  قوله البخاري أورد ولما .1« لضرورة َي ْل ْلُت ا ْكَم ُكْم َأ ُكْم َل َن ْتَمْمُت ِدي َأ َو
ُكْم ْي َل ِتي َع ْعَم ُكْم َوَرِضيُت ِن ِْلْسَلَم َل لنا ا الكمال من شيئا ركَت  فإذا»قال:  ، ِدي

في نصا فليس الكمال وأما ...»الشرح:  في الحافظ . قال2« ناقص فهو
قبوله يستدعي للنقص واستلزامه فقط، للنقص مستلزم هو بل الزيادة،
فكيف - تاما اليمان - أي زيادته َقبل كان ْ إن»أحمد:  المام وقال .3« للزيادة

.4«ينقص كذا يزيد فكما التام يزيد
ندري (..) فبالضرورة اليمان في الزيادة ُوجود وضح قد فإذ »حزم:  ابن وقال

مضاف عدد هي إنما الزيادة معنى لن ،ّدُولب لضرورة النقص تقتضي الزيادة أن
عدم عند ٌناقص بيقين هو إليه المضاف العدد فذلك ذلك كان وإذا عدد، إلى

المصرحة اليات - يقصد اليات بهذه  فثبت»البيهقي:  وقال .5«فيه.. الزيادة
الزيادة متِدُفع للزيادة قابل كان وإذا للزيادة، ٌقابل َاليمان - أن اليمان بزيادة

.6« قصاناُن هاُعدم كان
سوف جدا، كثيرة اليمان زيادة على الدلة بأن فاعلم ،ُُمالتلز هذا رّتقر إذا

وأصرحها. أشهرها بذكر يلي فيما أكتفي
القرآن:     من

وهي اليمان، زيادة على الدللة صريحة ستة آيات الكريم القرآن في ورد
ِذيَن  تعالى:  قوله ّل ُهْم َقاَل ا ّناُس َل ّناَس ِإّن ال ْد ال ُعوا َق ُكْم َجَم ُهْم َل ْو َفاْخَش

ُهْم َد لنا َفَزا ُلوا ِإيَما َقا َنا َو ُب ّلُه َحْس ْعَم ال ِن ِكيُل َو َو ْل َذاوقوله:  ، ا ِإ َو َلْت َما   ِز ٌة ُأن ُسوَر
ُهْم ْن ُقوُل َمْن َفِم ُكْم َي ّي ْتُه َأ َد ِه َزا ِذ لنا َه َأّما ِإيَما ِذيَن َف ّل ُنوا ا ُهْم آَم ْت َد لنا َفَزا ُهْم ِإيَما َو

ْبِشُروَن َت ّنَماوقوله:  ، َيْس ِإ ُنوَن   ْؤِم ْلُم ِذيَن ا ّل َذا ا ِكَر ِإ ّلُه ُذ َلْت ال ُهْم َوِج ُب ُلو َذا ُق ِإ َو
َيْت ِل ِهْم ُت ْي َل ُتُه َع ُهْم آيا ْت َد َلنا َزا َلى ِإيَما َع ِهْم َو ّب ُلوَن َر ّك َو َت َلّماوقوله:   ، َي َو َأى   َر

ُنوَن ْؤِم ْلُم َْلْحَزاَب ا ُلوا ا َذا َقا َنا َما َه َد َع ّلُه َو ُلُه ال َق َوَرُسو َد ّلُه َوَص ُلُه ال َوَما َوَرُسو
ُهْم َد لنا اِإل َزا لما ِإيَما ِلي َتْس َووقوله:  ، َو ُه ِذي   ّل ْنَزَل ا َنَة َأ ِكي ُلوِب ِفي الّس ُق

ِنيَن ْؤِم ْلُم ُدوا ا َدا َيْز لنا ِل َع ِإيَما ِهْم َم ِن ِه ِإيَما ّل ِل ُد َو ُنو َواِت ُج َْلْرِض الّسَما َكاَن َوا ّلُه َو ال
لما ِلي لما َع ِكي َوَماوقوله:  ، َح َنا   ْل َع ُهْم َج َت ّد لة اِإل ِع َن ْت ِذيَن ِف ّل َفُروا ِل ِقَن َك ْي َت َيْس ِذيَن ِل ّل ا
ُتوا َتاَب ُأو ِك ْل َد ا َدا َيْز ِذيَن َو ّل ُنوا ا لنا آَم . ِإيَما

في عقده الذي الباب في اليات هذه الله رحمه البخاري أورد وقد
يستدلون السلم علماء ونقصانه. ومازال اليمان لزيادة وخصصه صحيحه،

.1/47الباري:  - فتح 1
.1/103الفتح):  (مع البخاري - صحيح 2
.1/104الباري:  - فتح 3
.1030للخلل:  - السنة 4
.2/218 - الفصل: 5
.1/60اليمان: - شعب 6
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فقال: السابقة، النعام سورة لية تفسيره في كثير ابن الحافظ نقله كما بها،
زيادة على وأشباهها الية بهذه الئمة من وغيره البخاري استدل  وقد ..»

الجماع حكى قد بل المة، جمهور مذهب هو كما القلوب في لهُوتفاض اليمان
أيضا وقال .« عبيد وأبي حنبل بن َوأحمد كالشافعي الئمة من واحد غير عليه
يزيد اليمان أن على الدلئل أكبر من الية  وهذه»التوبة:  سورة آية عند

.« العلماء أئمة من والخلف السلف أكثر مذهب هو كما وينقص
كقوله  آيات،  عدة في القرآن بها نطق قد  والزيادة»السلم:  شيخ وقال
ّنَماتعالى:   ِإ ُنوَن   ْؤِم ْلُم ِذيَن ا ّل َذا ا ِكَر ِإ ّلُه ُذ َلْت ال ُهْم َوِج ُب ُلو َذا ُق ِإ َيْت َو ِل ِهْم ُت ْي َل ُتُه َع آيا
ُهْم ْت َد َا َزا َلن اليات خلل من الزيادة هذه أوجه الله رحمه فصل ثم. « 1 ِإيَما

المذكورة. القرآنية
على أدلة من والسنة القرآن في جاء ما سياق في بابا الللكائي عقد وقد

وقال .2أخرى أدلة جانب إلى اليات هذه فيه أورد ونقصانه، اليمان زيادة
ُهْم  تعالى قوله عند اللوسي العلمة ْت َد َا َزا َلن ذهب من أدلة أحد وهذا »:  ِإيَما

والمحدثين الفقهاء من الغفير الجم مذهب وهو وينقص، يزيد اليمان أن إلى
والسنة، الكتاب من ذلك على الدالة الظواهر لكثرة ،3أقول وبه والمتكلمين،

.4 «عقل.. لها ٍضِعارُم غير من
الـهـدى بزيادة المصرحة اليات اليمان، زيادة على الدالة اليات أظهر ومن

ُهْمتعالى:  قوله مثل ّن ِإ َيٌة   ْت ُنوا ِف ِهْم آَم ّب ُهْم ِبَر َنا ْد ِز لدى َو مثل الخشوع زيادة أو  ُه
َيِخّروَنقوله:  َو َقاِن   ْذ َْل ُـكـوَن ِل ْب ُهْم َي ُد ِزـيـ َي لعا َو ـمـن والخـشـوع الـهـدى إذ  ُخـُشـو

اليمان.
بسبب إل يكون ل وذلك المؤمنين، تفاضل على الدالة اليات ومنها

ما بينهم التفاضل إذ والنقصان، الزيادة ُيستلزم وهذا اليمان، في همِتفاضل
وينقص. يزيد إيمانهم لكون إل حصل

ْوَمتعالى:  قوله ومنها َي ْل ْلُت  ا ْكَم ُكْم َأ ُكْم َل َن ْتَمْمُت ِدي َأ ُكْم َو ْي َل ِتي َع ْعَم ِن
ُكْم َوَرِضيُت ِْلْسَلَم َل لنا ا بها، البخاري المام استدلل نقلت أن سبق وقد ، ِدي

شرحه. في الحافظ وكلم
ْذ  تعالى قوله ومنها ِإ ِهيُم َقاَل َو ْبَرا ِني َرّب ِإ ِر ْيَف َأ َتى ُتْحِي َك ْو ْلَم َلْم َقاَل ا َو َأ

ْؤِمْن َلى َقاَل ُت ِكْن َب َل ِئّن َو ْطَم َي ِبي ِل ْل صحيحه. قال في البخاري أدلة من . وهي َق
وغيرهما ومجاهد جبير بن سعيد تفسير - إلى البخاري - أي  أشار»الحافظ: 

ِئّن  قال: قوله سعيد إلى الصحيح بسنده جرير ابن فروى الية، لهذه ْطَم َي ِل
.215: اليمان-  1
.3/18- الللكائي:  2
تفسيره: في بالمخالفة صرح وقد الله، رحمه حنيفة أبي إمامه مذهب بذلك - مخالفا 3

9/167.
.9/165المعاني:  - روح 4
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ِبي ْل ذلك ثبت وإذا إيماني، إلى إيمانا لزداد مجاهد وقال يقيني، أي: يزيد  َق

نبينا عن ثبت كأنه ملته، باتباع أمر قد  نبينا أن مع السلم عليه إبراهيم عن
.« كذلك
السنة:     من

ـسـوف ونقـصـانه، اليـمـان زـيـادة عـلـى تدل كثيرة أحاديث  النبي عن ثبت
فيها. الدللة وجه بيان مع بعضها بذكر أجتزئ

مؤمن، وهو يزني حين الزاني يزني  ل»مرفوعا:  هريرة أبي حديث - منها
مؤمن، وهو يسرق حين يسرق ول مؤمن، وهو يشربها حين الخمر يشرب ول
الحديث هذا دل .1« مؤمن وهو أبصارهم فيها إليه الناس يرفع نهبة ينتهب ول

– الكبائر مرتكبي أن أي اليمان، كامل وهو يفعلها ل المعاصي مرتكب أن على
الدللة في ظاهر اليمان. وهذا ناقصو مؤمنون هم بل يكفرون الشرك- ل غير

الدليل باب »سننه:  في داود أبو عليه بوب ولهذا ونقصانه، اليمان زيادة على
.« ونقصانه اليمان زيادة على

في الترمذي أخرجه وقد الصحيح، في اليمان،وهو شعب ُحديث ومنها- 
السنن. ووجه  من« ونقصانه وزيادته اليمان استكمال في جاء  ما» باب

اليمان منها يتكون التي الشعب هذه أداء في متفاوتون الناس أن فيه الدللة
والنقصان. الزيادة على يدل اليمان. وهذا أهل تفاضل إلى يؤدي كبيرا، تفاوتا

إل إله ل قال من النار من  يخرج»  مرفوعا: مالك بن أنس حديث - ومنها
وفي الله إل إله ل قال من النار من ويخرج خير، من شعير وزن قلبه وفي الله
زيادة باب في الحديث بهذا البخاري احتج . وقد2«خير من ذرة وزن قلبه

الله إل إله ل » أهل أن على لدللته وذلك ،3اليمان كتاب من ونقصانه اليمان
ل من منهم وجد حتى إيمانهم، في اليمان- متفاوتون أصل معهم من - أي «

جدا. قليل بمقدار إل التوحيد أصل على إيمانه يزيد
خلقا أحسنهم إيمانا المؤمنين  أكمل»مرفوعا:  هريرة أبي حديث - ومنها

بنقصه. وينقص الخلق بحسن يزيد وينقص، يزيد اليمان أن في صريح  وهو4«
هُغير يكون حتى أكمل، هذا يكون ل أنه  ومعلوم»البر:  عبد ابن قال لذلك
.5« أنقص

)467 (ص2475برقم:  صاحبه، إذن بغير النهبى المظالم-باب كتاب في البخاري رواه-  1
).55 (ص57برقم: اليمان في ومسلم

 (ص192برقم:  اليمان في ومسلم )،32 (ص44برقم:  اليمان في لبخاريا - رواها 2
108.(

.1/103الفتح):  (مع -البخاري 3
.284 الصحيحة: السلسلة في اللباني الشيخ وصححه والترمذي داود وأبو أحمد رواه- 4
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أمامة أبي حديث مثل المعنى، هذا في متعددة أخرى أحاديث - وهنالك
فقد لله، ومنع لله، وأعطى لله، وأبغض لله، أحب من »مرفوعا:  الباهلي

منكم رأى  من»مرفوعا:  الخدري سعيد أبي حديث ومثل ،1« اليمان استكمل
وذلك فبقلبه، يستطع لم فإن فبلسانه، يستطع لم فإن بيده، فليغيره منكرا

وغيرها. ،2« اليمان ُأضعف
السلف:     وأقوال     الجماع     من

من أكثر  لقيت»البخاري:  المام َقول الول الفصل في ُنقلت أن سبق
قول َاليمان أن في يختلف أحدا رأيت فما المصار علماء من رجل ألف

اثنين ُ لقيت»الصنعاني:  الرزاق عبد المام وقال .3« وينقص ويزيد وعمل،
.4« "وينقص يزيد وعمل، قول  اليمان"يقولون:  (  ) كلهم شيخا وستين

اليمان يقولون كانوا الئمة من أدركت من كل»القطان:  سعيد بن يحيى وقال
والحديث الفقه أهل  أجمع»البر:  عبد ابن وقال .5«وينقص..  يزيد وعمل قول
بالطاعة يزيد عندهم واليمان بنية، إل عمل ول وعمل، قول اليمان أن على

أن السلف  وأجمع»تيمية:  ابن السلم شيخ وقال .6« بالمعصية وينقص
.7«وينقص يزيد وعمل، قول اليمان

هذه بأن ِميجز عليهم، الله رضوان السلف عن للثار َعّتتبُالم فإن وبالجملة،
في السلمة أراد خلف. فمن حولها يدور ل عندهم، لمستقرة ْكانت العقيدة

عن َبّنكَت من وأما والهم،ِْنم على ُْجولينس هم،َسبيل َْجفلينه ودنياه، دينه
أعلم. تعالى والله نفسه إل َّنيلوم فل فهومهم عن بفهمهَ أورب طريقهم،

.380الصحيحة:  السلسلة في اللباني الشيخ وصححه وغيره داود أبو رواه- 1
).51 (ص49برقم:  اليمان في مسلم رواه- 2
.1/47الفتح:  في الحافظ -ذكره 3
.5/1029-الللكائي:  4
.9/179النبلء:  أعلم -سير 5
.9/238-التمهيد:  6
.7/672الفتاوى:  -مجموع 7

59



والنقصان.     الزيإادة     الثاني: أوجه     فصل  ال
النظم: في قلت

اللباب أولي لدى ظهرت قد
التحقيق لدى ظاهر كاوذ

كمال وذي مقصر بين

أسباب ذو اليمان تفاضل
التصديق تفاضل بينها من

بالعمال يكون ما ومنه

الشرح:
ٍةأسباب (ذو ونقصا اليمان) زيادة تفاضل( (قد بعِضها ذكُر سيأتي ) كثير

ِتفاضل ُهأوج ِبين ِنم ها) أيِبين ِن(م العلم، أهل اللباب) من أولي لدى ظهرت
القلب، قول نفس في والنقص الزيادة حصول التصديق) أي (تفاضل اليمان

 (وذلك) التفاضل:قلت لذلك أنكره، لمن خلفا وحاصل ممكن أمر وهذا
بعيدا المسألة هذه التحقيق) في (لدى والنقلية العقلية أدلته (ظاهر) لكثرة

ِ)سبببـ كوني ( ما التفاضل من  أن:مود. (ومنه) أيُوالج التعصب عن
ناقص فإيمانه العمال، بهذه التيان ) فيٍّرَصقُم (بين ما (العمال) الظاهرة،

في أي بالشريعة، العملي ِهالتزام كمال) في (ذي َآخر وبين لتقصيره، تبعا
الصالحة. لعماله تبعا زائد فإيمانه للمعاصي، واجتنابه بالطاعات إتيانه

ونقصانه، اليمان زيادة أوجه أشهر هو الثاني، الوجه هذه بأن واعلم
الوجه أن غيره. كما على ّجَرعُي فل عليه يقتصر قد العلم أهل بعض إن حتى
بعضهم. ولجل فينكره حوله يختلفون العلماء جعل ما الخفاء من فيه الول

زيادة أوجه أن مع غيرهما، أذكر ولم النظم في الوجهين هذين ذكرت هذا
تسعة في تيمية ابن السلم شيخ حصرها فقد ذلك، من أكثر ونقصانه اليمان

:1أوجه
الول:     الوجه

وجب وإن فإنه المؤمنون، الله ُعباد به مرُأ فيما والتفصيل الجمال
وجب ما المر أول في يجب ل فإنه ورسوله، بالله اليمان الخلق جميع على
من لزمه ها،َومعاني والسنن القرآن عرف َنم أن كما كله، القرآن نزول بعد

ظاهرا وبالرسول بالله رجل آمن ولو غيره، يلزم ل ما بذلك صلَالمف اليمان
من عليه وجب بما مؤمنا مات الدين، شرائع يعرف أن قبل مات ثم وباطنا،
الشرائع عرف من إيمان مثل منه وقع ما ول عليه وجب ما وليس اليمان

ووقوعا. وجوبا أكمل الخير هذا إيمان بل بها، وعمل بها فآمن بتفاصيلها
الثاني:     الوجه

ـمـن عليـهـم وـجـب فيـمـا تـسـاويهم رغم منهم، وقع فيما والتفصيل الجمال
بعدها: التي من ُأكمل منها ّكل ثلث، مراتب هنا اليمان. فها

136ونقصانه:  اليمان ''زيادة  وكتاب574-7/562  و237-7/232الفتاوى:  مجموع - انظر 1
بعدها. وما
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به. وعمل فتعلمه عليه وجب ما علم طلب َنم-1
ذلك مع وهو به يعمل لم لكنه به وأقر والتزمه عليه يجب ما عرف من-2
بذنبه. ٌمعترف ربه، عقوبة من خائف

خائف هو ل و بذلك عمل ل و  الرسول به أمر ما معرفة يطلب لم من-3
وظاهرا. باطنا بالنبوة إقراره مع غفلة في هو بل يعاقب أن

الوقوع. في وتفاوتوا الوجوب، في أصحابها اشترك ةثلث مراتب فهذه
الثالث:     الوجه
من ُوأبعد ُوأثبت بعض، من أقوى بعضه يكون نفسه والتصديق العلم أن
بمعلومه علمه أن فيجد نفسه، من أحد كل يشهده أمر وهذا والريب، الشك

رؤية فإن الظاهرة، الحواس أمور في ُالتفاضل يقع كما فيه، حاله يتفاضل
بعض، من ّأتم رؤيته تكون فبعضهم فيها اشتركوا وإن مثل، للهلل الناس
وتصديقه القلب علم فكذلك والذوق والشم السماع في الشيء ونفس

الرب أسماء معاني من بها يؤمن التي المعاني في التفاضل بسبب يتفاضل،
وكلمه.
من المحققين عامة ُقول عليه ّاستقر الذي هو التصديق في التفاضل وهذا

 والناس»حجر-:  ابن الحافظ عنه نقله النووي- كما المام العلم. يقول أهل
بالعلم زيادته فمن ومعاينتهم، علمهم قدر على القلب تصديق في يتفاضلون

ُهْم  تعالى قوله ْت َد َا َزا َلن َهاتعالى:  قوله المعاينة ومن  ِإيَما َن ْو َتَر َل ْيَن   ِقيِن َع َي ْل . ا
يعلم أحد كل أن  ويؤيده»الحافظ:  قال . ثم« اليقين علم على مزية له فجعل

وإخلصا يقينا أعظم الحيان بعض في يكون إنه حتى يتفاضل، قلبه في ما أن
البراهين ظهور بحسب والمعرفة التصديق في وكذلك بعضها، في منه وتوكل

.1« وكثرتها
بالقلوب القائم التصديق أن على مبنّي هذا و»الحنبلي:  رجب ابن وقال

الغيب يتجلى الذي الصديقين إيمان (..) فإن الصحيح هو وهذا تفاضل،م
كإيمان ليس والرتياب التشكيك يقبل ل بحيث شهادة كأنه يصير حتى لقلوبهم
.2« ّالشك َهلََخلد َّككُش لو بحيث الدرجة هذه يبلغ ل ممن غيرهم

أثنى ما فليس نهه،ُك يتفاضل نفسه التصديق  إن»السلم:  شيخ وقال
بلغ حتى وحسبان، أذى كل عنه وأميط العيان، له تشهد بل البرهان عليه

به ولعب الشهوات، وصدفته الشبهات زعزعته ٍكتصديق اليقان، درجات
منصف كل نفسه من يجده أمر وهذا العنيد، المعاند َِهُبلش ويضعف التقليد،

.3« رشيد

.1/46الباري:  - فتح 1
.114-113والحكم:  العلوم - جامع 2
.6/480الفتاوى:  - مجموع 3
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:1ثلثة وجوه على تكون التصديق زيادة أن الرازي المام ويذكر
الدلئل كثرة حصول عند لن تها،ّوقو الدلئل كثرة ِبَ بحسالول:

أهل ةّمعا عليه الذي  وهو»الرازي:  قال اليقين ويقوى الشك يزول وقوتها
الوجه هذا على أورد . ثم« الله رحمه الواحدي حكاه ما على العلم

اليرادات تفصيل من المعروفة عادته على ْولكن ورده، عقليا اعتراضا
اليراد في المتأمل على يخفى عنها. ول الجواب في والتقصير والشبه،
محل هذا ليس ولكن نسجه، وهلهلة تركيبه ُضعف ذكره، الذي العقلي
ذلك. بسط

التصديق ازداد جديد تكليف حدث فكلما التكاليف،  بتواليالثاني:
تصديق من أكثر له تصديقه كان شيئين في إنسانا صدق من لن والقرار،

واحد. شيء في صدقه من
وهذا مخلوقاته، في الله حكمة آثار على المتعاقب  بالطلعالثالث:

له. ساحل ل ٌبحر
الرابع:     الوجه
يستلزم ل الذي التصديق من ُأكمل القلب لعمل المستلزم التصديق أن
نَــفم به، يعمل ل الذي العلم من أكمل صاحبه به يعمل الذي فالعلم عمله،

ـلـه وأوـجـب ـحـق، والنار حق والجنة حق، َهورسول حق الله بأن وصدق آمن
ـلـه ـيـوجب ـلـم اـلـذي من أكمل إيمانه كان وخشيته الله محبة التصديق هذا

ذلك. إيمانه
الخامس:     الوجه
ـة القـلـوب أعـمـال أن والـخـوف والتوـكـل والخـشـوع والخـشـية كالمحـب

الناس فيها يتفاضل العمال وهذه بيانه، سبق كما اليمان من كلها والرجاء
والعقل. الشرع بدللة ظاهر هو كما عظيما تفاضل

تعالى:  قوله عليه دل الذي المحبة في التفاضل ذكر هنا ويكفي
ِذيَن ّل ُنوا َوا ّد آَم ّبا َأَش ِه ُح ّل المعلوم من  فإنه»السلم:  شيخ قال لذلك ، ِل
ورسوله الله حب في يتفاضلون الناس أن مؤمن، كل يجده الذي بالذوق
القلوب سلمة وفي له، والخلص عليه والتوكل إليه والنابة الله وخشية

( .. ) لهم والنصح للخلق والرحمة ذلك، ونحو والعجب، والكبر الرياء من
تارة يحبه الواحد الشيء يكون قد فإنه نفسه، في النسان يجده أمر وهذا
.2« تارة يخافه مما أكثر تارة ويخافه تارة، يحبه مما أكثر

السادس:     الوجه
وتزيد فيها الناس ويتفاضل اليمان، من أيضا الظاهرة العمال أن

ابن السلم شيخ والجوارح. قال اللسان لعمال شامل وهذا وتنقص،

.15/96الغيب:  - مفاتيح 1
.7/563الفتاوى:  - مجموع 2
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ونقصانه الجوارح على الذي الصالح العمل زيادة  وأما»: الله رحمه تيمية
أهل عليه نزاع. والذي اليمان مطلق في دخوله في كان وإن عليه فمتفق
.1« وينقص يزيد وعمل قول اليمان أن والحديث السنة

السابع:     الوجه
عليه وثباته لذلك، واستحضاره به الله أمره ما قلبهب النسان ذكر أن
حبيب بن عمير قال عنه. لذلك غفل ولكنه به بالمأمور صدق ممن أكمل

وإذا زيادته، فذلك وسبحناه وحمدناه الله ذكرنا  إذا»الصحابي:  الخطمي
ّكْر تعالى:  قال . وقد2« نقصانه فذلك وضيعنا ونسينا غفلنا َذ ِإّن َو ْكَرى َف ّذ ال
ُع َف ِنيَن َتن ْؤِم ْلُم حصل به، وعمل ذلك، قبل عرفه ما النسان تذكر وكلما.  ا

»الصحيح:  الحديث ذلك. وفي قبل عرفه يكن لم آخر شيء معرفة له
.3« والميت الحي مثل ربه يذكر ل والذي ربه يذكر الذي مثل

الثامن:     الوجه
بها، أخبر الرسول أن يعلم ل لمور منكرا أو مكذبا يكون قد النسان أن
الوجوه من بوجه له ظهر ينكر. فإذا ولم يكذب لم ذلك علم ولو بها، وأمر

كان ما ويعرف به، مكذبا كان بما يصدق فإنه اليمان، من المور هذه أن
عز الله دين في ابتدع من الباب هذا ومن اليمان. في زيادة فهذه له منكرا
له تبين ثم البتداع، ل للتباع وقاصد بالرسول مؤمن وهو خطأ قول وجل

الصواب. إلى ورجع عليه كان ما فترك خطؤه
التاسع:     الوجه
لها، المقتضية السباب جهة من المور هذه في يحصل التفاضل أن

الشبه فساد وتبين اليقين توجب لأدلة ومحبته تصديقه مستند كان فمن
من ذلك. فإنه دون لسباب تصديقه كان من بمنزلة يكن لم العارضة،

لذلك المعارضة الشبه وبفساد وقوتها، الدلة بكثرة العلم أن الظاهر
بالشبه معرفة غير من واحد دليل على المستند كالعلم ليس وبطلنها

وفسادها. له المعارضة
ذكرـهـا كـمـا ونقصانه، اليمان زيادة بها يحصل التي الوجوه مجمل فهذا

أعلم. مفصلة. والله السلم شيخ

.6/479الفتاوى:  - مجموع 1
عنه ُروي من : "وأقدُم12/350السنن:  تهذيب في القيم ابن وقال وغيره، أحمد رواه-  2

".…الخطمي حبيب بن الصحابة: عمير من ونقصانه اليمان زيادة
)،1230 (ص6407برقم:  وجل عز الله ذكر فضل الدعوات-باب في البخاري رواه-  3

).307 (ص779برقم:  وقصرها، المسافرين صلة في ومسلم له، واللفظ
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المخالفين.     الثالث: أقوال     فصل  ال
النظم: في قلت

الدلئل عن عار وقولهم
تبع لهم ومن الخوارج كذا

التفاضل في الحناف وخالف
البدع ذي جهم أتباع ومثلهم

الشرح:
رحمه ثابت ِبن ِالنعمان َحنيفة أبي ِالجليل المام ) أتباع الحناف (وخالف

اليمان في (التفاضل) الحاصل (في) مسألة والجماعة السنة أهل ، الله
ل (و)لكن تعالى، الله بحول سيأتي كما ذلك فنفوا والنقصان، بالزيادة

الصحيحة الدلئل) الشرعية عن ٍ(عار (قولهم) هذا إذ بخلفهم، عبرة
والصريحة.

البدعة رأس صفوان بن الجهم جهم) وهو ُ(أتباع القول هذا (ومثلهم) في
باب كل في له فإن للجهم، البدع) صفة (ذي واللحاد، الزندقة أهل وإمام

في فهو اللحاد، أهل عليه وتبعه به تفرد مبتدعا قول العقائد أبواب من
ل. نسألّعطُم والصفات السماء وفي جبري القدر وفي مرجئي اليمان

في الذهبي الحافظ قال اليقين. لذلك على والثبات الدين في السلمة الله
ُ)الخوارج (كذا .1«عظيما شرا زرع ولكنه شيئا روى أعلمه  ما»ترجمته: 

تبع) لهم (من (و)مثلهم النقص، ول الزيادة اليمان قبول بعدم قائلون
والماتريدية. الشاعرة علماء وبعض المعتزلة، بهم والمقصود

اليمان بأن يقول من على بالكلم المخالفين، ذكر عند أكتفي وسوف
السنة أهل لمذهب المخالفة القوال أشهر هو هذا لن ينقص، ول يزيد ل

:2آخرين قولين هنالك أن إلى الشارة تجدر أنه على المسألة، هذه في
النص ورود لعدم النقصان في التوقف مع يزيد اليمان أن أولهما

مالك.  المام عن الروايتين إحدى به. وهذه المصرح
أبي عن ورواية الشاعرة بعض عن مأثور وهو ينقص، ول يزيد أنه ثانيهماو

والباضية. والنجارية الغسانية قول وهو حنيفة،
ـهـو ـبـه ـقـال ـمـن فأشهر النقصان، ول الزيادة بعدم المشهور القول أما
عـنـه مـسـتفيض الـقـول مذهبه. وـهـذا أعيان من تبعه ومن حنيفة، أبو المام
الـفـرق كـتـب اتفـقـت فـقـد دفـعـه، أو لنـكـاره مـجـال ل الـلـه- بحـيـث رحـمـه

كـتـب عاـمـة ـفـي ـمـذكور الـقـول ـهـذا أن كـمـا إلـيـه، نـسـبته على والمقالت
حنيفة. أبي إلى المنسوبة العقيدة كتب وفي الحناف

.1/426العتدال:  ميزان-  1
بعدها.  وما277ونقصانه:  اليمان زيادة كتاب في مفصلة - انظرها 2
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بعضهم عد فقد شنيعا مبلغا الحناف ببعض القول لهذا التعصب بلغ وقد
!!1وينقص يزيد اليمان بأن القول صاحبها يكفر التي المكفرة المور من

والتابعون، الصحابة هم به القائلين أن مع مبتدعا، قول منهم آخرون وعده
المستعان.  والله!2المة هذه علماء جماهير من بإحسان تبعهم ومن

الجهم أتباع الجهمية فرقة نقصانه ول اليمان زيادة بعدم يقول وممن
ها،ِوتكفير بل وتضليلها تبديعها على السلف كلمة اتفقت التي صفوان، بن

عنهم: العقيدة هذه حاكيا نونيته في القيم ابن يقول
نتهىُم وـه همُلقَخبأنه بادـالع ُرارـوإق واـالـق

اليمان
عند ِكالمشطواحد ٌشيء اليمان في والناس

3السنان لُتماث

يتساوى عندهم والتصديق والتصديق، اليمان بين يسوون فالجهمية
والصديقين والنبياء الملئكة فإيمان والنقصان، الزيادة يقبل ول العباد، فيه

!الفجور وأهل اقُّسالف ليمان ٍمساو
ّكل عندهم اليمان إذ والمعتزلة، الخوارج القول بهذا القائلين ومن

»الله:  رحمه تيمية ابن كله. يقول ذهب بعضه ذهب إذا يتجزأ، ل ٌواحد
في والمعتزلة َالخوارج أوقع - ما المرجئة أي – همّلك هؤلء أوقع وإنما
أهل ومذهب كله، ذهب بعضه ذهب إذا بل يتبعض، ل اليمان أن ظنهم
.4« جميعه يزول ول ينقص وأنه يتبعض أنه والجماعة السنة
 وقال»بيدي: ّالز رتضىُم والماتريدية. قال الشاعرة أئمة من عدد ومنهم

الماتريدي منصور أبو واختاره ينقص، ول اليمان يزيد ل وأصحابه حنيفة أبو
.5« كثير ٌوجمع الحرمين ُإمام الشاعرة ومن

.331ونقصانه:  اليمان زيادة صاحب عنه نقله فيما الرائق، البحر في نجيم ابن - وهو 1
.332ونقصانه:  اليمان - زيادة 2
.1/28هراس):  لخليل شرحها (مع - النونية 3
.143الصبهانية:  العقيدة  شرح-  4
.2/256 المتقين: السادة - إتحاف 5
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الثالث     الباب :

التكفير وضوابط الكفر
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واصطلحا     لغة     الكفر     الول: تعريإف     فصل  ال .
النظم في قلت :

الزارع كذاك كافر فالليل
واللسان والعضاء القلب في

راجع لستر الكفر اللغة في
اليمان ناقض اصطلح وفي

:الشرح
( اللغة في  خبره و(الكفر) مبتدأ ''الكفر''،بـ متعلق ومجرور جار (

 أن ''راجع'' (راجع) أيبـ متعلق ومجرور ''راجع'' و(لستر) جار
 اللغة في أمثلته ومن والتغطية الستر هو اللغة في الكفر أصل
 يستر (كافر) لنه (فالليل) لغة الثاني، الشطر في ذكرته ما
 جواز وفي الفلح، وهوالزارع)  (كذاك شيء كل ويغطي الناس

 في السهيلي ذكره كما الجواز والصحيح خلف، زارعا تسميته
 اليمان)، (ناقض اصطلح) فهو (في (و) أما. 1النف الروض

 العمل أو التصديق القلب) بانتفاء (في النقض هذا ويكون
(واللسان)  المكفرة التروك أو (والعضاء) بالعمال القلبي

اليمان في ركن هي التي القوال بترك أو المكفرة بالقوال .
 اللغة في الكفر أصل أن البيتين هذين في ذكرت ما وحاصل

 بن لبيد قال كما كافرا الليل تسمية ومنه والتغطية، الستر هو
معلقته في ربيعة :

 الثغور عورات وأجن                 كافر في يدا ألقت حتى
.2ظلمها

 هـ656 سنة المتوفى زهير البهاء قول 3التورية محاسن ومن
البديعية المحسنات استعمال من فيها أكثر غزلية قصيدة من :

دم شوق يا طل، ليل يا صابر الحالين على إني
مجاهد أجر يكـف يـل كافر الليل أن صح إن 4.

.1/85النف:  - الروض 1
.96للزوزني:  السبع المعلقات شرح - انظر 2
المراد، هو بعيد والخر مراد، غير قريب معنيان: أحدهما له لفظ يطلق أن هي - التورية 3

.310البلغة:  جواهر الفطن. انظر إل يدركها ل خفية تكون أن يغلب بقرينة عليه ويدل
.2/102العرب:  أدب من - المنتخب 4
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،بالتراب إياه وتغطيته الحب لستره كافرا الفلح تسمية ومنه
تعالى قوله في كما :  َثِل ْيٍث َكَم ْعَجَب َغ ّفاَر َأ ُك ْل ُتُه ا َبا َن  ، ابن قال 

 بالغيث، نبت الذي الزرع ذلك نبات الزراع يعجب  أي»كثير: 
 فإنهم الكفار، الدنيا الحياة تعجب كذلك الزراع يعجب وكما

 أن الية  وتحتمل.1« إليها الناس وأميل عليها شيء أحرص
 اللوسي العلمة ذكره كما الصطلحي، المعنى بالكفار يقصد

تفسيره في 2.
 شيخ اليمان. يقول نقيض هو فالكفر الصطلح في وأما

 باتفاق اليمان، عدم  الكفر»الله:  رحمه تيمية ابن السلم
 ولم شيئا يعتقد لم أو به، وتكلم نقيضه اعتقد سواء المسلمين،

.3» يتكلم
 من يؤخذ تعريفه فإن اليمان، نقيض هو الكفر كان وإذا

 يضاده ما بمعرفة حقيقته تتبين الشيء لن اليمان، تعريف
 أي –  وهو»حزم:  ابن قول الكفر به عرف ما وينافيه. وأجمع

 تعالى الله افترض مما شيئا جحد من صفة الدين، - في الكفر
 دون بقلبه إليه الحق ببلوغ عليه الحجة قيام بعد به اليمان

النص جاء عمل عمل أو معا، بهما أو قلبه، دون بلسانه أو لسانه،
اليمان اسم عن بذلك له مخرج بأنه  «4.

 اليمان، نقيض هو الذي الكفر - أن تعالى الله - رحمه فبين
 التي الربعة الركان من مستخلصة أربعة أمور أحد عن يخرج ل

 وهذه بيانه، سبق كما الشرعي، اليمان حقيقة منها تتشكل
هي المور :

1- القلب تصديق يناقض الشك) الذي التكذيب(أو .
 اليمانية، القلوب أعمال من عمل يناقض كفري قلبي عمل -2

المحبة يناقض الذي البغض مثل .
3-  المتناع أو الله، إل إله ل أن شهادة يناقض كفري لساني قول

شرعي عذر لغير بالشهادتين النطق عن .

.4/274كثير:  ابن - تفسير 1
.28/185المعاني:  - روح 2
.20/86الفتاوى:  - مجموع 3
.1/49- الحكام:  4
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 الله طاعة عن التولي مثل الجوارح أعمال من ظاهر عمل -4
رسوله وطاعة  ، الصلة ترك أو تعالى، الله دون من التشريع أو

 الجوارح ليمان المناقضة العمال من ذلك وغير الصحيح، على
والخضوع النقياد على القائم .

 القوال جملة الفقه كتب في السلم علماء استقصى وقد
 مسطرا تجده كما عليه، مزيد ل بما لليمان المناقضة والعمال

السلمي الفقه أسفار من الردة أبواب في 1.
◘◘◘

النظم في قلت :
والتقليد الستكبار والشك

 القلب الذي ل وفعل، قول
جنى

والجحود التكذيب أنواعه
 حكم في وهو جهل، كذاك

الدنى

:الشرح
 القولية الكفر بأسباب التيان على الباطنة البواعث باعتبار (أنواعه)

 الستكبار) بحذف والشك والجحود (التكذيب منها كثيرة والعملية
 أقسام أهم فهذه جهل)، كذاك (والتقليد الخير في العطف أداة

وأنواعه الكفر .
 أنه أي دنيا، الدنى) جمع حكم (في الكفر أي الهاء، بتسكين (وهو)

 الذي (ل (وفعل) مكفر (قول) مكفر القضائية الدنيوية الحكام في
 فإنها الكفرية، العتقادات من القلب جناه ما ل جنى) أي القلب
 المكفر القول عن مجردة كانت إن الدنيا، أحكام في كفرا ليست

المكفر والفعل .


 يهمنا إنما لكن ،2متعددة باعتبارات كثيرة أقسام إلى الكفر ينقسم
 على الكافر يحمل الذي القلبي الباعث باعتبار أقسامه هنا منها

قبيل من يكون قد والقوال العمال من الفقهاء يذكره ما أن على التنبيه ينبغي - ولكن 1
التكفير لضوابط يخضع أن بد ل العيان على الكفر حكم تنزيل أن كما به، التكفير في المختلف

يلي. فيما ذكرها سيأتي التي
.2/512الشريف:  العلم طلب في الجامع كتاب في مجملة - انظرها 2
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 ستة النظم في منها ذكرت وقد المكفر، الفعل أو بالقول التيان
هي أنواع : 

1-  معناه والتكذيب ويضاده، القلبي التصديق ينافي الذي التكذيب
تعالى الكذب. قال إلى النسبة :  ِذيَن ّل ُبوا َوا ّذ َنا َك ِت َيا ُهْم ِبآ  َيَمّس

َذاُب َع ْل ُنوا ِبَما ا ُقوَن َكا ْفُس َي   وقال:  ِذيَن ّل ُبوا ا ّذ َتاِب َك ِك ْل ِبَما ِبا  َو
َنا ْل ِه َأْرَس َنا ِب َل ْوَف ُرُس َلُموَن َفَس ْع َي  ، وقال:  ّذَب َك ِه َو ْوُمَك ِب َو َق ُه  َو

ُق ْلَح . ا

 ،1به علمه مع للشيء الشخص إنكار ومعناه الجحود، أو الجحد -2
تعالى قوله في كما :  ُدوا َها َوَجَح َها ِب ْت َن َق ْي َت ُهْم َواْس ُفُس ْن لما َأ ْل ّوا ُظ ُل ُع َو  ،

 ولكنهم حق، موسى به جاءهم الذي بأن مستيقنون فرعون فقوم
 في التكذيب يجامع التكذيب. فالجحد وأظهروا بألسنتهم أنكروا

الصطلحين-  أحد يستعمل . وقد2الباطن حكم في ويخالفه الظاهر
 لذلك الخر، فيه يستعمل الذي المعنى والتكذيب- بنفس الجحود

 أيضا تكذيب كفر هذا سمي  إن»الجحود:  كفر عن القيم ابن قال
باللسان تكذيب هو إذ فصحيح،  »3.

3-  عن حكاية تعالى قوله في كما ،4لليقين المنافي الريب أو الشك
ُظّن ِإْن  :الكفار ّنا ِإّل َن ِنيَن َنْحُن َوَما َظ ِق ْي َت ِبُمْس  ، تعالى وقوله :  ُهْم ّن ِإ

ُنوا ِريٍب َشّك ِفي َكا ُم  .

4- قوله في وجل عز الله ذكره الذي إبليس ككفر والباء الستكبار : 
ُدوا ِليَس ِإّل َفَسَج ْب َبى ِإ َبَر َأ ْك َت َكاَن َواْس ِريَن ِمْن َو ِف َكا ْل ا  ، وككفر 

تعالى قوله في كما اليهود، :  ّلَما ُك َف ُكْم َأ َء َوى َل ِبَما َرُسوٌل َجا ْه  َت
ُكْم ُفُس ُتْم َأن َبْر ْك َت لقا اْس ِري َف ُتْم َف ْب ّذ لقا َك ِري َف ُلوَن َو ُت ْق َت  ، مشركي وككفر 

تعالى قال قريش، :  ُهْم ّن ُنوا ِإ َذا َكا ُهْم ِقيَل ِإ َلَه َل َل ّلُه ِإّل ِإ ِبُروَن ال ْك َت َيْس
.

الجوهري. عن العرب لسان صاحب نقله-  1
.2/446- الجامع:  2
.1/337السالكين:  - مدارج 3
اليمان. أركان من التصديق مبحث عند عليه الكلم سبق - وقد 4
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 به والمقصود ،1دليله معرفة دون الغير قول أخذ ومعناه التقليد -5
 الحق ومجانبة الكفر في والجداد والباء والكبراء الرؤساء اتباع هنا

تعالى دليل. قال وبدون بصيرة غير على :  ُلوا َقا َنا َو ّب ّنا َر َنا ِإ ْع َط  َأ
َنا َت َد َنا َسا َء َبَرا ُك َنا َو ّلو َأَض ِبيَل َف الّس  . كفر في الغالب الباعث هو وهذا 

بقوله جلله جل العزة رب حذرهم لذلك والنصارى، اليهود :  ُقْل 
ْهَل َأ َتاِب َيا ِك ْل ُلوا َل ا ْغ ُكْم ِفي َت ِن ْيَر ِدي ّق َغ ْلَح ُعوا َوَل ا ِب ّت َء َت َوا ْه ٍم َأ ْو ْد َق  َق

ّلوا ْبُل ِمْن َض ّلوا َق َأَض لرا َو ِثي ّلوا َك ِء َعْن َوَض َوا ِبيِل َس الّس  . تعالى وقال :

 َذا ِإ ُهْم ِقيَل َو ُعوا َل ِب ّت ّلُه َأنَزَل َما ا ُلوا ال ُع َبْل َقا ِب ّت َنا َما َن ْي َف ْل ِه َأ ْي َل َنا َع َء َبا  آ
ْو َل َو ُهْم َكاَن َأ ُؤ َبا ُلوَن َل آ ِق ْع لئا َي ْي ُدوَن َوَل َش َت ْه َي  . هذا في واليات 

كثيرة المعنى .

6- محمد وبرسوله تعالى بالله القلب لمعرفة المنافي الجهل   وبما 
 عند المعرفة على الكلم سبق وقد الجمال، وجه على به جاء

تعالى فلينظر. قال التصديق على الكلم :  ُبوا َبْل ّذ ُطوا َلْم ِبَما َك  ُيِحي
ِه ْلِم ِع َلّما ِب ِهْم َو ِت أ

ْ ُلُه َي ِوي ْأ َت  .

الكفر- على القلبية البواعث باعتبار - أي آنفا المذكور وبالعتبار
 كفر مثل النظم في إليها أشر لم أخرى أقساما للكفر فإن

تعالى قوله في كما العراض :  ِذيَن ّل َفُروا َوا ِذُروا َعّما َك ْن ِرُضوَن ُأ ْع ُم  
، تعالى قوله في كما الطاعة عن التولي وكفر :  ُعوا ُقْل ِطي ّلَه َأ  ال

ِإْن َوالّرُسوَل ْوا َف ّل َو ِإّن َت ّلَه َف ِريَن ُيِحّب َل ال ِف َكا ْل ا  ، كما الحسد وكفر 
الكتاب أهل عن تعالى قوله في :  ُدوَن َأْم ّناَس َيْحُس َلى ال ُهْم َما َع َتا آ

ّلُه ِه ِمْن ال ِل َفْض  ، تعالى قوله في كما والكراهية البغض وكفر : 
ِذيَن ّل َفُروا َوا لسا َك ْع َت ُهْم َف َأَضّل َل ُهْم َو َل ْعَما ِلَك َأ َذ ُهْم *  ّن أ

َ ُهوا ِب ِر  َما َك
ّلُه َأنَزَل َبَط ال َأْح ُهْم َف َل ْعَما َأ  ، تعالى قوله في كما الستهزاء وكفر : 

ِه ُقْل ّل ِبال أ
ِه َ ِت َيا ِه َوآ ِل ُتْم َوَرُسو ُئوَن ُكن ِز ْه َت ِذُروا * َل َتْس َت ْع ْد َت ُتْم َق َفْر َد َك ْع َب

ُكْم ِن ِإيَما  ، النواع من ذلك وغير .

 الطلع إلى سبيل ل باطنة أمورا البواعث هذه كانت ولما هذا،
 الشارع ينط لم عمل، أو قول من صاحبها يظهره بما إل عليها

 وإنما الخفية، البواعث بهذه بالكفر، المتعلقة الدنيوية الحكام

.2/393الجوامع:  جمع على المحلي انظر-  1
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في  تقرر والعمال. وقد القوال وهو ومنضبط ظاهر هو بما أناطها
 العلة لن وذلك بالحكمة، ل بالعلة يناط الحكم أن الصول علم
 الصلة قصر فعلة الحكمة، بخلف منضبط ظاهر مناسب وصف

 ل الطلق هي العدة وعلة انضباطها، لعدم المشقة ل السفر هي
لخفائه العلوق 1.

بيانه-  سبق يكون- كما الحقيقة على فالكفر هذا، علم إذا
 الدنيوية الحكام في لكنه مكفر، عمل أو بقول أو كفري باعتقاد

 مكفر. والمقصود عمل أو مكفر بقول إل يكون ل والقضائية
 والكافر المسلم - بين الدنيا به.- في يفرق ما الدنيوية بالحكام

 وغير والسلم والصلة والدفن والتوارث والتناكح الموالة كأحكام
 تفصيلها- ولم سبق التي البواعث من بقلبه-بشيء كفر ذلك. فمن

 في ولكنه الدنيا، أحكام في مسلم فهو عمل، أو قول في يظهره
أكبر.  نفاقا المنافق وهو الملة، من خارج كافر الله عند الحقيقة

النبي قال وقد  : « 2» الناس قلوب عن أنقب أن مروأ لم إني، 
المعركة: «  الله'' في إل إله ''ل قال من قتل عندما لسامة وقال

 هذا الله رحمه الطحاوي جمع . لذلك3«  قلبه عن شققت أفل
 ما بنفاق، ول بشرك ول بكفر عليهم نشهد قوله: « ول في المعنى

».  تعالى الله إلى سرائرهم ونذر ذلك، من شيء منهم يظهر لم
 بالظاهر، بالحكم أمرنا قد شرحه: « لنا في العز أبي ابن قال

علم به لنا ليس ما واتباع الظن عن ونهينا  »4.
 الظاهر- وهو الكفر سبب بين السنة أهل تفريق أمثلة ومن

 التيان على الباطن الباعث وهو – الكفر نوع العمل- وبين أو القول
 سب أو الله سب من بكفر الحكم على الكفر- إجماعهم بسبب

 أو تكذيبا المكفر القول هذا منه وقع كونه عن النظر بغض  رسوله
 سب تيمية: « إن ابن السلم شيخ ذلك. قال غير أو حسدا أو بغضا
 أن يعتقد الساب كان سواء وباطنا، ظاهرا كفر رسوله سب أو الله

.2/235الجوامع:  جمع على المحلي على البناني حاشية انظر-  1
1064برقم:  الزكاة، في ) ومسلم822 (ص4351برقم:  المغازي في البخاري .أخرجه- 2

)..410(ص
).65 (ص96برقم:  اليمان في مسلم أخرجه-  3
.379الطحاوية:  - شرح 4
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مذهب هذا اعتقاده، عن ذاهل كان أو له، مستحل كان أو محرم ذلك
وعمل قول اليمان بأن القائلين السنة أهل وسائر الفقهاء »1.

 يقر لم من كل بقوله: « إن القاعدة هذه السلم شيخ ويوضح
 عن استكبر أو كذبه، اعتقد سواء كافر، فهو الرسول به جاء بما

 به، جاء فيما ارتاب أو يهواه، لما اتباعا عنه أعرض أو به، اليمان
 إذا يكذبه ل من كافرا يكون وقد كافر، فهو به جاء بما مكذب فكل

به يؤمن لم  »2.
 الذين المرجئة على الرد في هو السلم شيخ كلم أن وواضح

القلبي.  التكذيب وجود تحقق الدنيا، في بالكفر للحكم يشترطون
فلجل التصديق، يرادف أنه من اليمان في مذهبهم عن مفرع وهذا

 في الجهمية بالتكذيب. ومثلهم إل عندهم الكفر يكون ل ذلك
المعرفة هو عندهم اليمان لن الجهل اشتراطهم .

 من بشيء وشرحتها النظم، في المسألة هذه أوردت وإنما
 بين التفريق عدم الرجائية- أعني الشبهة هذه لرد هنا، التفصيل

 مرجئة أحياها التي القديمة الشبه من وسببه- فإنها الكفر نوع
 من لتسلم بالنواجذ القاعدة هذه على وشد لذلك، العصر. فتنبه

المضللين وزيغ الملبسين خلط .
النظم في قلت :

الفؤاد؟ خبيئة ترى وهل العتقاد في محصورا فليس

:الشرح
 عمل أو مكفر بقول يكون الكفر أن السابق البيت في ذكرت لما

 المعروفة المرجئة شبهة على الرد البيت هذا في ذكرت مكفر،
 فقط، اعتقاديا الدنيا في المؤاخذة تحصل به الذي الكفر بجعلهم

 في (محصورا الملة من المخرج الكبر (فليس) الكفر فقلت
 في إنكارا عليهم أوردت ثم المرجئة، يزعمه كما العتقاد) القلبي

خبيئة) ترى فقلت: (وهل سؤال صيغة ...................................
القلبي-  العتقاد في الكفر حصر من أن النكار وحاصل .(!الفؤاد؟)

 بعد إل أحدا يكفر ل أن المرجئة- يلزمه طوائف مذهب هو كما
.512المسلول:  - الصارم 1
.3/315الفتاوى:  - مجموع 2
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 !فيه الكفري العتقاد وجود من وتحققه قلبه باطن على اطلعه
 أبعد إلى التكفير دائرة يقيتض لزمهم محال أمرا هذا كان ولما

 لذاتها، المكفرة بالذنوب التكفير عدم التزموا الحدود. فغلتهم
وتأولوا الفقهاء- تمحلوا مرجئة وهم – ومعتدلوهم الجماع، ففارقوا

البيت شرح عنده هذا وبيان اللتزام، هذا عن ينفصلوا أن لهم ليتأتى
.المقبل

 في الظاهر اعتبار قاعدة أقصد القاعدة، هذه صحة أدلة وأما
 أذكر جدا، كثيرة الباطن، العتقاد في حصره وعدم بالكفر، الحكم

:بعضها
النبي قول -  : « إل إله ل أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن أمرت 

 الزكاة. فإذا ويؤتوا الصلة ويقيموا الله، رسول محمد وأن الله
 السلم بحق إل وأموالهم دماءهم مني عصموا ذلك فعلوا

 إل تثبت ل السلم حرمة أن في ظاهر . وهو1» الله على وحسابهم
خفية غير ظاهرة بأمور .

القتال:  '' في الله إل إله '' ل قال من قتل لما لسامة  قوله -
 في النووي . قال2» ل أم أقالها تعلم حتى قلبه عن «أشققت

 أن والصول الفقه في المعروفة للقاعدة دليل الشرح: « فيه
السرائر يتولى والله بالظواهر فيها يعمل الحكام »3.

 فذلك ذبيحتنا وأكل قبلتنا، واستقبل صلتنا صلى من » : قوله -
المقصود في واضح . وهو4» رسوله وذمة الله ذمة له المسلم .

بطونهم أشق ول الناس قلوب عن أنقب أن أومر لم إني » : قوله -
 ليس ما بلسانه يقول مصل من خالد: « وكم له قال لما  وذلك5»

قلبه في  ».
 يؤخذون كانوا ناسا عنه: « إن الله رضي الخطاب بن عمر قول -

الله رسول عهد في بالوحي  ، نأخذكم وإنما انقطع، قد الوحي وإن 

تخريجه. سبق-  1
تخريجه. سبق-  2
.1/89: مسلم - شرح 3
).98 (ص391برقم:  القبلة، استقبال فضل الصلة-باب في البخاري رواه-  4
تخريجه. سبق-  5
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 وقربناه أمناه خيرا لنا أظهر فمن أعمالكم من لنا ظهر بما الن
 أظهر ومن سريرته، في يحاسبه الله شيء، سريرته من لنا وليس

حسنة سريرته إن قال وإن نصدقه ولم نأمنه لم سوءا لنا »1.
فقال:  له، يمةَُنغ في رجل المسلمون قال: لحق عباس ابن وعن -

تعالى قوله فنزل الغنيمة، تلك وأخذوا فقتلوه، عليكم، « السلم : 
ُلوا َوَل ُقو َقى ِلَمْن َت ْل ُكْم َأ ْي َل لنا َلْسَت الّسَلَم ِإ ْؤِم ُغوَن ُم َت ْب ِة َعَرَض َت َيا ْلَح ا

َيا ْن ّد أظهره بما يكتفوا لم لنهم هؤلء، على وجل عز الله فإنكار .2 ال
السلم بتحية تحيتهم من لهم الرجل .

النبي وكان   في يؤاخذهم ول ظواهرهم، المنافقين من يقبل 
ذلك وفي وريب، تكذيب من قلوبهم في استقر بما الدنيوية الحكام

بعده من للمة ظاهر تشريع .
 أن في واضحة وكلها ،3جمعها تيسر التي الدلة بعض فهذه

 في – المعتبر وإنما الباطن، العتقاد في محصورا ليس الكفر
أعلم والله الظاهر، والقول العمل هو – الدنيا أحكام .

◘◘◘
النظم في قلت :

استحلل في النظر يشرط ل
يضمر اعتقاد بل فاعلها

العمال من يكفر وما
يكفر فليس الكبائر أما

:الشرح
 في محصورا ليس الكفر أن السابق البيت في ذكرت لما

إل الدنيا أحكام في يكون ل بل عمل، أو بقول يكون قد بل العتقاد،
فقلت: (وما)  المكفرة، العمال على بالكلم هنا استطردت كذلك،

 ملة من يخرجه و كافرا يجعله أي (يكفر) صاحبه مبتدأ موصول
(النظر)  به يشرط) للتكفير (ل الفعال) والقوال، (من السلم

 الذنب لذلك استحلل) الفاعل التكفير( في حكم إلحاق يريد ممن
ذلك يشترطون الذين المرجئة على رد هذا وفي المكفر، .

).500 (ص2641برقم:  العدول الشهداء الشهادات-باب في البخاري رواه-  1
).872 (4591برقم:  القرآن، تفسير في البخاري رواه-  2
بعدها.  وما113بصير:  لبي التكفير في كتاب: قواعد في مفصلة - انظرها 3
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( الكبائر أما  وشرب الزنا مثل وذلك الشرك، دون هي التي (
 بمثل يكفرون الذين للخوارج فاعلها) خلفا يكفر (فليس الخمر

 بهذا والمقصود القلب، (يضمر) في اعتقاد) كفري (بل الذنوب هذه
 بمجرد لكفر استحلها لو بل الذنوب، هذه استحلل العتقاد،

فليتنبه منها، شيئا يفعل لم ولو الستحلل !
 والجماعة- كما السنة أهل الكفر- عند أن بينت أن سبق
 ترك أن ذكرت أن سبق كما بالعمل، يكون فإنه بالعتقاد يكون

آنفا شرحته ما هنا أعيد فل كفر، العمل جنس .
 في المحرمة العمال أن هو المبحث هذا في تفصيله أود والذي

اثنين قسمين على الشرع 1: 
 ملة عن لمرتكبها مخرجة لذاتها، مكفرة  ذنوبالول:     القسم
 ادعى ولو كافر بفعلها فهو بقلبه، يقوم عما النظر بقطع السلم،

بقلبه يستحلها لم أنه .
 يكون ما الجسد أعمال من أن الفصل: " فصح في حزم ابن قال
 على لكن كفرا، يكون ل ما ومنها جملة، صاحبه ليمان مبطل كفرا

مزيد ول ذلك كل في به تعالى الله حكم ما "2.
 والسنة الكتاب في جدا كثيرة الذنوب، من القسم هذا وجود وأدلة

فمنها العلم، أهل وأقوال : 
تعالى قوله -1 :  ُفوَن ِل ِه َيْح ّل ُلوا َما ِبال ْد َقا َق َل ُلوا َو ِلَمَة َقا ِر َك ْف ُك ْل  ا

َفُروا َك َد َو ْع ِهْم َب ِإْسَلِم  ، القول بمجرد بكفرهم تعالى الله فحكم 
به تلفظوا الذي .

تعالى قوله -2 :  ِئْن َل ُهْم َو َت ْل أ
َ ُلّن َس ُقو َي ّنَما َل ّنا ِإ َعُب َنُخوُض ُك ْل َن  ُقْل َو

ِه ّل ِبال أ
ِه َ ِت َيا ِه َوآ ِل ُتْم َوَرُسو ُئوَن ُكن ِز ْه َت ِذُروا * َل َتْس َت ْع ْد َت ُتْم َق َفْر َد َك ْع  َب

ُكْم ِن ِإيَما   . أن على تعالى الله:" فنص رحمه حزم ابن قال 
 عن مخرج كفر رسله من برسول أو وآياته تعالى بالله الستهزاء

 كفرا، قلوبهم في أن علمت أني ذلك في تعالى يقل ولم اليمان،

هنا، سأذكره مما قريب شيء على وأفراده العمال آحاد مبحث: ترك في تكلمت قد - كنت 1
فليراجع.

والنحل:  والهواء الملل في - الفصل 2
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 قول فقد ذلك غير ادعى ومن الستهزاء، بنفس كفارا جعلهم بل
تعالى الله على وكذب يقل لم ما تعالى الله "1.

 بعد كفروا أنهم أخبر تيمية:" فقد ابن السلم شيخ وقال
نخوض كنا بل له، اعتقاد غير من بالكفر تكلمنا إنا قولهم مع إيمانهم

.2"ونلعب
3- تعالى قوله :  ْد َق َفَر َل ِذيَن َك ّل ُلوا ا ّلَه ِإّن َقا َو ال ْلَمِسيُح ُه ْبُن ا َيَم ا َمْر   
ْد  :وقوله َق َفَر َل ِذيَن َك ّل ُلوا ا ّلَه ِإّن َقا ِلُث ال ٍة َثا َث َثَل   عز الله فأكفرهم 

القول بمجرد وجل .
تعالى قوله -4 :  ْذ ِإ َنا َو ْل ِة ُق َك ِئ ْلَمَل ُدوا ِل َدَم اْسُج ُدوا ِل ِليَس ِإّل َفَسَج ْب  ِإ

َبى َبَر َأ ْك َت َكاَن َواْس ِريَن ِمْن َو ِف َكا ْل ا    تركه بمجرد تعالى الله فأكفره 
السلم عليه لدم السجود .

تعالى قوله -5 :  ِذيَن ِإّن ّل ّدوا ا َت َلى اْر ِهْم َع ِر َبا ْد ِد ِمْن َأ ْع ّيَن َما َب َب ُهْم َت  َل
َدى ُه ْل َطاُن ا ْي ّوَل الّش ُهْم َس َلى َل َأْم ُهْم َو ِلَك َل َذ ُهْم *  ّن أ

َ ُلوا ِب ِذيَن َقا ّل  ِل
ُهوا ِر ّلُه َنّزَل َما َك ُكْم ال ُع ِطي ُن ْعِض ِفي َس ِر َب َْلْم ّلُه ا َلُم َوال ْع ُهْم َي ِإْسَراَر  .

 علمهم بعد كفارا مرتدين الله: " فجعلهم رحمه حزم ابن قال
 فقط، قالوا ما للكفار بقولهم الهدى، لهم تبين أن وبعد بالحق،

 بل جحدوا، إنهم تعالى يقل ولم إسرارهم، يعلم أنه تعالى وأخبرنا
 تبين ومن لهم، تبين قد الهدى لن التصديق، سرهم في أن صح قد

أصل بقلبه يجحده أن البتة يمكن فل شيء له "3.

رسوله سب أو الله سب بمجرد التكفير على الجماع -6  . قال 
 من أن على العلماء أجمع عليه: "قد الله رحمة راهويه بن إسحاق

رسوله سب أو وجل، عز الله سب  ، قتل أو الله، أنزله شيئا دفع أو
 أنزل ما بكل مقرا كان وإن بذلك، كافر أنه الله، أنبياء من نبيا

 كما عليه وحكموا تكفيره على أجمعوا أيضا: " ومما . وقال4الله"
 من جاء وبما تعالى، بالله آمن الذي فالمؤمن الجاحد، على حكموا

 محرم، النبياء قتل ويقول قتله، على أعان أو نبيا، قتل ثم عنده،

.2/224- الفصل:  1
.7/220الفتاوى: - مجموع 2
.2/240- الفصل:  3
.512المسلول:  - الصارم 4
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 سب الله:" إن رحمه تيمية ابن السلم شيخ . ويقول1كافر" فهو
 أن يعتقد الساب كان سواء وباطنا، ظاهرا كفر رسوله سب أو الله

 مذهب هذا اعتقاده، عن ذاهل كان أو مستحل، كان أو محرم، ذلك
وعمل قول اليمان بأن القائلين السنة أهل وسائر الفقهاء "2.

 ،3بوجوبها مقرا كان ولو الصلة تارك كفر على الدالة النصوص -7
المسألة. هذه على الجماع نقل بل والسنة، الكتاب من كثيرة وهي

القضية لهذه بيان مزيد الكتاب آخر في وسيأتي .
 يعلم هنا الباب. ومن هذا في جدا كثيرة وبالجملة،فالدلة

 العز أبي ابن قال بذنب"، أحدا نكفر بعضهم:" ل إطلق خطأ
 القول إطلق عن الئمة من كثير امتنع الله: " ولهذا رحمه الحنفي
 تفعله كما ذنب بكل نكفرهم ل يقال بل بذنب، أحدا نكفر ل بأنا

 إجماع الله، عبد أبا الله: يا رحمه أحمد المام . وسئل4الخوارج"
:  الله عبد أبو قال وشره؟ خيره بالقدر اليمان على المسلمين

 من الله: "اسكت، عبد أبو فقال بذنب؟ أحدا نكفر قال: ول نعم،
كافر فهو مخلوق القرآن  قال ومن كفر، فقد الصلة ترك "5.

هو اليمان بأن القائلين المرجئة على الدلة هذه أشكلت وقد
 قلبي، اعتقاد دون العمل بمجرد يكون ل عندهم الكفر إذ التصديق،

طوائف ثلث إلى الشكال هذا عن جوابهم بحسب فانقسموا 6: 
 هذه إن والشاعرة. قالوا الفقهاء  مرجئةالولى:     الطائافة

 ولكن لذاتها كفرا ليست أصحابها، بكفر الشارع حكم التي الفعال
 لهذا جرهم القلب. وإنما من التصديق انتفاء على وعلمة دليل هي

 رغبتهم مع بيانه، سبق كما القلبي التصديق في اليمان حصرهم
 المتظافرة، والسنة الكتاب ونصوص الجماع مصادمة عدم في

المبتدع التلفيق هذا إلى التجاؤهم فكان .

.2/930للمروزي:  الصلة قدر - تعظيم 1
.512المسلول:  - الصارم 2
فتأمل. الستحلل، أو بالجحد مقيدا منها شيء وليس مطلقة النصوص لن - وذلك 3
.317الطحاوية:  - شرح 4
.2/515العزيز:  عبد بن القادر  عبد:الجامع صاحب نقله  كما10/79- المسند:  5
ابن كلم من استنباطا ،520-2/519  و453-2/450الجامع:  صاحب هذاالتقسيم على - نبه 6

السابع). (المجلد الفتاوى مجموع في تيمية

78



 من شتم فقالوا: إن الشعرية الله: " وأما رحمه حزم ابن يقول
 الشتم من يكون ما بأفحش ولرسوله تعالى لله السلم أظهر

 يدين بأنه والقرار حكاية، ول تقية بل باللسان بهما التكذيب وإعلن
 أهل جميع مبادرة خشوا كفرا. ثم ذلك من شيء ليس بذلك،

لهم:  فقلنا كفرا، قلبه في أن على دليل فقالوا: لكنه لهم السلم
فقالوا: ل الدليل، هذا عليه دل ما بصحة وتقطعون "1.

 على فما تعالى الله سب آخر: "وأما موضع في أيضا ويقول
 الجهمية أن إل مجرد، كفر أنه في يخالف مسلم الرض وجه

 الله سب بأن يصرحون ،2بهما يعتد ل طائفتان وهما والشعرية
 أنه على دليل بعضهم: ولكنه قال كفرا، ليس الكفر وإعلن تعالى

تعالى الله بسبه بيقين كافر أنه ل الكفر يعتقد "3.
 أو نبيا قتل يقولون:" من أنهم المرجئة عن ستاني الشهر وينقل

 الستخفاف أجل من ولكن واللطم القتل أجل من ل كفر لطمه
 وبشر الراوندي ابن ميل المذهب هذا وإلى والبغض، والعداوة

 جميعا، واللسان بالقلب التصديق هو قال: اليمان المريسي،
 والصنم والقمر للشمس والسجود والنكار، الجحود هو والكفر

الكفر على علمة ولكنه نفسه في بكفر ليس "4.
 الشارع حكم الله:" وقالوا: حيث رحمه السلم شيخ ويقول

القلب في ما انتفاء على دليل فلكونه قول أو بعمل أحد بكفر "5.
 مخالفين غير والشاعرة الحناف أن السابقة النقول من فتبين
بقول أتى من أن على متفقان الفريقان إذ الحكام، في السنة لهل

الكفر هذا في الخلف وإنما وباطنا، ظاهرا كافر فإنه مكفر، فعل أو
 القلب؟ تصديق انتفاء بسبب هو أم العمل، أو القول لذات هو هل

 كثيرا يقول:" فإن الله رحمه تيمية ابن السلم شيخ جمع ما وهذا
.3/143- الفصل:  1
قرون لمدة السلم بلد لكافة الرسمي المذهب هي الشعرية تصبح أن قبل هذا - كان 2

الشاعرة، خلف اعتبار إلى العقيدة أمور بحث عند يحتاجون غرباء، السنة أهل وأصبح طويلة،
الكلمية، اصطلحاتهم استعمال إلى ينجرون وقد عليهم، بالرد الطوال الصفحات وتسويد

المستعان. والله
.12/435- المحلى:  3
.1/141والنحل:  - الملل 4
.7/644الفتاوى: - مجموع 5
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 على . وتبعه1الحكم" دون واللفظ السم في نزاع فيها النزاع من
 ينبغي ولكن الجملة في صحيح العلم. وهذا أهل من جمع ذلك

التالية المور على التنبيه .
1-  والشاعرة- مذهب الحناف مذهب أعني – المذهب هذا

 بدعة توضيحه. وكل سبق الذي السنة أهل لجماع مخالف مبتدع
 العقدية البدع غالب إن بل العمل، في تأثير لها يكن لم ولو ضللة،

 البدع قبيل من هي إنما لها، دفعهم واشتد السلف، أنكرها التي
فتأمل عمل، عليها يترتب ل قد التي العتقادية !

2-  الكثيرة للنصوص المخالفة أشد مخالف المبتدع القول هذا
 أو القلب تصديق عن النظر بغض العمل بمجرد التكفير على الدالة

 الله: "ونصوص رحمه تيمية ابن بعضها. قال ذكر سبق وقد تكذيبه،
مصدقين الدنيا في كانوا الكفار أن على تدل موضع غير في القرآن

 مصدقا، باطنه في كان التكذيب أظهر الذي فرعون حتى بالرب،
تعالى قال كما :  ُدوا َها َوَجَح َها ِب ْت َن َق ْي َت ُهْم َواْس ُفُس ْن لما َأ ْل ّوا ُظ ُل ُع َو  ،

لفرعون موسى قال وكما :  ْد َق ِلْمَت َل ُؤَلء َأنَزَل َما َع  َرّب ِإّل َه
َواِت َْلْرِض الّسَما ِئَر َوا َبَصا   مؤمنا يكن لم هذا ومع "2.

3-  التوفيق تحري إليه جرهم تلفيقا يكون أن يعدو ل القول هذا
 الدالة والسنة الكتاب نصوص وبين اليمان، حقيقة في مذهبهم بين

 هذا كون على المجردة. وعلوة العمال ببعض أتى من تكفير على
 السنة، أو الكتاب من مستند أي فيه لهم ليس فإنه متناقضا، القول

والهوى الرأي محض هو وإنما .
4-  والشاعرة الفقهاء مرجئة مذهب بين الحقيقي الفيصل

 سبق التي العمل جنس ترك مسألة هو السنة أهل مذهب وبين
أعلم تعالى فلتراجع. والله تفصيلها، .

 على الشارع نص من إن قالوا  الجهمية،الثانية:     الطائافة
الباطن.  في مؤمنا يكون أن ويجوز الظاهر، في كافر فهو كفره

 وافقه): لو ومن الجهم ( أي الله:" وقالوا رحمه السلم شيخ قال
 الباطن، في كافرا بذلك يكن لم الظاهرة الفعال من فعل ما فعل

.13/38الفتاوى:  - مجموع 1
.7/151الفتاوى:  - مجموع 2
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 عليهم احتج فإذا الدنيا، أحكام في الكفر على دليل يكون لكن
 النصوص قالوا: فهذه الخرة، في كافرا يكون أنه تقتضي بنصوص
 فإنها شيء، الله معرفة من معه ليس الباطن في أنه على تدل

الشرع وصريح المعقول صريح فخالفوا واحد، شيء عندهم "1.
 لقول مخالفا قول الجهمية عن السلم شيخ نقل كيف وتأمل

 الطائفة قول نفس إلى يرجعون أنهم بين ثم الولى، الطائفة
هنا . ومن2للنصوص مخالفتهم السنة أهل عليهم يورد أن بعد الولى
 إلى ل اثنين قسمين إلى المرجئة بتقسيم اكتفى من مستند تعلم

أعلم ثلثة. والله .
 من تكفير عدم التزموا وقد المرجئة،  غلةالثالثة:     الطائافة

 أو بالجحد يصرح أن إل مكفر، فعل أو بقول كفره على الشارع نص
 نقل بل والبطلن، الفساد غاية في مذهب القلبي. وهذا الستحلل

 المرجئة: قال من بذلك يقول من تكفير على السلف علماء إجماع
قال:  الحميدي حنبل: حدثنا الله: " وقال رحمه السلم شيخ
 والحج والصوم والزكاة بالصلة أقر يقولون: من ناسا أن وأخبرت

 حتى القبلة مستدبر ويصلي يموت، حتى شيئا ذلك من يفعل ولم
إيمانه فيه ذلك تركه أن علم إذا جاحدا يكن لم ما مؤمن فهو يموت،

 الصراح الكفر فقلت: هذا القبلة، واستقبال بالفرائض مقرا كان إذا
تعالى قال المسلمين، وعلماء رسوله وسنة الله كتاب وخلف : 

ُدوا ِإّل ُأِمُروا َوَما ُب ْع َي ّلَه ِل ِلِصيَن ال ّديَن َلُه ُمْخ َء ال َفا َن ُيِقيُموا ُح َة َو  الّصَل
ُتوا ْؤ ُي َة َو َكا ِلَك الّز َذ ِة ِديُن َو ّيَم َق ْل ا  . الله عبد أبا حنبل: سمعت وقال 

 الله على ورد بالله كفر فقد هذا قال يقول: من حنبل بن أحمد
الله عن به جاء ما الرسول وعلى أمره "3.

 إلى المنتسبين من مةذشر أن العجب، منه يقضى ل ومما
 تجاهل أو جهل – يقولون أصبحوا العصار، هذه في والسلف السنة

 ول وتدبر، ذلك . فافهم الخطيرة المقالة هذه - بنفس معا هما أو
العريضة الدعاوى بكثرة تغتر .

.402-7/401الفتاوى:  مجموع - 1
والشاعرة. الفقهاء مرجئة قول يوافق للجهمية آخر قول ذلك الجامع صاحب جعل - وقد 2

.2/452الجامع:  انظر
.7/209الفتاوى:  - مجموع 3
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بذاكا لهم تقر ل وليلى               بليلى وصل يدعى فكل   !!
الهمزية صاحب قال وقد :

أدعياء أبناؤها بينات          عليها تقيموا لم ما والدعاوى   .
 المكفرة الذنوب في وهو الول القسم عن جمعه تيسر ما هذا

الثاني القسم إلى وننتقل لذاتها، .
 التي الذنوب وهي مكفرة، غير مفسقة  ذنوبالثاني:     القسم

 لم التي الكبائر وهي بأصله، تذهب ليست ولكنها اليمان من تنقص
 على حمله وجب ولكن بذلك النص ورد أو فاعلها، بكفر النص يأت

ذلك على دالة قرينة لوجود الصغر الكفر .
 في كان توبة بل مات إن وهو ،1فاسق صاحبها الذنوب فهذه
 إلى أضاف إن له. ولكنه غفر شاء وإن عذبه شاء إن الله مشيئة

مخرجا أكبر كفرا كافرا بذلك كان الستحلل أو الجحود الذنوب هذه
 لما استحلله مع الله:"( إل رحمه حكمي حافظ الملة. يقول من له

 يكفر الكبيرة عامل أن وهي الخامسة المسألة هي جنى) هذه
 الله حرم ما بتحليل اعتقاده بمجرد يكفر بل إياها، باستحلله

 ومكذبا بالكتاب مكذبا يكون حينئد لنه به، يعمل لم ولو ورسوله
والجماع والسنة بالكتاب كفر وذلك ، بالرسول "2.

 عدم العلم أهل بعض إطلق يتنزل الذنوب هذه مثل وعلى
 أحدا نكفر الله: " ول رحمه الطحاوي قول في كما بالذنب، التكفير
 رحمه السلم شيخ . قال3يستحله" لم ما بذنب القبلة أهل من

 بذنب، يكفر ل أنه على متفقون السنة قلنا: أهل إذا الله:" ونحن
والشرب كالزنى المعاصي به نريد فإنما "4.

 للقسم فهمهم في الصواب جانبوا قد المرجئة كان وإذا
 الثاني، القسم في أخطأوا قد الخوارج فإن الذنوب، من الول
 المقالت أهل عنهم نقل وقد استحلل، بغير ولو بالكبائر فكفروا

 الملطي:" والشراة الشناعة. قال غاية في أقوال الباب هذا في

يلي. فيما بيانه وسيأتي أصغر، فسقا - أي 1
.3/1040القبول:  - معارج 2
.316 الطحاوية: - شرح 3
.7/302الفتاوى:  - مجموع 4
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 مع مذهبهم في خالفهم ومن المعاصي أصحاب يكفرون كلهم
 تنسب الذي بيهس أبي عن . وينقل1ومذاهبهم" أقاويلهم اختلف

 بالكوفة المام حكم الخوارج-:"إن من البيهسية- فرقة طائفة إليه
 حكم في كان من يكفر الساعة تلك ففي الكفر، به يستحق حكما

 أيضا:" لو البيهسية أقوال . ومن2والندلس" بخراسان المام ذلك
 كفر إل أحدا ذلك من يشرب فل جب في خمر قطرة قطر رجل أن

المؤمنين يوفق وجل عز الله لن يشعر لم وإن "3.
 عن حكايتها تغني التي والضللت، الجهالت هذه فتأمل

المستعان ردها. والله تكلف .
◘◘◘

النظم في قلت :
حصري كذاك والفسق والظلم وأصغر أكبر منه والكفر

:الشرح
ل. قلت: أو الملة من مخرجا كونه باعتبار للكفر آخر تقسيم هذا

 لضرورة (أكبر) مصروف (منه) كفرفـ اثنان ( والكفر) قسمان
تعريفهما وسيأتي (أصغر)، وكفر النظم، .

( حصري كذاك والفسق والظلم   أن:أي القسمين، هذين في (
 أكبر فسق كذلك والفسق أصغر، وظلم أكبر ظلم منه الظلم

أصغر وفسق .
:الكفر

اثنين قسمين إلى الكفر ينقسم :
1-  ملة من المخرج الحقيقة على الكفر وهو الكبر الكفر

 كفرا كان سواء وحرمته، السلم حصانة معه تهدر والذي السلم،
 عمليا كان أو قلبيا اعتقاديا كان وسواء الردة، وهو طارئا أو أصليا

 في أو اللوهية في أو الربوبية في شركا كان وسواء ظاهرا،
 الباعث كان وسواء والغيبيات، النبوات في أو والصفات السماء

ذلك غير أو جهل أو وريبا شكا أو استكبارا أو تكذيبا أو جحودا عليه .

.47والرد:  - التنبيه 1
.180والرد:  - التنبيه 2
.180- نفسه:  3
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 أحكام إجراء نوعه- وجب كان - كيفما1الكفر هذا في وقع فمن
 تنفعه ل جهنم، نار في مخلد الخرة في وهو عليه، الدنيوية الكفر

الشافعين شفاعة .
تعالى قوله القرآن في أمثلته ومن :  ْد َق َفَر َل ِذيَن َك ّل ُلوا ا  ِإّن َقا

ّلَه ِلُث ال ٍة َثا َث َثَل   ، وقوله:  ِذيَن ِإّن ّل َفُروا ا ُتوا َك ُهْم َوَما ّفاٌر َو ِئَك ُك َل ْو  ُأ
ِهْم ْي َل َنُة َع ْع ِه َل ّل ِة ال َك ِئ ْلَمَل ّناِس َوا ِعيَن َوال ِديَن َأْجَم ِل َها * َخا ّفُف َل ِفي  ُيَخ

ُهْم ْن َذاُب َع َع ْل َظُروَن ُهْم َوَل ا ُين   ، وقوله:  ِذيَن ّل َفُروا َوا ُبوا َك ّذ َك  َو
َنا ِت َيا ِئَك ِبآ َل ْو ِر َأْصَحاُب ُأ ّنا َها ُهْم ال ُدوَن ِفي ِل َخا   اليات من ذلك وغير .

2-  بكفر السلف عبارة في المعروف الصغر: وهو الكفر
 الكفر العلماء بعض عليه يطلق وقد كفر، دون كفر أو النعمة
 الكبر الكفر أن يوهم لنه الطلق هذا تجنب والولى العملي،

 أن مع بالعمل، يكون ول اعتقاديا، إل يكون ل الملة من المخرج
 المعنى هذا يقصدون ل الصطلح هذا يستعملون الذين العلماء
 بالعتقاد، مرارا- يكون بيانه سبق الكبر- كما الكفر بل البتة،

السنة أهل عند إجماع مسألة وهذه المكفر، الفعل أو وبالقول .
 فهو وصفها، في بولغ معصية إل فليس الصغر الكفر وأما

 وهو صاحبه، عن السلم أحكام به تنتفي فل حقيقة، ل مجازا كفر
 وإن عنه، عفا شاء وإن عذبه شاء إن الله مشيئة في الخرة في

 هو بل الكبر، الكفر صاحب يخلد كما العذاب في يخلد لم عذب
مآل وإما ابتداء إما الجنة يدخل ممن .

النبي قال: قال عباس ابن حديث أمثلته ومن  :" النار أريت 
 قال: يكفرن بالله؟ يكفرن" قيل: أيكفرن النساء أهلها أكثر فإذا

 رأت ثم الدهر إحداهن إلى أحسنت لو الحسان ويكفرن العشير،
 عليه بوب . والحديث2قط" خيرا منك رأيت ما قالت شيئا منك

كفر دون وكفر العشير، الله: " باب: كفران رحمه البخاري ".

شرحها. سيأتي التي المعين تكفير قاعدة اعتبار - مع 1
برقم: الكسوف كتاب في مطول ومسلم )،29 (ص29برقم:  اليمان في البخاري رواه-  2

).353 (ص907
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النبي قول ومنه  :" 1كفر" وقتاله فسوق المسلم سباب. 
قوله وكذلك  : في كفر: الطعن بهم هما الناس في انتاثن 

الحاديث من . وغيرها2الميت" على والنياحة النسب .
 وآخر الملة، من مخرج نوعان: أكبر الكفر بأن إذن فتبين

أعلم دونه. والله أصغر .
:الظلم

 وضع الصطلح في وهو الحد مجاوزة اللغة في الظلم
وأصغر نوعان: أكبر الكفر مثل . وهو3موضعه غير في الشيء :

1-  أظلم لن وذلك الكبر، للكفر مرادف  وهوالكبر:     الظلم
 وضع هو الذي وجل، عز بالله الشرك هو وأخطره وأكلحه الظلم

الصحيح موضعها غير في للعبادة .
ِذيَنتعالى:  قوله نزل ولما ّل ُنوا  ا َلْم آَم ِبُسوا َو ْل ُهْم َي َن ٍم ِإيَما ْل ُظ ـك شق ، ِب ذـل

ِإّنتـعـالى:  الـلـه ـفـأنزل يظـلـم؟ ـلـم وقالوا: أينا الصحابة على ْـلـٌم الـّشـْرَك   ُظ َل
ِظيٌم ـمـن فهـمـوا الـصـحابة أن مـنـه الدلـلـة حجر:" ووـجـه ابن الحافظ قال . َع

بـيـن وإنـمـا ذلك،  النبي عليهم ينكر ولم المعاصي، أنواع " عموم قوله:" بظلم
مراتـب للظلـم أن  فـدل)…(الشـرك، وهـو الظلـم أنواع أعظم المراد أن لهم

.4متفاوتة"
الكفر وأريد الظلم، فيها أطلق كثيرة قرآنية  آيات وردت وقد

المتتبع على تخفى ل وأمثلتها الكبر، .
 وهو صاحبه، عن اليمان ينفي ل الذي وهوالصغر:      الظلم -2

 وفي ربهم، وبين بينهم فيما أنفسهم العباد ظلم في محصور
النبي عن جاء بعضا. كما بعضهم ظلمهم   ل الذي قال:" الظلم أنه 

تعالى قال فالشرك، الله يغفره :  ْلٌم الّشْرَك ِإّن ُظ ِظيٌم َل َع  ، وأما 
وأما ربهم، وبين بينهم فيما أنفسهم العباد فظلم يغفره الذي الظلم

).57 (64برقم:  اليمان في مسلم رواه-  1
).58 (67برقم:  اليمان في مسلم رواه-  2
ونعم المطيعين عذب لو أنه لذلك والتزموا الغير، ملك في التصرف الشاعرةبأنه - وعرفه 3

.3/1323الشاعرة:  من تيمية ابن !! انظر: موقف ظالما يكن لم العاصين
.1/118الباري:  - فتح 4
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 يدبر حتى بعضا بعضهم العباد فظلم الله يتركه ل الذي الظلم
بعض من لبعضهم "1.

تعالى قوله القرآن في أمثلته ومن :  َذا ِإ ُتْم َو ْق ّل َء َط ّنَسا  ال
ْغَن َل َب ُهّن َف َل ُهّن َأَج ُكو َأْمِس ْعُروٍف َف ْو ِبَم ُهّن َأ ْعُروٍف َسّرُحو  َوَل ِبَم

ُهّن ُكو لرا ُتْمِس ُدوا ِضَرا َت ْع َت َعْل َوَمْن ِل ْف ِلَك َي ْد َذ َق َلَم َف ْفَسُه َظ َن  ، ومنه 
وجل عز قوله :  ِذيَن ّل َذا َوا ُلوا ِإ َع لة َف ْو َفاِحَش َلُموا َأ ُهْم َظ ُفَس ْن َكُروا َأ  َذ

ّلَه َنا َقاَل  :وقوله  ال ّب َنا َر َلْم َنا َظ ُفَس ِإْن َأن ِفْر َلْم َو ْغ َنا َت َنا َل َتْرَحْم  َو
َنّن ُكو َن ِريَن ِمْن َل ْلَخاِس ا  . هو اليات هذه في المذكور الظلم فهذا 

السلم ملة من يخرج ل الذي الصغر الظلم من .
:الفسق

 فيقال القشر، عن الخروج اللغة في والفسوق الفسق أصل
 سميت ولذلك ،جحرها عن والفأرة قشرتها، عن الرطبة فسقت

الشرع.  حدود وجاوز عصى أي فسق  وفلنفويسقة. الفأرة
نوعان: بدوره . وهو2طاعته عن خرج أي ربه، أمر عن ويقال: فسق

وأصغر أكبر .
 من المخرج الكبر للكفر مرادف  وهوالكبر:     الفسق -1

تعالى قوله في كما الملة، :  ُهْم ّن َفُروا ِإ ِه َك ّل ِه ِبال ِل ُتوا َوَرُسو ُهْم َوَما  َو
ُقوَن َفاِس  ، قوله وفي :  ْد َق َل َنا َو ْل ْيَك َأنَز َل َياٍت ِإ َناٍت آ ّي ُفُر َوَما َب ْك َها َي ِإّل ِب
ُقوَن َفاِس ْل اليات من ذلك وغير ، ا .

3-  تنقض ل التي المعاصي مطلق  وهوالصغر:     الفسق
 إلى الملي" إشارة " الفاسق اسم عليه يطلق وصاحبها اليمان،

 الفسق صاحب عن له وتمييزا السلم، ملة عن خارج غير كونه
تعالى قوله أمثلته الكبر. ومن :  َها ّي أ

َ ِذيَن َيا ّل ُنوا ا ُكْم ِإْن آَم َء ٌق َجا َفاِس
ٍإ َب َن ُنوا ِب ّي َب َت َف  ، وقوله:  ِتٌب ُيَضاّر َوَل ٌد َوَل َكا ِهي ِإْن َش ُلوا َو َع ْف ّنُه َت ِإ  َف

ٌق ُكْم ُفُسو ِب  ، وقوله:  َفَث َفَل َق َوَل َر َداَل َوَل ُفُسو ْلَحّج ِفي ِج ا  ،
اليات من ذلك وغير .

وأصحابه: كفر عباس ابن الله:" قال رحمه السلم شيخ قال
 أهل قال وكذلك فسق، دون وفسق ظلم، دون وظلم كفر، دون

والطبراني. أحمد عند شواهد وله أنس، حديث من البزار – اللفظ بهذا – رواه- 1
.10/308العرب:  لسان-  2
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نصر: قالوا:  بن محمد أيضا:" قال . وقال1وغيره" كأحمد السنة
 من العاصي ويسمى ظالما، الكافر يسمى عطاء: قد صدق
 (..)ينقل. ل وظلم السلم ملة عن ينقل فظلم ظالما، المسلمين

 ينقل ل وفسق الملة عن ينقل فسق فسقان، الفسق قال: وكذلك
 فاسقا، المسلمين من والفاسق فاسقا، الكافر فيسمى الملة، عن

فقال إبليس الله ذكر   َق ِر َعن ففس ّبه َأم َر   منه الفسق ذلك وكان
تعالى قالو كفرا :  َأّما ِذيَن َو ّل ُقوا ا ُهْم َفَس َوا ْأ ّناُر َفَم ال  . الكفار يريد 

قوله ذلك على دل :  ّلَما ُدوا ُك َها َيْخُرُجوا َأْن َأَرا ْن ُدوا ِم َها ُأِعي ِفي  . وسم
 السلم. قال من هيخرج ولم فاسقا المسلمين من الفاسق ى

ِذيَن  :تعالى ّل َناِت َيْرُموَن َوا ْلُمْحَص ُتوا َلْم ُثّم ا ْأ ِة َي َع َب َأْر َء ِب َدا َه  ُش
ُهْم ُدو ِل ِنيَن َفاْج لة َثَما َد ْل ُلوا َوَل َج َب ْق ُهْم َت لة َل َد َها لدا َش َب ِئَك َأ َل ْو ُأ  ُهْم َو

ُقوَن َفاِس ْل تعالى قالو  ا :  ِهّن َفَرَض فمن َفَث فل الَحّج في  ول َر
َق الَحّج في ِجداَل ول ُفسو  هنا: الفسوق تفسير في العلماء فقالت

المعاصي هي "2.
◘◘◘

النظم     في     قلت :
الحذاق لدى تقرر كما الطلق لدى الصل والول

:الشرح
 بل والسنة، الكتاب (الصل) في هو الكبر الكفر أي (والول)

 يقيد لم إذا الطلق) أي (لدى والئمة السلف كلم في وحتى
أو الصغر، الكفر وهو المجازي معناه إلى منقول كونه يوضح بما

 (كما وهذا الحقيقي، المعنى إرادة تمنع شرعية قرينة توجد لم
 الحذاق) وأهل (لدى البينة والشرعية اللغوية تقرر) بالدلة

العلماء من والبراعة التحقيق .
 دلنا الستقراء أن فهو المسألة هذه على اللغوي الدليل فأما
 من المخرج الكبر الكفر في شرعية حقيقة الكفر لفظ أن على

 البلغة أهل عند تقرر كما التبادر هي الحقيقة الملة. وعلمة

.7/67الفتاوى:  - مجموع 1
.328-7/327الفتاوى:  - مجموع 2
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 الكفر معنى الذهن إلى تبادر اللفظ، هذا أطلق والصول. فإذا
للفظ.  الحقيقي المعنى لكونه الراجح المعنى هو الذي الكبر،
 هنا وهو المرجوح، المعنى إلى اللفظ يصرف أن ينبغي ول

 واضحة بقرينة إل الصغر، الكفر معنى أي المجازي، المعنى
الصلي المعنى إرادة تحيل .

النبي أن الصحيح، الحديث في جاء فما الشرعي الدليل وأما  
 يكفرن" قيل:  النساء أهلها أكثر فإذا النار قال: " أريت

 لو الحسان، ويكفرن العشير، قال:" يكفرن بالله؟ أيكفرن
 رأيت ما قالت شيئا منك رأت ثم الدهر إحداهن إلى أحسنت

قط خيرا منك "1.
 الكفر لفظ إطلق من فهموا الصحابة أن منه الشاهد ووجه
لهم فبين بالله، الكفر وهو الملة، من المخرج الكبر الكفر معنى

 ينكر ولم الحسان، وكفر النعمة، كفر هو المراد أن  النبي
والسلم الصلة عليه منه إقرارا فكان فهمهم، عليهم .

الله:" رحمه حجر ابن الحافظ يقول القاعدة هذه تقرير وفي
 التوحيد، يقابل ما به يريد إنما الشرك أطلق إذا الشارع عرف
 إل به يراد ل حيث والحاديث الكتاب في اللفظ هذا تكرر وقد

.2"ذلك
 رحمه الشيخ آل الرحمان عبد بن اللطيف عبد الشيخ ويقول

 والموالة والفجور والفسوق والمعصية الظلم الله:" ولفظ
 في الواردة اللفاظ من ذلك ونحو والشرك والركون والمعاداة

 المطلقة، وحقيقتها المطلق مسماها بها يراد قد والسنة الكتاب
 الصوليين عند الصل هو والول الحقيقة، مطلق يراد وقد
 يعرف وإنما معنوية، أو لفظية بقرينة إل عليه يحمل ل والثاني

تعالى قال السنة، وتفسير النبوي بالبيان ذلك :  َنا َوَما ْل  ِمْن َأْرَس
ِلَساِن ِإّل َرُسوٍل ِه ِب ْوِم ّيَن َق َب ُي ُهْم ِل َل  "3.

تخريجه. سبق-  1
.1/90الباري:  - فتح 2
.2/831الجامع:  صاحب نقله كما ،22-21اللطيف:  عبد للشيخ المفيدة - الرسائل 3
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 استعماله اطرد الذي الله:" اللفظ رحمه القيم ابن ويقول
المؤول المعنى في استعماله يعهد ولم فيه، ظاهر هو معنى في

 من المعهود خلف على فحمله نادرا، فيه استعماله عهد أو
والهداية البيان يناقض تلبيسا يكون فإنه باطل، استعماله "1.

 نحن الذي الكفر لفظ على تماما ينطبق الكلم أقول: هذا
 وهو الراجح الحقيقي المعنى في ظاهر اللفظ هذا إذ بصدده،
 المجازي للمعنى احتماله مع الملة، من المخرج الكبر الكفر

 استعمال في الغالب إن ثم ،2الصغر الكفر وهو المرجوح
المعنى على اللفظ حمل إذن يصح فل الول، المعنى هو الشارع

بقرينة إل المرجوح .
 أن وهي إليها، الحاجة لعموم أذكرها أخرى قاعدة هنا ثم
"ال" بدخول والسنة- معرفا الكتاب نصوص في – ورد إذا الكفر

 إن وأما النار، في المخلد الكبر الكفر إل به يراد ل فإنه عليه،
 كون مع والصغر، الكبر الكفر لمعنيي محتمل فإنه منكرا ورد

بيانه سبق كما الطلق عند الصل الول .
 لفادة به يؤتى البلغيين عند التعريف أن القاعدة هذه ودليل
اليضاح:" كتابه في القزويني الخطيب قال المعنى، تمام اللفظ
 . وقال3أتم" الفائدة إليه- فلتكون المسند يعني – تعريفه وأما

 الدمنهوري-:" والتيان أحمد المكنون- الشيخ الجوهر شارح
محشيه:" قال فائدة"، أتم المخاطب لفادة معرفة إليه بالمسند

 غرابة  زاد معرفة متعلقه ازداد كلما ولزمها فائدة من كل فإن
كقولنا: يكن لم السوق في اشترى لبيس قلنا: ثوب فإذا وأتمية،

 من فلن اشتراه شبر ألف طوله ذراع طراز فيه حرير من ثوب
 التعيين في والصل وكذا، كذا مكان في دينار بألف فلن

بالوضع التعيين تفيد لنها المعارف الفائدة زدياد ل الموجب "4.

.1/47المرسلة:  الصواعق - مختصر 1
المحلي كالسد. انظر مرجوح، لخر احتماله مع راجحا معنى يفيد يذال اللفظ هو - الظاهر 2

.1/237الجوامع:  جمع على
.1/287التلخيص):  شروح (ضمن - اليضاح 3
.55المنياوي):  حاشية (مع المصون اللب - حلية 4
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 حصول يفيد بـ:"ال"، المعرف الكفر فلفظ هذا، تقرر إذا
 من المخرج الكبر الكفر هو وهذا وتمامه، وغايته الكفر كمال

فتأمل الملة، .
 المعرف الكفر بين الله:" وفرق رحمه السلم شيخ قال

قوله في كما باللم  :" إل الشرك أو الكفر وبين العبد بين ليس 
الثبات في منكر كفر الصلة" وبين ترك "5.

الموفق والله والنواجذ، باليدي القواعد، هذه على فاشدد .

.70المستقيم:  الصراط - اقتضاء 5
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الثاني:     فصل  ال التكفير     وموانع     المعين     تكفير      قاعدة     
النظم في قلت :

التكفير في التفريق عدم من
بالتحديد عين من وحكم

مانع كل وانتفاء للشرط،

التحذير في المعان وينبغي
تقييد بل تكفير بين ما
قاطع ثبوت من فيه لبد

:الشرح
( المعان وينبغي التحذير)  ( في والتشديد المبالغة أي (

التفريق)  عدم (من التكفير، مواضيع في يتكلم من إلى الموجه
 ( بل تكفير) مطلق بين ما ( التكفير (في) باب تجاهل أو جهل

 أنه بالتحديد) والمعنى عين من (حكم (و) بين تعيين تقيد) ول
فيه)  (لبد إذ المعين، وتكفير المطلق التكفير بين التفريق يجب
 أو احتمال (قاطع) لكل ثبوت) شرعي المعين(من  تكفير:أي
 كل (انتفاء من لبد (و) كذلك "ثبوت"،بـ (للشرط) متعلق شبهة

يلي فيما أهمها بيان ستأتي التي التكفير موانع مانع) من .


 الباب هذا في سأذكرها التي المسائل أن السنة أخا يا اعلم
 مع بعيدا، شأوا الدقة وفي عظيما، مبلغا الخطورة في بلغت قد

 الكتاب بأدلة وقيد شرائدها، ضبط لمن النفع كثيرة كونها
عنها غفل من فوائدها. وأما التشرذم عن وصان أوابدها، والسنة

كلمه، من أولى والتكفير اليمان مسائل في فسكوته تغافل، أو
 فيها كلمه بل إقدامه، من به أجدر فيها الخوض عن وإحجامه
 الهواء، واتباع الضلل من ونوع والغواء، الغواية من ضرب

الفهام ومضلت القدام مزلت وإياك الله وقانا .
اثنين أمرين بين التفريق ينبغي أنه النظم في ذكرت ما وحاصل :

-ロ  الحكم النوع) وهو كفر يسمى (وقد المطلق التكفير أحدهما
 حكم تنزيل عن النظر بقطع القول، أو الفعل نفس على بالكفر

 بذلك نطق أو الفعل ذلك ارتكب الذي المعين الشخص على الكفر
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كافر.  فهو أو كفر فقد كذا فعل أو كذا قال 1مثل: من القول. فيقال
مطلق تكفير أو العموم على تكفير فهذا .

-ハ  العين) وهو كفر يسمى (وقد بالتعيين وثانيهما: التكفير -
 من الكفر سبب فعل الذي المعين الشخص على بالكفر الحكم
 توفر من التأكد بعد إل يكون ل الحكم مكفر. وهذا فعل أو قول

الموانع انتفاء ومن الشروط .
أو المعـيـن، تكفـيـر دائما يستلزم ل المطلق التكفير فإن أخرى، وبعبارة

به. وقع قد الكفر يكون أن ذلك يستلزم لم الكفر في وقع من إن قل
 الوقوع إلى الناس من بكثير القاعدة بهذه الجهل أدى وقد

 من سمع إذا أكثرهم والتخليط. فتجد التخبيط من أنواع في
 كفر، : إنه الشخاص بعض يرتكبه الفعال من فعل عن يقول
  وترتب!بأعيانهم الشخاص لهؤلء القائل تكفير ذلك من فهم

المستعان عقباه. والله تحمد ل ما ذلك على .
مفرقة منها عدد ذكر وسيأتي فكثيرة، القاعدة هذه أدلة وأما
 لشيخ كلم بنقل هنا أكتفي التكفير. وإنما موانع على الكلم عند

الباب هذا في تيمية ابن السلم .
 – العام التكفير أن الثاني  والصل…الله:"  رحمه يقول

 على الحكم وعمومه. وأما بإطلقه القول يجب – العام كالوعيد
 الدليل على يقف فهذا بالنار له مشهود أو كافر، بأنه المعين
موانعه وانتفاء شروطه، ثبوت على يقف الحكم فإن المعين، "1.
 السلف عن لهم نقل أنما لهم أبين أيضا:" وكنت ويقول
 أيضا فهو وكذا كذا يقول من بتكفير القول إطلق من والئمة

 فله كذا فعل من والتعيين، الطلق بين التفريق يجب لكن حق،
 كذا، فهو كذا قال من السلف من قال من قول منزلة وهي كذا،

 حسنات أو بتوبة فيه الوعيد حكم يلتغي المعين الشخص ثم
مقبولة شفاعة أو مكفرة مصائب أو ماحية "2.

الصول. علم في تقرر كما العموم ألفاظ من فهو موصول، "من" اسم أن - لحظ 1
.12/498الفتاوى:  - مجموع 1
غير – السلم شيخ كلم في المذكورة الموانع أن إلى وتنبه ،3/230 الفتاوى: - مجموع 2

فسيأتي المعتبرة التكفير موانع أما الكفر، دون هي التي والمعاصي بالذنوب خاصة – التوبة
محلها. في أهمها كرذ
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توفر بعد إل المعين على بالكفر الحكم يتأتى فل هذا، علم إذا
 عدم عدمه من يلزم ما هو الموانع. فالشرط وانتفاء الشروط
 ما فهو المانع وأما عدم، ول وجود وجوده من يلزم ول الحكم،

 عدم. ول وجود عدمه من يلزم ول الحكم، عدم وجوده من يلزم
 بعض يتكلفه مما بالمقصود وأوفى أوضح الميسر التعريف وهذا

المنطقية الحدود من الصوليين 1.
 هذا يكون أن هي المعين على بالتكفير الحكم وشروط

 كالصغر التكليف موانع من خاليا عاقل بالغا (أي مكلفا الشخص
 به وقع الذي الفعل أو القول يكون وأن وغيرها)، والجنون

 الشخص من صدوره يثبت وأن محتمل، غير صريحا التكفير
صحيح شرعي بطريق .

 أبواب في الفقه، أصول كتب بحثه فمحل الول الشرط فأما
 فسيأتي الثاني الشرط الهلية. وأما وعوارض التكليف موانع
 فمحله الثالث وأما التكفير، قواعد بعض ذكر عند عليه الكلم

الفقه أسفار من والبينات القضاء كتب .
ما أن يقتضي والمانع للشرط تعريف من ذكرته ما أن وليعلم

 أمر وهذا بالعكس، والعكس مانع فعدمه شرطا وجوده كان
كتاباتهم، على الوقوف من يعلم كما الفقهاء جماهير عليه يوافق
 يكون أن المانع في فاشترطوا الصوليين بعض فيه خالف وإن

فليحرر لفظي، الخلف أن . والظاهر2عدميا ل وجوديا وصفا .
ذكر أو وحدها الشروط ذكر يكفي فإنه الول، المذهب وعلى

 فل العلم أهل من كثير عليه يسير الذي وهذا وحدها، الموانع
 في المعين. والخطب تكفير موانع سوى الباب هذا في يذكرون

تعالى الله بإذن يسير، كله هذا .
 منها أربعة النظم في ذكرت فقد الموانع أما الشروط، عن هذا

عليها الكلم في الشروع أوان أهمها- وهذا وهي– .

المنضبط الظاهر الوجودي الوصف المانع: " هو تعريف في مثل السبكي التاج - يقول 1
.1/99المحلي):  (بشرح الجوامع جمع القصاص". انظر في كالبوة الحكم نقيض المعرف

،1/137العطار: حاشية في  ومثله1/99البناني:  حاشية على الشربيني تقريرات - انظر 2
المذهب على الناس  اتفاق12-4/11الفوائد:  بدائع في ينقل الله رحمه القيم ابن العلمة لكن

أعلم. الول. والله
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◘◘◘
النظم     في     قلت :
البرهان مع التأول أو

السلم وشرعه تسيغه
ملمه بل الشرب ظنه في
وافقه قد ومن إبليس كقول

اللسان خطأ ثبوت مثل
الكلم قواعد الذي وهو
قدامه عن الثر أتى كما

الزندقة أهل كتأويلت ليس

:الشرح
 ما التكفير باب في المعتبرة الموانع أمثلة من  أن:أي (مثل)

ذكره سيأتي .
سبق إلى المؤدي الخطأ اللسان) أي خطأ (ثبوت تأكد هو الول فالمانع

(أو بـقـولي ذكرـتـه ـمـا الثاني تعمد. والمانع غير من بالكفر بالنطق اللسان،
الواضح. (وهو) الشرعي الدليل البرهان) وهو (مع تعريفه التأول) وسيأتي

الكلم) العرـبـي قواـعـد (اـلـذي التكفير، موانع من مانعا المقبول التأول أي
أدلة (السلم) أي شريعة (شرعة) أي تسيغه (و) كذلك تجيزه (تسيغه) أي

المة. هذه سلف بفهم والسنة، الكتاب
(الثر)  أتى) به (ما التكفير من المانع التأول مثال أي (كـ)

لب) أي ظنه (في مظعون قدامه) بن (عن الصحيح  جواز الشر
 في متأول حساب ول مؤاخذة بل ملمه) أي (بل الخمر شرب

سيأتي كما ذلك، .
( الزندقة أهل كتأويلت ليس  وغلة والباطنية الملحدة من (

 للعلمية الصرف من إبليس) ممنوع (كقول والصوفية، الشيعة
 خلقتني منه خير "أنا قوله والمقصود الصحيح، على والعجمة

وافقه)  قد (من الحكم في طين" (و) مثله من وخلقته نار من
الباطل التأويل هذا مثل في .


 يسبق كأن ،1الفعل إلى القصد وعدم : الخطأالول     المانع
لذلك. متعمدا كان ول بها، النطق يقصد لم كفر كلمة إلى لسانه

تعالـى لقولـه شرعا معتبر مانـع وهذا :  ْيَس َل ُكْم َو ْي َل َناٌح َع  ِفيَما ُج
ُتْم ْأ َط ِه َأْخ ِكْن ِب َل َدْت مـا َو َعّم ُكْم َت ُب ُلو َكاَن ُق ّلُه َو لرا ال ُفو لما َغ َرِحي  ،

الكتاب. هذا من محله في الكفر إلى والقصد المكفر الفعل إلى القصد بين التفريق - سيأتي 1

94



 الخطأ أمتي عن لي تجاوز الله إنالحديث: "  في جاء ولما
 أضل الذي الرجل ولحديث ،1"عليه استكرهوا وما ،والنسيان
 من أيس أن بعد وجدها فلما وشرابه، طعامه وعليها راحلته

النبي قال ربك"، وأنا عبدي أنت قال: " اللهم الحياة،  :" أخطأ 
الفرح شدة من "2.

 هذا في ذكرها يمكن التي والفعل القول في الخطأ وأمثلة
أعلم جدا. والله كثيرة المقام .

. التأولالثاني:     المانع
 بعض بإنزال الشرعي، النص دللة فهم في الخطأ هو التأول

 الصحيحة مدلولتها عن إخراجها أو محلها، غير في النصوص
 والشرع. فمن اللغة وقواعد الخرى النصوص لها تشهد التي
بأنه عليه يحكم وهو كفر في وقع أو حلل، حرم أو حراما استحل

 الجملة، في مستساغا تأول متأول كله هذا في وكان كفرا، ليس
 ما على أصر فإن الشرعية، الحجة عليه تقام حتى تكفيره امتنع

 من يقتضيه التكفير. وما حكم عليه الباطل. وقع من فيه هو
الدنيوية الشرعية الحكام .

 مظعون بن قدامة حادثة العظيم الصل هذا على والدليل
 شربوا معه وطائفة قدامة أن وحاصلها النظم، في إليها المشار

تعالى قوله وتأولوا الخمر :  ْيَس َلى َل ِذيَن َع ّل ُنوا ا ُلوا آَم َعِم  َو
ِلَحاِت َناٌح الّصا ِعُموا ِفيَما ُج َذا َط ْوا َما ِإ َق ّت ُنوا ا ُلوا َوآَم َعِم  َو

ِلَحاِت الخطاب بن عمر نيالمؤمن أمير إلى الخبر بلغ فلما ، الّصا
على إجماعهم وقع ثم ذلك، في الصحابة استشار عنه الله رضي

 اعترفوا إن أنهم وهو عنه الله رضي طالب أبي بن علي رأي
 عمر قتلوا. وأرسل الستحلل على أصروا وإن جلدوا، بالتحريم

 اتقيت لو إنك أما الحفرة، استك له:" اخطأت يقول لقدامة
الخمر تشرب لم الصالحات وعملت وآمنت "3.

وصححه النووي، وحسنه وروايات، طرق وله والحاكم، حبان وابن ماجة ابن أخرجه-  1
 بشواهده.239والنظائر:  الشباه في السيوطي

التوبة في ومسلم )،1213(ص6308برقم:  التوبة، الدعوات-باب في البخاري رواه-  2
)..1098 (ص2744برقم: 

3  -
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 أجمعوا- والجماع الصحابة أن القصة هذه من الدللة ووجه
 الردة- وهو حد إقامة عدم - على معلوم هو كما شرعية حجة

 الكفر، في وقعوا كونهم رغم معه، ومن قدامة القتل- على
 الكفر حكم إلحاق من الخمر. والمانع شرب استحلل هو الذي

 وهو وجهها، غير على المذكورة القرآنية الية تأولهم هو بهم
 تأمل من يخفى ل كما باطل كان وإن الجملة، في سائغ تأول

التفسير أئمة فيها ذكره وما الية نزول سبب .
 لو المستحلين، هؤلء أن على أيضا أجمعوا الصحابة إن ثم

 إقامة لوجب عليهم، الحجة إقامة بعد الستحلل على أصروا
 فقد بالصحابة، خاصا ليس المذكور الجماع عليهم. وهذا الحد
 الصحابة عليه اتفق الذي الله:" وهذا رحمه السلم شيخ قال

ذلك في يتنازعون ل السلم أئمة بين عليه متفق هو "1.
 المؤاخذة رفع على الدالة النصوص الجماع هذا مستند ولعل

تعالى قوله مثل الخطأ، عند :  ْيَس َل ُكْم َو ْي َل َناٌح َع ُتْم ِفيَما ُج ْأ َط  َأْخ
ِه ِب   ،أعلم والله وغيرها .

الله: " رحمه تيمية ابن يقول ودليلها القاعدة هذه تقرير وفي
 من يستثنون الصالحات وعملوا آمنوا الذين أن فظن غلط ... أو

 وأمثال عمر، استتابهم الذين ذلك في غلط كما الخمر، تحريم
 كفروا أصروا فإن عليهم، الحجة وتقام يستتابون فإنهم ذلك،
 بكفر الصحابة يحكم لم كما ذلك قبل بكفرهم يحكم ول حينئد،

 من فيه غلطوا فيما غلطوا لما وأصحابه مظعون بن قدامة
.2"التأويل

التكفير:"  موانع جل فيه يجمع آخر، موضع في ويقول
 قاله لما تكذيبا القول كان وإن فإنه الوعيد، من هو والتكفير

 نشأ أو بلسلم، عهد حديث الرجل يكون قد لكن ، الرسول
 عليه تقوم حتى يجحده ما بجحد يكفر ل هذا ومثل بعيدة، ببادية

ولم سمعها أو النصوص، تلك يسمع لم الرجل يكون وقد الحجة،

.11/405الفتاوى:  - مجموع 1
.7/610الفتاوى:  - مجموع 2
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 وإن تأويلها، أوجب آخر معارض عنده عارضها أو عنده، تثبت
مخطئا كان "1.

 سائغا كان إن إل التكفير من مانعا يكون ل التأويل هذا ولكن
 العربي، اللسان قواعد تجيزه بأن وذلك الجملة، في ومقبول

 ابن الحافظ الشرع. يقول قواعد في معتبر وجه له يكون وبأن
 ليس بتأويله معذور متأول العلماء: كل الله: " قال رحمه حجر

 في وجه له وكان العرب، لسان في سائغا تأويله كان إذا بآثم،
.2"العلم

 حكم تنزيل التأويل يمنع لم الشرطين، هذين أحد عدم فإن
 نحا ومن الباطنية تكفير على العلم أهل أجمع الكفر. لذلك

 اللحاد وأهل والقرامطة، الصوفية وغلة الروافض من نحوهم
من طائفة تخلو ل أنه مع البليسية، المقالت وأصحاب والزندقة

 تأويلت ولكنها الشرعية، للنصوص تأويلت من الطوائف هذه
مقبولة غير باطلة .

"  في الغزالي حامد أبو ينقله ما التأويلت هذه أمثلة ومن
أن وهو قاعدة على التنبيه من يقول: " ولبد إذ التفرقة"، فيصل

في مثاله: ما مؤول، أنه ويزعم متواترا، نصا يخالف قد المخالف
الوحدة يعطي أنه بمعنى واحد تعالى الله أن الباطنية بعض كلم

 وموجود ويخلقه، لغيره العلم يعطي أنه بمعنى وعالم يخلقها، و
 وموجودا نفسه، في واحدا يكون أن وأما غيره، يوجد أنه بمعنى

 حمل لن صراح، كفر وهذا فل، اتصافه معنى على وعالما
 ول شيء، في التأويل من ليس الوحدة اعطاء على الوحدة

 عبر تكذيبات المقالت هذه ... فأمثلة أصل العرب لغة تحتمله
بالتأويلت عنها "3.

 تتبعه، يطول مما وأضرابهم، الباطنية تأويلت فإن وبالجملة،
أعلم وكفاية. والله غنية آنفا ذكرت وفيما .

◘◘◘
النظم في قلت :

.3/231الفتاوى:  - مجموع 1
.12/376الباري:  - فتح 2
.79والعملية":  القولية اليمان " نواقض في  كما147التفرقة:  - فيصل 3
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بعدا قد شرعنا بلد عن أو
العظاما الدواهي أتى وإن
فافهم ملوم، قادر كل إذ

بالهدى عهد حديث يكن ومن
ملما فل بجهله يعذْر
التعلم عن عجز وشرطه

:الشرح
 الشرط (يكن) فعل فعلين يجزم جازم، شرط اسم (ومن)

 من إل يسلم لم أي بالسلم بالهدى) أي عهد (حديث مجزوم
 (قد المسلمين شرعنا) معاشر بلد (عن (أو) يكن قريبة مدة

 تستفيض التي البلد عن بعيدة منطقة في يعيش  كان:بعدا) أي
 مجزوم الشرط (يعذر) جواب السلم بشعائر المعرفة فيها
 "ملما" لطلق وألف مؤاخذة، ول حساب ملما) ول فل (بجهله

 داهية، (الدواهي) جمع فعل أو  قال:أتى) أي القافية. (وإن
:(وشرطه) أي للدواهي. (العظاما) نعت والمصيبة الطامة وهي

على القدرة  عدم:التعلم) أي عن (عجز هو بالجهل العذر شرط
 قادر كل  (إذ:بقولي العلة ذكرت ثم نفسه، عن الجهل دفع

 (فافهم) تكملة التكليف، مناط القدرة لن ملوم) ومحاسب،
.للبيت

. الجهلالثالث:     المانع
 كثر التي الخطيرة، المسائل من بالجهل العذر أن اعلم

بين ما الخيرة الونة في الناس فيها وتنازع والقال، القيل حولها
ِرط ْف َفّرط، م  نظريا ليس الخلف ومقصر. وهذا غال وبين وم
 في عملي وتفرق وخيمة، آثار عليه يترتب مما هو بل فحسب،

 الحلول اقتراح وفي والدول المجتمعات أمراض تشخيص
والعلج للتغيير الطرق وأمثل الناجعة، . 

 أو غياب إلى راجع الخلف من وافرا قسطا أن والحق،
 من كثير عند عيب وهذا ،1الشرعي التأصيل عملية في قصور

المتأمل على يخفى ل كما السلمي، العمل إلى المنتسبين .

الخيرة، السنوات في ظهرت التي الرصينة العلمية الكتابات بعض ذلك من - يستثنى 1
" الشريف العلم طلب في " الجامع كتاب من الول الجزء في جاء ما – أعلم فيما – وأحسنها

فليراجع. العزيز، عبد بن القادر عبد للشيخ
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من الموضوع، هذا على بالكلم الورقات هذه في أكتفي وسوف
 الكثار ول التفاصيل، إلى التطرق دون وأخطرها، جوانبه أهم

المقصود عن أخرج لئل والستدللت، النقول من .
1- بالجهل     العذر     اعتبار     دليل :

 لحوق من التكفير- بل موانع من مانعا الجهل كون على دلت
الشرع، وقواعد النصوص من كثيرة عموما- أدلة بالمعين الوعيد

وأظهرها أشهرها بذكر هنا أجتزئ وسوف :

- الله رسول أن هريرة أبي حديث   لم رجل قال: " إن 
 في نصفه اذروا ثم فأحرقوه، مات إذا لهله فقال قط خيرا يعمل
 ل عذابا ليعذبنه عليه الله قدر لئن فوالله البحر، في ونصفه البر
 أمرهم، كما به فعلوا الرجل، مات فلما ، العالمين من أحدا يعذبه

 هوقائم فإذا فيه، ما فجمع البحر وأمر فيه، ما فجمع البر الله فأمر
 وأنت رب يا خشيتك قال: من هذا؟ فعلت قال: لم يديه،ثم بين

له الله فغفر أعلم، "1.
 هذا أذكر دائما الله: "... وكنت رحمه السلم شيخ قال

 ذري، إذا إعادته وفي الله، قدرة في شك رجل الحديث. فهذا
 كان لكن المسلمين، باتفاق كفر وهذا يعاد، ل أنه اعتقد بل
 له فغفر يعاقبه، أن الله يخاف مؤمنا وكان ذلك، يعلم ل جاهل

.2"بذلك
-  الليثي واقد أبي عن وهو أنواط، ذات حديث

الله رسول مع قال: خرجنا عنه الله رضي   حدثاء ونحن حنين إلى 
 بها وينوطون عندها يعكفون سدرة وللمشركين بكفر، عهد

 رسول فقلنا: يا بسدرة، فمررنا أنواط، ذات لها يقال أسلحتهم،
الله رسول فقال أنواط، ذات لهم كما أنواط ذات لنا اجعل الله  :"

 بنو قالت كما بيده نفسي والذي قلتم السنن، إنها أكبر، الله

برقم: التوبة في ومسلم )،670 (ص3481برقم:  النبياء أحاديث كتاب في البخاري رواه-  1
).1102 (ص2756

.3/231الفتاوى:  - مجموع 2
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لموسى اسرائيل   َعل َنا اْج لها َل َل ُهْم َكَما ِإ َهٌة َل ِل ُكْم َقاَل آ ّن ْوٌم ِإ  َق
ُلوَن َه َتْج  ، قبلكم كان من سنن لتركبن "1.

فالرسول المراد، في واضح والحديث   هؤلء يكفر لم 
 عهدهم لحداثة وذلك الكفري، القول بهذا نطقوا الذي الصحابة

السلم دين بأصول وجهلهم بالكفر .

الله رسول أن اليمان بن حذيفة ج- حديث   قال:" يدرس 
ول صلة ول صيام ما ُيدرى ل حتى الثوب، وشي يدرس كما السلم
 يبقى فل ليلة في تعالى الله كتاب على ويسري صدقة، ول نسك

 الكبير، الشيخ الناس، من طوائف وتبقى آية، منه الرض في
 إل لإله الكلمة هذه على آباءنا يقولون: أدركنا الكبيرة والعجوز

لإله عنهم تغني لحذيفة: فما زفر بن صلة نقولها" فقال فنحن الله،
 صدقة؟ ول نسك ول صيام ول صلة ما يدرون ل وهم الله إل
 حذيفة، عنه يعرض ذلك كل ثلثا، عليه فرددها حذيفة، عنه فأعرض

 تنجيهم النار، من  تنجيهم!صلة فقال:" يا الثالثة، في عليه أقبل ثم
النار من "2.

 وأمكنة الفترات، أوقات الله: " وفي رحمه تيمية ابن قال
 الله ويغفر القليل، اليمان من معه ما على الرجل يثاب الفترات

 عليه، الحجة قامت لمن به يغفر ل ما عليه الحجة تقم لم لمن فيه
 وهنالك .3السابق حذيفة حديث ذكر المعروف" ثم الحديث في كما

هنا لبسطها داعي ل كثيرة، أخرى أدلة .
2- بالجهل     فيها     يإعذر     التي     الحالتا     بعض :

 بالجهل، فيها يعذر محدودة خاصة حالت العلم أهل ذكر
إضافة ويمكن التعلم، من التمكن عدم هو جميعها فيها والضابط

المذكور الضابط توفر متى أخرى حالت .
ذات حديث في جاء كما بالكفر، العهد حداثة الحالت هذه فمن -

 من الله:" لكن رحمه السلم شيخ ذكره. يقول سبق الذي أنواط

)،501 (ص2180برقم:  قبلكم كان من سنن لتركبن جاء ما الفتن-باب في - الترمذي 1
.20892برقم:  النصار مسند في وأحمد صحيح، حسن وقال

.الذهبي ووافقه يخرجاه، ولم مسلم شرط على  صحيح:وقال والحاكم ماجه - ابن 2
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 يحكم فل به، يعذر جهل الحكام هذه ببعض جاهل يكون من الناس
 قال كما الرسالة، بلغ جهة من الحجة عليه تقوم حتى أحد بكفر

َئّل  :تعالى ُكوَن ِل ّناِس َي َلى ِلل ِه َع ّل َد ُحّجٌة ال ْع الّرُسِل َب  ، لو ولهذا 
 الخمر أن يعلم لم أو عليه، واجبة الصلة أن يعلم ولم رجل، أسلم
يعاقب ولم بل هذا، وتحريم هذا، إيجاب اعتقاد بعدم يكفر لم حرام،

النبوية الحجة تبلغه حتى "1.
 لو امرءا أن في خلف الله: " ول رحمه حزم ابن ويقول

 وأن حلل، الخمر أن السلم- فاعتقد شرائع يعلم أسلم- ولم
 يكن لم تعالى الله حكم يبلغه لم وهو صلة، النسان على ليس

 فتمادى الحجة عليه قامت إذا حتى به، يعتد خلف بل كافرا
كافر فهو المة بإجماع حينئذ "2.

-  فيها تشتهر ل بعيدة، بادية أو نائية، منطقة في ينشأ أن ومنها
يستطيع-  ل ذلك مع هو ثم أصوله، فيها تظهر ول السلم شرائع

 أن فيها يمكنه التى البلد إلى يرحل معتبر- أن شرعي لمانع
السلم دين يتعلم .

 الدين أصول تعلم عن تعوقه بدنية بعاهة مصابا يكون أن ومنها -
 الذين الربعة بحديث الباب هذا في وشرائعه. ويستأنس

 يسمع ل أصم الحديث:" رجل في كما وهم القيامة يوم يحتجون
"  فترة في مات ورجل هرم، ورجل أحمق، ورجل شيئا

.3الحديث
 من يبلغه لم بما العبد فيعذر وذهابه، العلم اندراس ومنها -

 مجادلة وفيه ذكره، سبق الذي حذيفة حديث في كما الدين،
 العلماء، عليها تكلم التي الحالت بعض فهذه له. زفر بن صلة

يقل لم ما "وليقس ".
التكفير     من     مانعا     الجهل     اعتبار     شرط -3 :

 علم في مقرر هو كما بالقدرة منوط عموما التكليف أن اعلم
 عن نفسه عن الجهل دفع عن العاجز فإن الفقه. وعليه أصول

.11/406الفتاوى:  - مجموع 1
حزم. لبن المحلى  عن61اليمان: نواقض في نقله-  2
الصحيح". رجال الهيثمي: "رجاله وقال والطبراني والبزار أحمد - رواه 3
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 فإن التعلم، من المتمكن بخلف بجهله، معذور التعلم، طريق
 الله دين عن صده على علمة هو إذ تكفيره، من يمنع ل جهله

والهدى الحق عن وإعراضه تعالى، .
 الشرعية الله: " القاعدة رحمه المالكي القرافي العلمة يقول

 حجة يكون ل دفعه، المكلف يمكن جهل كل أن على دلت
 وأوجب برسائله، خلقه إلى رسله بعث تعالى الله فإن للجاهل،

 بها والعمل فالعلم بها، يعملوا ثم يعلموها، أن كافة عليهم
 عصى فقد جاهل وبقي والعمل، التعلم ترك فمن واجبان،

واجبين لتركه معصيتين "1.
 طلب في السعي وجوب مبينا الله رحمه حزم ابن ويقول
 النبي ذكر بلغه من الشرعي: " وأما العلم من العيني الواجب

 ففرض عنه يخبره من بلده في يجد لم ثم به، جاء وما  محمد
 إخباره ولول الحقائق فيها يستبرىء بلد إلى عنها الخروج عليه
 عنه نسمع من كل في ذلك للزمنا بعده، نبي ل أنه السلم عليه

النبوة ادعى أنه "2.
 بالشرط بالجهل العذر مقيدا الله رحمه السلم شيخ ويقول
 العجز مع إل عذرا يكون ل العذر هذا آنفا:"... إن ذكرت الذي

لم فيها فقصر الحق معرفة النسان أمكن فمتى وإل إزالته، عن
معذورا يكن "3.

 الشنقيطي المين محمد المفسر الصولي العلمة ويقول
 والمقدم فيه، المفّرُط التعلم على القادر الله:"... وأما رحمه
بمعذور ليس الذي فهذا الوحي، من علم ما على الرجال آراء "4.

 أدنى حوله يقع أن ينبغي ل مما القيد هذا فإن وبالجملة،
له تشهد التي والدلة القواعد لكثرة خلف، .

◘◘◘
النظم في قلت :
والرشاد التوحيد رسالة العباد على الله وحجة

.4/264- الفروق:  1
.5/110- الحكام:  2
.20/280الفتاوى:  - مجموع 3
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والصدق والتقى الكمال أهل
ميثاق َاو عقِل أو بفطرة

الرشيد المذهب في معتبر

الحق دعاة الرْسل بها أتى
الخّلق حجة تقوم فل
التوحيد مسائل في والجهل

:الشرح
 ل الجهل هذا وكان سبق، فيما بالجهل العذر على تكلمت لما

 الحجة، هذه على هنا تكلمت الرسالية، الحجة بلوغ بعد إل يرفع
فقلت هامة، مسائل من بذلك يلحق وما :

( الله وحجة  التوحيد (رسالة هي العباد) أجمعين (على تعالى (
 (الرْسل) الكرام وجل عز الله عند بها) من (أتى والرشاد) التي

 البشري، الجنس الكمال) في و(أهل لوائه الحق) وحملة (دعاة
ّتقى) مصدر  أنواع من ذلك (والصدق) وغير يتقي اتقى (وال

أجمعين عليهم وسلمه الله صلوات النسانية، الكمالت .
( الخلق حجة تقوم فل  أو (بفطرة عباده على وتعالى سبحانه (

وبيان تعريفها، (ميثاق) وسيأتي للوزن الهمزة َاو) بتخفيف عقل
مستقلة حججا تكون لن صلحيتها عدم .

( التوحيد مسائل في والجهل  مواضعها، في مسطرة بقيود (
 القول أطلق لمن خلفا الرشيد) الصحيح، المذهب في (معتبر

التوحيد أصل في بالجهل العذر بعدم .
التالية المسائل خلل من يكون المبحث هذا على والكلم :

الرسالية     الولى: الحجة     المسالة :
 متى الذي الدليل هنا به والمقصود البرهان، اللغة في الحجة

 من المانع الجهل عنه ارتفع الكفر في الواقع المكلف على قام
.تكفيره

 أهل واتفق تقوم؟ بم الحجة هذه في الناس اختلف وقد
عن السمعي الشرعي الخطاب ببلوغ إل تقوم ل أنها على السنة

جدا.  كثيرة والسنة الكتاب من ذلك المرسلين. وأدلة طريق
تعالى قوله فمنها :  ّنا َوَما ِبيَن ُك ّذ َع ّتى ُم َعَث َح ْب لل َن َرُسو   وقوله: 

َئّل ُكوَن ل ّناِس َي َلى ِلل ِه َع ّل َد ُحّجٌة ال ْع الّرُسِل َب   وقوله:  ْو َل ّنا َو  َأ
ُهْم َنا ْك َل ْه َذاٍب َأ َع ِه ِمْن ِب ِل ْب ُلوا َق َقا َنا َل ّب ْوَل َر ْلَت َل َنا َأْرَس ْي َل لل ِإ  َرُسو
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َع ِب ّت َن ِتَك َف َيا ْبِل ِمْن آ ِذّل َأْن َق َنْخَزى َن َو   وقوله:  ّبَك َكاَن َوَما  َر
ِلَك ْه ُقَرى ُم ْل ّتى ا َعَث َح ْب َها ِفي َي لل ُأّم َرُسو   وقوله:  ّلَما ِقَي ُك ْل  ُأ
َها ْوٌج ِفي ُهْم َف َل أ

َ َها َس ُت َن َلْم َخَز ُكْم َأ ِت ْأ ِذيٌر َي َن   وقوله:  َق ِذيَن َوِسي ّل  ا
َفُروا َلى َك ّنَم ِإ َه لرا َج ّتى ُزَم َذا َح َها ِإ ُءو ِتَحْت َجا َها ُف ُب َوا ْب َقاَل َأ ُهْم َو  َل
َها ُت َن َلْم َخَز ُكْم َأ ِت ْأ ُكْم ُرُسٌل َي ْن ُلوَن ِم ْت ُكْم َي ْي َل َياِت َع ُكْم آ ّب ُكْم َر َن ِذُرو ْن ُي َو

َء َقا ُكْم ِل ْوِم َذا َي ُلوا َه َلى َقا ِكْن َب َل ّقْت َو ِلَمُة َح َذاِب َك َع ْل َلى ا  َع
ِريَن ِف َكا ْل ْعَشَر  :وقوله  ا ْلِجّن َياَم ِْلنِس ا َلْم َوا ُكْم َأ ِت ْأ ُكْم ُرُسٌل َي ْن  ِم

ُقّصوَن ُكْم َي ْي َل ِتي َع َيا ُكْم آ َن ِذُرو ُين َء َو َقا ُكْم ِل ْوِم َذا َي ُلوا َه َنا َقا ْد ِه  َش
َلى َنا َع ُفِس ُهْم َأن ْت َغّر ُة َو َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ُدوا ال ِه َلى َوَش ِهْم َع ُفِس ُهْم َأن ّن أ

َ 
ُنوا ِريَن َكا ِف َكا   ذكره جل وقوله :  ْهَل َأ َتاِب َيا ِك ْل ْد ا ُكْم َق َء  َجا

َنا ُل ّيُن َرُسو َب ُكْم ُي َلى َل ٍة َع ْتَر ُلوا َأْن الّرُسِل ِمْن َف ُقو َنا َما َت َء  ِمْن َجا
ٍر ٍر َوَل َبِشي ِذي ْد َن َق ُكْم َف َء ِذيٌر َبِشيٌر َجا َن ّلُه َو َلى َوال ٍء ُكّل َع ِديٌر َشْي َق

 .
 الصل هذا على الدالة القرآنية اليات نقل من أكثرت وإنما
ّني،  يتوهم أن يمكن لما دفعا الكتاب، هذا في للمعهود خلفا الّس
ّد السراء، سورة آية سوى له تشهد ل الصل هذا أن من  فتر
 هذا في اليات - أن رأيت - كما التأول. والحق من بنوع دللتها

المقصود على الدللة وواضحة جدا، كثيرة الباب .
 رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي حديث الدلة ومن

 المة هذه من أحد بي يسمع ل بيده محمد نفس والذي ": الله
كان إل به، أرسلت بالذي يؤمن ولم يموت ثم نصراني ول يهودي

النار أصحاب من  "1.
 لم من أن التثريب": " ومفهومه "طرح في العراقي قال

 ل أن الصول في تقرر ما على معذور فهو السلم دعوة تبلغه
الصحيح على الشرع ورود قبل حكم "2.

 كما والجماعة، السنة أهل عند مقرر أصل فهذا العموم وعلى
السنة أهل أئمة من وغيرهالللكائي. ينقله .

).85 (ص153برقم:  اليمان كتاب في مسلم رواه-  1
.7/160: التثريب - طرح 2
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 إثباته، من لبد أصل الله:" وهذا رحمه السلم شيخ ويقول
إليه أرسل من إل ليعذب الله أن على النصوص دلت قد أنه وهو

 من مجموعة الله رحمه ذكر عليه.- ثم الحجة به تقوم رسول
 كذلك كان قال: وإذا ثم آنفا، ذكرتها التي القرآنية اليات

كقوله بلغه من على بالقرآن تقوم إنما الحجة أن فمعلوم : 
ُكْم ِذَر ِه ُِلن َغ َوَمْن ِب َل َب  ، قامت بعض دون القرآن بعض بلغه فمن 

يبلغه لم ما دون بلغه بما الحجة "1.
 قيام عدم مع الجهل كفر الله:" وأما رحمه القيم ابن ويقول
 التعذيب الله نفى الذي فهذا معرفتها، من التمكن وعدم الحجة،

الرسل حجة تقوم حتى عنه "2.
الرسالية     الحجة     إقامة     الثانية: صفة     المسألة :

 عن الجهل رفع هي الحجة إقامة من الفائدة كانت لما
 أن وجب مخالفه، يكفر الذي الشرعي الخطاب وإبلغه المعين،
 ودافعة شبهة، لكل قاطعة به تكون ما الشروط من فيها يتوفر

 والشخاص الحوال بحسب يختلف أمر وهذا احتمال لكل
رحمه القيم ابن العلمة يقول لذلك ذلك، وغير والزمنة والمكنة
 والمكنة الزمنة باختلف يختلف الحجة قيام تعالى:" إن الله

 دون زمان في الكفار على الله حجة تقوم والشخاص،فقد
 شخص على تقوم أنها كما أخرى، دون وناحية بقعة وفي زمان،

لعدم وإما والمجنون، كالصغير وتمييزه عقله لعدم إما آخر، دون
له يترجم ترجمان يحضر ولم الخطاب، ليفهم كالذي فهمه "3.

 وجه على للمكلف الحجة بلوغ هو الباب هذا في والضابط
 ترجمة ذلك اقتضى بلغته، تكون بأن . وذلك4فهمها به يمكنه
الله:"  رحمه السلم شيخ يقول كما والحديث، القرآن معاني
 أمر وكما ومعناه، لفظه القرآن بتبليغ مأمورة المة أن ومعلوم
 إلى تبليغه وأن كذلك، إل رسالة تبليغ يكون ول الرسول بذلك
المكان.  بحسب لهم فيترجم لهم، ترجمة إلى يحتاج قد العجم

.310-1/309 المسيح: دين بدل لمن الصحيح - الجواب 1
.611 الهجرتين: - طريق 2
.612-611 الهجرتين: - طريق 3
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 فيكون المعاني، لتصوير أمثال ضرب إلى تحتاج قد والترجمة
الترجمة تمام من ذلك "1.

 للشبهة، قاطعة واضحة بينة الحجة تكون أن ينبغي وكذلك
تعالى قوله في كما المرسلون، به جاء ما صفة وهذه :  َهْل  َف

َلى ُغ ِإّل الّرُسِل َع َبَل ْل ِبيُن ا ْلُم ا  ، ذكره جل وقوله :  َلُموا ْع ّنَما َفا  َأ
َلى َنا َع ِل ُغ َرُسو َبَل ْل ِبيُن ا ْلُم ا  ، ابن اليات. يقول من ذلك وغير 

تعالى الله: " وقوله رحمة عليه تيمية :  ُه َأِجْر ّتى َف َع َح  َكَلَم َيْسَم
ِه ّل  فهم من معه يتمكن سمعا يسمعه أنه المراد أن علم قد ، ال

 من معه يتمكن ل لفظ سمع بمجرد يقوم ل المقصود إذ معناه،
 به تقوم ما له يترجم أن لوجب عربي غير كان فلو المعنى، فهم
 من ليست غريبة ألفاظ القرآن وفي عربيا كان ولو الحجة، عليه

 كثير يسمعه كما اللفظ سمع ولو معناها، له نبين أن وجب لغته،
 له ونبين له نفسره أن منا وطلب المعنى يفقه ولم الناس من

أجبناه القرآن في يقدح سؤال عن سألنا ذلك. وإن فعلينا معناه،
النبي كان عنه،كما   أهل أو المشركين بعض عليه أورد إذا 

 كان فإنه القرآن، على يوردونه سؤال المسلمين أو الكتاب
عنه يجيبهم "2.

 في شرط الحجة فهم أن النفيس، الكلم هذا من فظهر
 المعنى معرفة بفهمها المكلف. والمقصود على قيامها صحة
 بمعنى الفهم أما منها، يراد ولما لها الدراك وتمام منها، المراد
 الحجة. وعلى إقامة في يشترط فل والذعان، والنقياد القبول

 من كثير تفريق يتنزل أن ينبغي الحجة لفهم الثاني المعنى هذا
 من أن وقولهم وفهمها، الحجة بلوغ بين النجدية الدعوة علماء

يفهمها لم وإن عليه قامت الحجة بلغته .
 أهل من أحد ينازع أن ينبغي فل للفهم، الول المعنى أما

الحجة قيام في شرطا كونه في العلم .

.117-4/116الفتاوى:  - مجموع 1
.1/68الصحيح:  - الجواب 2
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بمـجـرد الحـجـة تـقـوم الثالـثـة: ـهـل المـسـألة-3
العقل؟

 والعقائد الصول كتب في المشهورة هي المسألة هذه
العظيمة المباحث من وهي العقليين، والتقبيح التحسين بمسألة

 ثم والشاعرة، المعتزلة بين أول الخلف حولها اشتد التي
 يدور فيها الخلف أخرى. ومجمل لفرق علمية إضافات ظهرت

اثنتين نقطتين حول :
الحكم؟ لدراك سبيل يكون أن يصلح العقل الولى: هل

 إمكانه- مناط فرض للحكم-على العقل إدراك الثانية: هل
للتكليف؟

الطوائف مختلف بين فيها الخلف فحاصل الولى النقطة أما
ثلثة أقوال إلى يرجع :

1-  كانت إن الفعل إن قالوا نحوهم نحا ومن المعتزلة
 غلبت وإن حسنا، كان محضة مصلحة كان أو غالبة مصلحته

 إدراك على قبيحا. ويترتب كان محضة مفسدة كان أو مفسدته
 الله حكم إدراك العقل، طريق عن الفعل في والقبح الحسن

فيه تعالى 1.
2-  شيخ يسميهم الذين معهم- وهم ومن الشاعرة

 ول ذاتي قبح الفعل في المجبرة- قالوا: ليس نظار السلم
 الشارع حكم بعد والقبح الحسن صفة يأخذ وإنما ذاتي، حسن

 أمر الشارع أن الحكم. فلو لدراك الوحيد السبيل هو الذي
حسنا ذلك لكان الخمر شرب أو بالزنا .

3-  ذاتيان، أوقبح حسن الفعل في قالوا: يوجد الماتريدية
 الشارع. وهذا عن استقلل والقبح الحسن هذا العقل يدرك وقد

 شيخ عنهم نقله كما السنة أهل قول هو الثالث- الذي المذهب
 من متفرقة مواضع في القيم ابن والعلمة تيمية ابن السلم

 من كثير ويهمله الفقه، أصول كتب في مشهور كتبهما- غير
 بخيت الشيخ الهمال هذا على عاتبهم وقد فيه، المؤلفين

الوصول "سلم في مطيعي ".

جمع على كتب ما في العقل طريق عن الخمسة الحكام إدراك في طريقتهم - انظر 1
". العقل المعتزلة قوله: " وحكمت عند الجوامع،
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اثنان قولن ففيها الثانية النقطة أما :
 مناط العقلي الدراك أن وعندهم المعتزلة قول هو الول

 قول والثانيعقولهم.  بمقتضى محاسبون الناس  أن:أي التكليف،
 بعد إل ليكون والعقاب الحساب أن وهو معهم ومن السنة أهل

سبق فيما سقتها التي للدلة الرسالية، الحجة بلوغ .
 لبنا ودم فرث بين من "يخرج الذي الحق المذهب أن فالحاصل
 بإدراك يستقل أن يمكنه العقل أن هو ،1للشاربين" سائغا خالصا
 قبل ولحساب لعقاب ولكن الفعال، في الذاتيين والقبح الحسن

الشرع ورود .
 ومن الفترات أهل في الخلف السابق، الخلف على ويترتب

 يكلف المعتزلة فعند ،2المجتهدين غياب حال في أو حكمهم، في
 آثار ذلك على ويتفرع العقل، بمقتضى الحالت هذه في الناس

جدا كثيرة .
ـبـالفطرة الحـجـة تـقـوم الرابعة: هل المسألة-4

أوالميثاق؟
-ニ  عليه قوله في كما النسان، عليه يولد ما بالفطرة المقصود

 فأبواه الفطرة، على إل يولد مولود من والسلم: " ما الصلة
 هل جمعاء بهيمة البهيمة تنتج كما يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه

الحديث-  هريرة- راوي أبو يقول ثم جدعاء؟ من فيها تحسون
َة  :اقرؤوا ْطَر ِه ِف ّل ِتي ال ّل َطَر ا ّناَس َف َها ال ْي َل ِديَل َل َع ْب ْلِق َت ِه ِلَخ ّل ِلَك ال  َذ

ّديُن ّيُم ال َق ْل ا  "3.

 أن – الله رحمه القيم ابن ينقله - كما السلف عامة عليه والذي
 على السلم. والدليل دين هي النسان عليها يولد التي الفطرة

 إل مولود من السابق:" ما الحديث روايات بعض في جاء ما ذلك
 على يولد أنه في صريح القيم:" فهذا ابن قال ،4الملة" على وهو
 أبي واستشهاد الحديث، راوى شهاب بنا فسره كما السلم، ملة

الوصول:  سلم في مطيعي بخيت الشيخ وصفه - هكذا 1
.الصوليين عند خلف محل والمسألة مجتهد، عن الزمان خلو بجواز القول - على 2
 (1358برقم:  عليه، يصلى هل فمات الصبي أسلم إذا الجنائز-باب في البخاري رواه-  3

).1066 (ص2658برقم:  القدر كتاب في ومسلم )،263
)1067 (ص2658 برقم مسلم رواه-  4
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 هي الفطرة أن على أيضا . ويدل1" ذلك على يدل بالية هريرة
النبي عن المجاشعي حمار بن عياض حديث السلم  ، يروي فيما 

 أتتهم وإنهم كلهم، حنفاء عبادي خلقت وتعالى:" إني تبارك ربه عن
 لهم، أحللت ما عليهم وحرمت دينهم، عن فاجتالتهم الشياطين

 في صريح . فهذا2سلطانا" به أنزل لم ما بي يشركوا أن وأمرتهم
 الفطرة أن على يدل وهذا الحنيفية، على مخلوقون كلهم العباد أن

السلم دين هي .
-ホ تعالى قوله في جاء ما فهو الميثاق وأما :  ْذ ِإ َذ َو ّبَك َأَخ  ِمْن َر

ِني َدَم َب ِهْم ِمْن آ ِر ُهو ُهْم ُظ َت ّي ُهْم ُذّر َد َه َأْش َلى َو ِهْم َع ُفِس َلْسُت َأن ُكْم َأ ّب ِبَر
ُلوا َلى َقا َنا َب ْد ِه ُلوا َأْن َش ُقو ْوَم َت ِة َي َياَم ِق ْل ّنا ا ّنا ِإ َذا َعْن ُك ِلين َه ِف ْو َغا َأ  * 

ُلوا ُقو ّنَما َت َنا َأْشَرَك ِإ ُؤ َبا ْبُل ِمْن آ ّنا َق ُك لة َو ّي ِهْم ِمْن ُذّر ِد ْع َنا َب ُك ِل ْه ُت َف  ِبَما َأ
َعَل ُلوَن َف ِط ْب ْلُم ا  ، مرفوعا: "  أنس حديث من الصحيحين في وجاء

 من الرض على ما لك لوكان القيامة: أرأيت يوم كافرلل يقال
 منك أردت فيقول: قد قال:فيقول: نعم، به، مفتديا أكنت شيء

 شيئا بي لتشرك أن آدم ظهر في عليك أخذت قد ذلك، من أهون
السابقة، الية تفسير السنة في جاء . وقد3بي" تشرك أن إل فأبيت
: الصحيح الحديث في وذلك آدم، بنى على الميثاق أخذ كيفية وبيان

َنعمان آدم ظهر من الميثاق وتعالى تبارك الله " أخذ  عرفة، يعني ب
 كلمهم ثم كالذر، يديه بين فنثرهم ذرأها، ذرية كل صلبه من فأخرج

بربكم قال: ألست قبل،  ..4

بقوله الله رحمه حكمي حافظ الشيخ ذلك ونظم : 
ظهر من مضى قد فيما أخرج الذرـك هـتـذري آدم

أنه يهمـلـع دـهـالع ذـوأخ غيره بحق معبود لرب .
أمـرا وعـدوهما والفطـرة الميثـاق بيـن العلـم أهـل من كثير سوى وقد
الـحـاديث ـسـياق ـمـن الظـهـر ـهـو وهذا بينهما، بالفرق البعض وقال واحدا،

أعلم. والله للميثاق، المفسرة

.2/535الذمة:  أهل - أحكام 1
).1148 (ص2865برقم:  وأهلها نعيمها وصفة الجنة كتاب في مسلم رواه-  2
القيامة صفة في ومسلم )،636 (ص3334برقم:  النبياء أحاديث في البخاري رواه-  3

).1128 (ص2805برقم:  والنار والجنة
.1623الصحيحة:  السلسلة وصححه. وانظر والحاكم أحمد رواه-  4
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 يكون لن منهما أي يصلح ل والميثاق الفطرة فإن هذا، علم إذا
ذلك على والدليل العباد، على مستقلة حجة 1:

تعالى قوله -1 :  ّلُه ُكْم َوال ُطوِن ِمْن َأْخَرَج ُكْم ُب ِت َها َلُموَن َل ُأّم ْع  َت
لئا ْي  أن زعم من على منكرا المروزي نصر بن محمد المام قال  َش

النبي أخبر التي الفطرة أن حجة:" زعم الميثاق   مولود كل بأن 
 على أنه وزعم بربه معرفة مولود كل في خلقه هي عليها يولد

تعالى قوله معنى :  ْذ ِإ َذ َو ّبَك َأَخ ِني ِمْن َر َدَم َب ِهْم ِمْن آ ِر ُهو ُهْم ُظ َت ّي  ُذّر
ُهْم َد َه َأْش َلى َو ِهْم َع ُفِس َلْسُت َأن ُكْم َأ ّب ِبَر   نصر: "  بن محمد قال الية،

تعالى قال :  ّلُه ُكْم َوال ُطوِن ِمْن َأْخَرَج ُكْم ُب ِت َها َلُموَن َل ُأّم ْع لئا َت ْي َش  
 أعظم فمن تعالى، الله وهو الشياء أعظم يعرفون أنهم هذا فزعم

يقول وجل عز الله سمع ممن للكتاب مخالفة وأشد جرما :  ّلُه  َوال
ُكْم ُطوِن ِمْن َأْخَرَج ُكْم ُب ِت َها َلُموَن َل ُأّم ْع لئا َت ْي َش   يعلمون أنهم فزعم 

بالكتاب والجاهل العالمين لرب المعاند هو وهذا الشياء؟ أعظم "2.
تعالى قوله -2 :  ِلَك َذ َك َنا َو ْي ْوَح ْيَك َأ َل لحا ِإ َنا ِمْن ُرو ِر ْنَت َما َأْم ِري ُك ْد َت

َتاُب َما ِك ْل ِْليَماُن َوَل ا ا  ، ظاهر منها الدللة ووجه .

3-  على للستدلل الولى، المسألة في نقلها سبق التي اليات
 رحمه الشنقيطي المين محمد العلمة الرسالية. قال الحجة

 يعذب ل تعالى الله بأن بكثرة مصرحة القرآنية الله:" واليات
 عدم على دليل وهو الرسل، بإنذار الحجة عليه يقيم حتى أحدا

 ذلك فمن الفطرة، من ركز وما الدلة، من نصب بما الكتفاء
تعالى قوله :  ّنا َوَما ِبيَن ُك ّذ َع ّتى ُم َعَث َح ْب لل َن َرُسو   فيها:  قال فإنه

 أدلة، وننصب عقول، نخلق حتى يقل ولم رسول، نبعث حتى
فطرة ونركز "3.

 وأنه مستقلة، حجة ليست والميثاق الفطرة أن إذن فتبين
 بتلك مذكرين الرسل بها جاء التي الرسالية الحجة من لبد

.1/371الشريف":  العلم طلب في " الجامع كتاب من الدلة - اختصرت 1
.526-2/525 الذمة: أهل أحكام في القيم ابن - نقله 2
أهل على بالرد خاصا ليس ظاهر، هو كما – الله رحمه – البيان:             وكلمه - أضواء 3

فليتأمل. المعاصرين، بعض ادعاه كما العقليين، والقبح الحسن
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تعالى قوله في كما الميثاق، وذلك الفطرة :  ّكْر َذ ّنَما َف ْنَت ِإ  َأ
ّكٌر َذ الله رحمه حكمي حافظ قال . ُم :

أرسل قد رسله هذا وبعد أنزل الكتاب وبالحق لهم
روهمـيذك العهد بذا لكي شروهمـويب ذروهمـوين

 تأتي إنما الرسل كانت الله:" ولهذا رحمه تيمية ابن قال
ّير ونفي وإمداده وتقويته لها، معلوم هو ما الفطرة بتذكير  المغ

 لبتغيير وتكميلها، الفطرة بتقرير بعثوا فالرسل للفطرة،
وتحويلها الفطرة "1.

 الشرائع تفصيل هو وتكميلها بها، التذكير هو الفطرة فتقرير
عباده على الله وحقوق .

بالجـهـل الـعـذر يعـتـبر الخامسة: هل المسألة-5
التوحيد؟ أصل في

 الجهل اعتبار على عديدة أدلة السابقة الفقرات في قدمت
ولو بالجهل العذر في واضحة أدلة التكفير. وهي نعامو من مانعا
 فيه طلب فقد أنواط، ذات حديث مثل وذلك التوحيد، أصل في

التوحيد لصل ناقض هو أمرا بالكفر، العهد حدثاء الصحابة هؤلء
النبي يكفرهم ولم الكبر، الشرك باب في وداخل   لجل 

 في ويذروه يحرقوه أن أهله أمر الذي حديث جهلهم. ومثله
 وهذا وإحيائه، بعثه على ذكره جل الله قدرة في شكا الرياح،

 الموت بعد للبعث إنكار وفيه التوحيد لصل وناقض بين كفر
 صفات وأجلى أبرز إحدى هي التي وجل عز الله قدرة ولعموم

 ودل بجهله عذره تعالى الله فإن ذلك ومع وتعالى، سبحانه الله
 والصدق والصيام الصلة يتركون الذين أن على حذيفة حديث

 وينجون بجهلهم، يعذرون أهله، وذهاب العلم اندراس زمان في
 والصيام الصلة ترك أن مع الله، إل لإله كلمة بمجرد النار من

 جنس ترك مسألة في سبق كما الملة من مخرج كفر والصدقة
الكتاب هذا من الول الفصل في العمل .

 أن المبحث، هذا من الولى الربعة المسائل في ذكرت كما
 ل العقل وأن بالرسالت إل تقوم ل عباده على البالغة الله حجة

.16/348الفتاوى:  - مجموع 1

111



 الميثاق وأن فروعه، في أو التوحيد أصل في سواء حجة يصلح
طريق عن بهما التذكير إلى محتاجتان ناقصتان حجتان والفطرة

الرسالية الحجة .
بالجهل العذر بعدم القول إطلق أن إلى كله هذا من فنخلص

1المتأخرين العلم أهل بعض به يقول كان وإن التوحيد، أصل في

 وليس صحيح غير مذهب المعاصرين، بعض ذلك على ويتبعهم
 الدلة مناطحة على يقوى ما والحجج البراهين من عليه

سبق فيما بعضها قدمت التي المتظافرة والنصوص .
 ليعذرون أنهم على العلماء هؤلء كلم حمل يمكن نعم،

 أو بالضرورة الدين من المعلومة التوحيد مسائل في بالجهل
 شأنهم من للذين وبالنسبة واشتهرت، تفاصيلها استفاضت التي

 التمكن ضابط فيهم يتوفر بأن المسائل، بهذه عالمين يكونوا أن
آنفا ذكرته الذي العلم من .

 عهد حديث يكن ولم السلم، بلد في يعيش كان من فمثل،
 وفهمه، العلم سماع من متمكنا الحواس كامل وكان بالكفر،

 أو والصنام، الكواكب عبادة في وقع إذا بالجهل ليعذر فإنه
بالنبي استهزأ أو وجل، غز الله سب   ليتصور مما ذلك غير أو 

الضوابط إلى يؤول المر، حقيقة في به. وهذا الجهل حدوث فيه
 ضابط الخصوص وعلى بالجهل، العذر لصحة آنفا ذكرتها التي

العلم من التمكن .
ولغبار صحيحا كان المعنى هذا على الئمة هؤلء كلم ُحمل فإن

على الباب تفتح خطيرة زلة فهو إطلقه على بقي إن وأما عليه،
 وحسبك التكفيريين، غلة ومناهج الخوارج فكر أمام مصراعيه

 فتح فإن المة. وبالمقابل، لكيان وتهديدا خطورة النتيجة بهذه
 فيما المسطرة الضوابط عن النظر بقطع بالجهل، العذر باب

التكفير لباب شنيع تمييع إلى يؤدي سبق، .
أعلم التقصير. والله وأهل الغلو أهل بين وسط دائما والحق .

رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ لدن من النجدية، الدعوة أئمة كتابات في مشهور - هذا 1
العذر قضية من الئمة هؤلء موقف وتحليل فهم محاولة في الكثير ُكتب تعالى. وقد الله

إلى محتاجة تزال ما القضية بل العليل، يشفي ما ول الغليل يروي ما كتب فيما وليس بالجهل،
أكبر. تحليلي جهد
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◘◘◘
النظم في قلت :

المحذور على العبد ُيكره أن التكفير موانع ومن هذا

:الشرح

الرابع: الكراه     المانع .
 الصوليون نقل . وقد1يريده بما الغير إلزام هو الكراه

كبيرين مذهبين على المكره تكليف في الخلف :
- مطلقا التكليف عدم وهو المعتزلة مذهب ،
-  المكره في الصل أن تكليفه. والحق وهو الشاعرة ومذهب

تفصيلت مع ولكن التكليف، :
1-  مثل الشرع داعيَة الكراه داعيُة خالف فإذا

 أبو به. قال التكليف جواز في خلف فل القتل، على الكراه
 أن على الجماع الله:" انعقد رحمه الشيرازي إسحاق

 نفسه عن والدفع القتل باجتناب مأمور القتل على المكَره
قتله على أكره من قتل إن يأثم وأنه "2.

 بالسيف أكره كمن الشرع داعيَة الكراه داعيُة وافق إن ماأو
 قتل على الكراه أو مسلم، بقتل هّمت حية قتل على
 قالوا الخلف. فالمعتزلة فيه وقع الذي هو فهذا الكافرالحربي،

 له يبقى فل عليه، أكره ما فعُل إل منه ليصح لنه التكليف بامتناع
 يأتي بأن المتثال على لقدرته بجوازه الخرون خيرة. وقال

 الزكاة أداء على أكره كمن الشرع، داعي لجل عليه بالمكَره
غور فيه ولكن ظاهر، الغزالي:" وهذا منه. قال أخذها عند فنواها   

"3.
2- متعلقا عليه المكَره الفعل يكون أن بين التفصيل :

.12/385الباري:  - فتح 1
.12/386 الباري: - فتح 2
.1/170- المستصفى:  3
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 العباد حقوق لن مكلف أنه فالصل العباد، بحقوقا- 
القتل على الكراه مثل المشاحة. وهذا على مبنية .

 لن مكلف غير أنه فالصل وجل، عز الله بحقوقب-
 النطق على الكراه مثل المسامحة. وهذا على مبنية الله حقوق

تعالى قوله الكفر. والدليل بكلمة :  َفَر َمْن ِه َك ّل ِد ِمْن ِبال ْع ِه َب ِن  ِإّل ِإيَما
َه َمْن ِر ْك ُبُه ُأ ْل َق ِئّن َو ْطَم ِْليَماِن ُم ِكْن ِبا َل ِر َشَرَح َمْن َو ْف ُك ْل لرا ِبا ْد  َص

ِهْم ْي َل َع ِه ِمْن َغَضٌب َف ّل ُهْم ال َل َذاٌب َو ِظيٌم َع َع  . وجل عز قوله وكذلك : 
ْذ َل ّتِخ ُنوَن َي ْؤِم ْلُم ِريَن ا ِف َكا ْل َء ا َيا ِل ْو ِنيَن ُدوِن ِمْن َأ ْؤِم ْلُم َعْل َوَمْن ا ْف  َي

ِلَك ْيَس َذ َل ِه ِمْن َف ّل ٍء ِفي ال ُقوا َأْن ِإّل َشْي ّت ُهْم َت ْن لة ِم َقا ُت  . ابن قال 
باليمان مطمئن وقلبه باللسان، عباس: التقاة: التكلم 1.

 الخطأ أمتي عن لي تجاوز تعالى الله الحديث: " إن في وجاء
 عندما ياسر، بن عمار . وقصة2عليه" استكرهوا وما والنسيان،

 في مشهورة الكفر، بكلمة النطق على العذاب طائلة تحت أكره
.السيرة

ُبه جوارحه، أو بلسانه مكرها الكفر أظهر فمن وعليه  وقل
الكراه بسبب معذور وهو حرج، من عليه فليس باليمان، مطمئن .

 في الحافظ بالكراه. قال للعذر شروطا العلماء ذكر وقد هذا
أربعة الكراه الفتح: " وشروط :

.3/228الطبري:  - تفسير 1
تخريجه. سبق-  2
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عاجزا والمأمور به يهدد ما إيقاع على قادرا فاعله يكون أن- 
بالفرار. ولو الدفع عن
ذلك. به أوقع امتنع إذا أنه ظنه على يغلب ن- أ
ضربتك كذا تفعل لم إن قال فلو فوريا، به هدده ما يكون أن- 

ـجـرت أو ـجـدا قريبا زمنا ذكر إذا ما ويستثنى مكرها، ليعد غدا
يخلف. ل بأنه العادة

على أكره كمن اختياره على يدل ما المأمور من ليظهر أن- 
ينزل حتى فيتمادى أنزلت، ويقول ينزع أن وأمكنه فأولج الزنا

"1.
 ثلثة في النظر باختلف فيه الحكم يختلف الكراه حد أن كما

هي أمور 2:
الراء) (بفتح المكَره حال -1 .
ِره حال -2 الكراه) منه وقع (من المك .

الكراه عليه وقع الذي لمرا -3 .
 تحملهم، قدرات في يختلفون الناس فلن المكَره حال فأما

 على نتائج من إجابتهم على يترتب وما المجتمع، في مكانتهم وفي
 يأخذ أن له وهل العالم عن أحمد المام سئل لما المة. لذلك

 بجهل والجاهل تقية، العالم أجاب أجاب:" إذا فتواه في بالتقية
 للمانة العظيم المام هذا فهم مقدار الحق؟". فتأمل يتبين فمتى

 الرباني الموقف هذا وقارن العلماء، عاتق على الملقاة الجسيمة
 موائد على تهافت من المعاصرين العلماء من كثير فيه يقع بما

 والقواعد للنصوص وتطويع الدنيا، فتات على وتكالب السلطان،
 المبارك بن الله عبد والمزجة. وصدق للهواء الراسخة الشرعية

قال حين الله رحمه :
الملوك إل الدين أفسد وهل ورهبانها سوء وأحبار

 يستطيع من بين فرقا هنالك فلن الكراه منه وقع من حال وأما
 ُيعلم من وبين حكمه في من أو سلطان ذا كان بأن الوعيد تنفيذ

تنفيذ دون بالتهديد يكتفي أنه العادة طريق عن .
المحّرم عن تختلف الردة فلن الكراه عليه وقع الذي المر وأما

 عن يختلف بدوره وهذا الشرك، دون هو مما تحريمه على المجمع
.12/385الباري:  - فتح 1
.278":  والجماعة السنة أهل عند التكفير " ضوابط - انظر 2
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 الكراه حد يختلف أن حرمته, وهكذا. فوجب في المختلف المحرم
 الله:" تأملت رحمه السلم شيخ كذلك. قال المور هذه في

 عليه. فليس المكَره باختلف يختلف الكراه فوجدت المذهب
 ونحوها. فإن الهبة في المعتبر كالكراه الكفر كلمات في المعتبر

إل يكون ل الكفر على الكراه أن على موضع غير في نص قد أحمد
 على نص وقد إكراها، الكلم قيد. وليكون أو ضرب من بالتعذيب

 على ترجع أن فلها امسكنه أو صداقها زوجها وهبت لو المرأة أن
 عشرتها. فجعل يسيء أو يطلقها أن خافت إذا إل له لتهب أنها

 ليكون هذا  ومثل)… (إكراها. العشرة سوء أو الطلق خوف
أن أو يزوجوه ل أن الكفار خشي إذا السير فإن الكفر، على إكراها

الكفر بكلمة التكلم له يبح لم امرأته وبين بينه يحولوا "1.
 على والصبر بالعزيمة الخذ أن إليه، الشارة ينبغي ومما هذا

 ويدل الكراه، داعية وإجابة الترخص من أولى القتل أو التعذيب
النبي قول هذا على  : " إمام إلى قام ورجل حمزة، الشهداء سيد 

 الصحابة من كثير صبر أيضا عليه . ويدل2فقتله" ونهاه فأمره جائر
 بالرخصة، قبولهم وعدم المة، هذا تاريخ مر على والعلماء والدعاة

وجهادهم صبرهم وعلى عليهم يثنون الناس ومازال .
 أمثال لها قيض بأن المة هذه على وجل عز الله فضل ولول

 أن الحق استطاع لما المحتسبين، الصابرين المجاهدين هؤلء
 عباب في طريقه يشق طريا، غضا طويلة قرون لمدة يستمر

الضلل أمواج وبين الباطل، .
 الراقي السلفي الفهم هذا يسترجعوا أن للمسلمين آن فهل
 من ونخوة عز من لديهم تبقى ما يسستخلصوا وأن السلم، لدين

الترخص؟ وحمأة التخاذل مستنقع
◘◘◘

النظم في قلت :
ِد لم وإن حتى به الكفر يقص ُد من به ُيكفُر الكفر يقص

.5/490الكبرى:  الفتاوى-  1
في الطبراني ورواه يخرجاه، ولم السناد صحيح وقال جابر حديث من الحاكم رواه-  2

الزوائد. مجمع في كما الوسط
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:الشرح
 البتداء على رفع محل في الذي، بمعنى موصول اسم (من)

 لها لمحل الفعلية والجملة فيه، الوقوع يتعمد الكفر) أي (يقصد
 خبر رفع محل في به) الجملة (يكفر الموصول صلة العراب، من

 إليه وعمد الفعل قصد به) بأن الكفر يقصد لم وإن (حتى المبتدأ،
الكفر ليقصد وهو .

الفـعـل إـلـى القـصـد مسألة التكفير، موانع بعض على الكلم عند ذكرت
ـفـي ـشـرط أـحـدهما القـصـد من نوعين بين نفرق لكي الوان وتعمده. وآن

شرطا. ليس والخر بالتكفير الحكم
 وليكون ويتعمده الفعل إلى النسان يقصد أن فهو الول فأما
 صاحبه. ومثال لتكفير اشتراطه في لشك القصد فهذا فيه، مخطئا

 كما راحلته أضل الذي الرجل حديث في جاء ما القصد هذا انتفاء
بيانه سبق .

فهذا تعمده، الذي بفعله الكفَر النسان يقصد أن فهو الثاني وأما
 انتفائه ادعاء أو انتفاؤه وليمنع صاحبه، لتكفير شرطا ليس القصد

 في القصد هذا وجود اشترطنا لو المكفر. إذ بالفعل المؤاخذة من
 والفعال القوال في الواقعين من أحد يعجز لم الكفر، حكم إلحاق

 في سببا ذلك ولكان بفعله، الكفر قصده بعدم يعتذر أن الشركية
أنهم يعتقدون الكفار من كثير أن مطلقا. والحق التكفير باب إغلق

 في الوقوع ليقصدون وأنهم ويفعلونه، يقولونه فيما حق على
تعالى قوله في كما الشرك، أو الكفر   ُكْم َهْل ُقْل ُئ ّب َن ِريَن ُن َْلْخَس  ِبا

لل ْعَما ِذيَن َأ ّل ُهْم َضّل * ا ُي ْع ِة ِفي َس َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ُهْم ال ُبوَن َو ُهْم َيْحَس ّن أ
َ 

ُنوَن لعا ُيْحِس ْن ِئَك ُص َل ُأو ِذيَن *  ّل َفُروا ا َياِت َك ِهْم ِبآ ّب ِه َر ِئ َقا ِل َطْت َو ِب  َفَح
ُهْم ُل ْعَما ُهْم ُنِقيُم َفَل َأ ْوَم َل ِة َي َياَم ِق ْل لنا ا َوْز   . الطبري جرير ابن قال 

 أنه زعم من قول خطإ على الدلئل أدل من الله:" وهذا رحمه
 بوحدانيته، العلم بعد الكفر إلى يقصد حيث من إل أحد بالله ليكفر
 في صفتهم وصف الذين هؤلء عن أخبر ذكُره تعالى الله أن وذلك
 كانوا وقد ضلل، ذهب الدنيا في سعوا الذي سعيهم أن الية هذه

 هم أنهم عنهم وأخبر ذلك، صنعهم في محسنون أنهم يحسبون
 أنه زعموا الذين قال كما القول كان ولو ربهم، بآيات كفروا الذين
في القوم هؤلء يكون أن لوجب يعلم، حيث من إل أحد بالله ليكفر
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 يحسنون أنهم فيه يحسبون كانوا أنهم عنهم الله أخبر الذي عملهم
 فأخبر قالوا، ما بخلف القول ولكن عليه، مأجورين مثابين صنعه

حابطة أعمالهم وأن كفرة بالله أنهم عنهم ثناؤه جل "1.
تعالى قوله التفريق هذا أدلة ومن :  ِئْن َل ُهْم َو َت ْل أ

َ ُلّن َس ُقو َي ّنَما َل  ِإ
ّنا َعُب َنُخوُض ُك ْل َن ِه ُقْل َو ّل ِبال أ

ِه َ ِت َيا ِه َوآ ِل ُتْم َوَرُسو ُئوَن ُكن ِز ْه َت  * َل َتْس
ِذُروا َت ْع ْد َت ُتْم َق َفْر َد َك ْع ُكْم َب ِن ِإيَما   . الله:" ... رحمه السلم شيخ قال

 أن ظنوا بل كفرا، أتوا قد أنفسهم عند يكونوا لم أنهم على فدل
 يكفر كفر ورسوله وآياته بالله الستهزاء أن فبين بكفر، ليس ذلك

 ضعيف، إيمان عندهم كان أنه على فدل إيمانه، بعد صاحبه به
 كفرا، يظنوه لم ولكن محرم، أنه عرفوا الذي المحّرم هذا ففعلوا

جوازه يعتقدوا لم فإنهم به، كفروا كفرا وكان "2.
القصد:" ...  من النوعين هذين بين التفريق بيان في أيضا وقال

 أن يقصد لم وإن بذلك، َكفَر ُكفر هو ما فعل أو قال فمن وبالجملة
الله شاء ما إل أحد الكفَر ليقصد إذ كافرا، يكون "3.

 المارقة حديث شرح في الله رحمه حجر ابن الحافظ ويقول
 من أن الرمية):" وفيه من السهم يمرق كما الدين من ( يمرقون
ومن منه، الخروج يقصد أن غير من الدين من يخرج من المسلمين

السلم دين على دينا يختار أن غير "4.

.8/295 الطبري: - تفسير 1
.7/273الفتاوى:  - مجموع 2
.178-177المسلول:  - الصارم 3
.12/373 الباري: - فتح 4
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التكفير     في     إجمالية     الثالث: قواعد     فصل  ال :
النظم في قلت :

الميزان في الشأن عظيم أمر
كفر فقد مسلما يكفر فمن

العيان في الكفر حكم تنزيل
وحذر احتياط في وبالغ فاحذر

:الشرح
( في الكفر حكم تنزيل )  الشأن عظيم أمر (العيان على أي (

 يترتب ما جانب إلى وجل، عز الله الميزان) عند (في والمنزلة
 في (وبالغ السنة أخا الدنيا. (فاحذر) يا في ونتائج آثار من عليه

 إلى المنتسبين المعينين على بالكفر حكمك وحذر) عند احتياط
 ينقضه ولم بيقين إسلمه مسلما) ثبت يكفْر (من (فـ) إنه القبلة

 اجتهاد أو تأول صاحب يكون أن كفر) إل (فقد صريح بكفر
الجملة في سائغين .

 ما على الحساب يكون ما أشد محاسب النسان أن اعلم
 . فمن1كثيرة وأحاديث آيات ذلك على دلت كما بلسانه، ينطقه

النبي قول وفيه معاذ، حديث ذلك  : " وهل معاذ، يا أمك ثكلتك 
 إل جهنم نار - في مناخيرهم قال - أو وجوههم على الناس يكب

 إنالصحيح:"  الحديث في جاء ما . ومنها2ألسنتهم" حصائد
 بها فيهوي بأسا بها يرى ل الله سخط من بالكلمة ليتكلم الرجل

خريفا سبعين جهنم نار في "3.
ُيخشى اللسان، ينطقه ما وأخطر  غضب من صاحبه على و

 في والطعن العراض، في التكلم ومقته، وجل عز الله
وتعالى سبحانه قال فيهم. وقد ليس بما ووصفهم المؤمنين، : 
ِذيَن ّل ُذوَن َوا ْؤ ِنيَن ُي ْؤِم ْلُم َناِت ا ْؤِم ْلُم ِر َوا ْي َغ ُبوا َما ِب َتَس ْك ِد ا َق  َف

ُلوا َتَم لنا اْح َتا ْه لما ُب ْث ِإ لنا َو ِبي ُم  . الله رسول وقال  :" في قال من 

المناهي " معجم النافع كتابه مقدمة في المسألة هذه في طيب مبحث زيد أبو بكر - للشيخ 1
للفائدة. فليراجع اللفظية"،

وابن )،594 (ص2616برقم:  الصلة حرمة في جاء ما اليمان-باب في الترمذي رواه-  2
.21008النصار:  مسند في وأحمد ،3963برقم:  الفتن في ماجة

الزهد في ومسلم )،1243 (ص6478برقم:  الرقاق في البخاري مختلفة بألفاظ رواه-  3
).1197 (ص2988برقم:  والرقائق
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 بالمخرج يأتي حتى الخبال، ردغة في حبس فيه، ليس ما مؤمن
عرض في الستطالة الربا أربى من أيضا:" إن . وقال1قال" مما

حق بغير المسلم "2.
 اتهامه هو المسلم، النسان به يوصم أن يمكن ما أشنع وإن

 أواصر وقطع السلم، ملة من وإخراجه والزندقة، بالكفر
 من ذلك على يترتب وما المسلمين، بقية وبين بينه الموالة

 والشهادات والدفن والتناكح التوارث في خطيرة شرعية أحكام
ذلك وغير والمال الدم وعصمة .

معتبر اجتهاد عن ناشئا يكن لم إن التهام هذا مثل أن ولشك
من انعدم من إل بها ليستهين عظيمة، قدم - زلة سائغ تأويل أو

 والورع. وقد التقوى أسباب وافتقد وجل، عز الله خشية قلبه
ّيما الحديث في جاء  باء فقد كافر، يا لخيه قال جلر الصحيح:" أ

أحدهما بها "3.
 عن الحتراز التفرقة": " ينبغي "فيصل في الغزالي قال
 المقرين المصلين دماء استباحة فإن سبيل، إليه وجد ما التكفير
 من أهون الحياة في ككافر ألف ترك في والخطأ خطأ، بالتوحيد

واحد لمسلم دم سفك في الخطأ "4.
يكون خاصة حالت في إل الجملة، في صحيح قاله الذي وهذا

 البلد تعم عظيمة فتنة حدوث في سببا الكافر تكفير عدم فيها
 قد ذلك فعند العصر، هذا في ومشهور مشاهد هو كما والعباد،

 دم سفك أن مع الغزالي، كلم في المذكور التفضيل ينقلب
والشناعة الخطورة شديد الحالت- أمر جميع هو- في المسلم .

ذكرته.  الذي العظيم الصل هذا على كثيرة أدلة دلت وقد
تعالى قوله فمنها :  َها ّي أ

َ ِذيَن َيا ّل ُنوا ا َذا آَم ُتْم ِإ ْب ِبيِل ِفي َضَر ِه َس ّل  ال

برقم: أمرها يعلم أن غير من خصومة على يعين فيمن القضية-باب في داود أبو رواه-  1
..5129برقم:  المكثرين مسند في وأحمد )،2/164 (3597

العشرة مسند في وأحمد )،2/451 (4876برقم:  الغيبة في الدب-باب في داود أبو رواه-  2
.1564برقم: 

 (ص6104برقم:  قال، كما فهو تأويل بغير أخاه أكفر من الدب-باب في البخاري رواه-  3
).56 (ص60برقم:  اليمان في ومسلم )،1178

.12/372الفتح:  في - نقله 4
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ُنوا ّي َب َت ُلوا َوَل َف ُقو َقى ِلَمْن َت ْل ُكْم َأ ْي َل لنا َلْسَت الّسَلَم ِإ ْؤِم ُغوَن ُم َت ْب  َت
ِة َعَرَض َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َد ال ْن ِع ِه َف ّل ِنُم ال َغا ٌة َم ِثيَر ِلَك َك َذ ُتْم َك ْبُل ِمْن ُكن  َق

ّلُه َفَمّن ُكْم ال ْي َل ُنوا َع ّي َب َت ّلَه ِإّن َف ُلوَن ِبَما َكاَن ال ْعَم لرا َت ِبي َخ   . ومثل 
تعالى قوله الية هذه :  َها ّي أ

َ ِذيَن َيا ّل ُنوا ا ُكْم ِإْن آَم َء ٌق َجا ٍإ َفاِس َب َن  ِب
ُنوا ّي َب َت ُبوا َأْن َف لما ُتِصي ْو ٍة َق َل َها ِبُحوا ِبَج ُتْص َلى َف ُتْم َما َع ْل َع ِدِميَن َف َنا  .

 التسرع وعدم والتثبت، التبين وجوب في ظاهرتان واليتان
 هذا على فالدلة الناس. وبالجملة، على الحكم إصدار في

جدا كثيرة المعنى .
مسلما كفر أن" من وهي النظم في ذكرتها التي القاعدة أما
على تنزيلها في روعي إذا إجمال صحيحة قاعدة فهي كفر"، فقد

والتخصيصات القيود من مجموعة العيان .

قوله القاعدة، هذه وأصل  :" بها باء فقد أخاه الرجل كفر إذا 
 باء فقد كافر يا لخيه قال امرىء كذلك:" أيما وقوله ،1أحدهما"

 دعا وقوله: " من ،2رجعت" وإل قال كما كان إن أحدهما بها
عليه حار إل كذلك وليس الله عدو قال أو بالكفر رجل "3.

الله رسول قال: قال عنهما الله رضي عمر ابن وعن  :" أيما 
 هو كان وإل كافرا، كان فإن مسلما رجل أكفر مسلم رجل

.4"الكافر
 تكفير فإن الصحيحة، الصريحة الحاديث هذه جانب وإلى

رسوله وخبر تعالى الله بخبر تكذيب فيه المسلم   ، على ورد 
وبيل مستبينا،وضلل كفرا بذلك وكفى أمره، تعالى الله .

 فأخطأ وروية، علم عن اجتهد من ليلحق الوعيد هذا أن على
 ورسوله، الله بحكم مكذبا يكن ولم المسلمين، أحد تكفير في
 في داخل المخطىء المجتهد هذا مثل لعبا. إذ خائضا هازل ول

).56 (ص60برقم:  اليمان في مسلم رواه-  1
 (ص6104برقم:  قال، كما فهو تأويل بغير أخاه أكفر من الدب-باب في البخاري رواه-  2

.4792برقم:  المكثرين مسند في أحمد رجعت" عند وإل قال كما كان ولفظ: "إن )،1178
).57 (61برقم:  اليمان في مسلم رواه- 3
).2/409 (4687برقم:  ونقصانه، اليمان زيادة على الدليل السنة-باب في داود أبو رواه-  4
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قوله عموم  :" فالتكفير ،1أجر" فله فأخطأ الحاكم حكم إذا 
زمن في حدث الشرعية. وقد الحكام من حكما يكون أن ليعدو

 التكفير في المخطىء المجتهد أن تفيد كثيرة وقائع  النبي
خطئه على يحاسب ول بل الكفر عليه ليحور .

مجلس في عبادة بن لسعد حضير بن أسيد قول المثلة ومن
الله رسول  : " ورد لما وذلك المنافقين"، عن تجادل منافق إنك 

سلول بن أبي بن الله عبد عن مجادلته يفيد ما سعد كلم في 2.
 بالنفاق بلتعة بن حاطَب الخطاب بن عمر نبز ومنها

 في عنقه ضرب في وسلم عيه الله صلى الله رسول واستئذانه
 الوقائع. والله من ذلك وغير ،3مكة فتح قبيل المشهورة القصة

.أعلم
◘◘◘

النظم في قلت :
القوال بلزم الذي كذا

ِر يحل ل المراد في صريح غي
بالمآل التكفير ويحرم

محتمل بفعل تكفير كذاك

:الشرح
 تعريفه، المآل) وسيأتيب (التكفير المسلمين على (ويحرم)

 بيانه القوال) وسيأتي (بلزم (الذي) هو التكفير و(كذا) يحرم
و(كذاك أيضا،                

 بموضوع متعلقة مسائل ثلث البيتين هذين في ذكرت
 والتكفير القول، بلزم والتكفير بالمآل، وهي: التكفير التكفير

المحتمل بالفعل .

 (ص7352أخطأ-برقم:  أو فأصاب اجتهد إذا الحاكم أجر العتصام-باب في البخاري رواه-  1
).713 (1716برقم:  المسائل، كثرة عن النهي القضية-باب كتاب في ومسلم )،1400
متواتر. ومعناه

بعضهن النساء تعديل الشهادات-باب في البخاري أخرجه الذي الطويل الفك حديث في-  2
القاذف توبة وقبول الفك حديث في التوبة-باب في ومسلم )،504 (ص2661برقم:  بعضا،

).1112 (ص2770برقم: 
في ومسلم )،575 (ص3007برقم:  والسير-باب: الجاسوس الجهاد في البخاري رواه-  3

).1011 (ص2494برقم:  بدر أهل فضائل من الصحابة-باب فضائل
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بالمآل     الولى: التكفير     المسألة .
 اللفظ، إليه يؤول بما التكفير هو بالمآل بالتكفير المقصود

 - عن يؤدي قول يقول أن ذلك ومعنى القول، إليه يرجع وما
 كفر هو ما - إلى الستدللية الوسائط من مجموعة طريق
إليه يؤديه بما ليقول كان إذا تكفيره، ليجوز القائل صريح. فهذا

 على ليخفى كما والهواء، البدع أهل من كثير حال وهذا قوله،
.المتتبع

 ؤولت بما الناس كفر من الله:" وأما رحمه حزم ابن يقول
 لم ما له وتقويل الخصم، على كذب لنه فخطأ، أقوالهم إليه

والتناقض فقط، غيرالتناقض على يحصل فلم لزمه وإن به، يقل
الكفر من فر قد إذ أحسن قد بل كفرا ليس "1.

 من نسمعه كنا العتصام:" والذي في الشاطبي ويقول
 الكفر الصول:" أن أهل من المحققين مذهب أن الشيوخ

 المآل ذلك ينكر والكافر؟ كيف الحال"، في بكفر ليس بالمآل
به مخالفه ويرمي النكار، أشد "2.

يقع أن لينبغي مما بالمآل التكفير جواز فعدم العموم، وعلى
 المؤاخذة أن في صريحة الشرع ظواهر وكل خلف، أدنى حوله

فعل أو قول التصريح به يقع بما إل لتكون .
 الخرى المسألة غير هي المسألة هذه أن إلى التنبيه ويجدر

في كفر المآل في الكفر نوى بقولهم:" من العلماء يذكرها التي
ْكثَر صحيحة، قاعدة الخيرة هذه فإن الحال"،  من العلم أهل أ
 المرتد، وأحكام الردة حول دونوه فيما إليها والشارة استعمالها

الفقه كتب من .
القول     بلزم     الثانية: التكفير     المسألة .

 البين واللزم الشيء، عن انفكاكه يمتنع ما هو اللزم معنى
باللزوم العقل جزم في ملزومه تصور مع تصوره يكفي الذي هو

بينهما باللزوم الذهن جزم يفتقر الذي فهو البين غير وأما بينهما،
وسط إلى .

.2/269- الفصل:  1
.2/197- العتصام:  2
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 جدا، دقيق قبلها والتي المسألة هذه بين الفرق أن والحق
 بينهما يفرق لم الفرق. لذلك لهذا المبينة المثلة إيجاد ويعسر

 وبالعكس. ولكن المآل عن باللزم فعبروا العلم، أهل من كثير
مع بالفرق نجزم يجعلنا آنفا، ذكرت اللذين التعريفين في التأمل

وغموضه بدقته إقرارنا .
 والبهتان الفتراء من نوع القول بلزم التكفير أن ولشك

 ولرواسخ العقول، لبدهيات لمصادمته عنه التنزه ينبغي الذي
 لزم أن يرجح الصوليين بعض كان وإن الشرعية، القواعد
 المستند النظري التأصيل في عادتهم على مذهب، المذهب

الواقعي. الفقهي تطبيقها عن بعيدا المجردة العقلية الدلة على
الله:" ولزم رحمه الشاطبي يقول كما القول، هذا خلف والحق

 أهل بين فيها مختلف مسألة هي ل؟ أم مذهب هو المذهب: هل
 والمغربيون البجائيون شيوخنا به يقول كان والذي الصول،

 بمذهب، ليس المذهب لزم أن أيضا المحققين رأي أنه ويرون
النكار غاية أنكره عليه، قرر إذا فلذلك "1.

الله:"  رحمه السعدي ناصر بن الرحمان عبد الشيخ ويقول
 لم الذي المذهب لزم أن الدليل عليه يدل الذي والتحقيق

 لن مذهبا، ليس يلتزمه ولم إليه، يشر ولم صاحبه به يصرح
 فبأي قاصر، فإنه بلغ مهما المخلوق وعلم معصوم، غير القائل

 ولكننا يقله، لم ما ونقوله يلتزمه، لم بما القائل نلزم برهان
 القوال لوازم فإن الملزوم، فساد على اللزم بفساد نستدل

 الحق فإن فسادها، وعلى وضعفها صحتها على الدلة جملة من
تناسبه لوازم له يكون والباطل حق، لزمه   "2.

 هذه في طيب تفصيل الله رحمه تيمية ابن السلم ولشيخ
التالية الحالت بين التفصيل ينبغي أنه وحاصله المسألة، 3:

1-  التزامه، عليه يجب فهذا حقا، اللزم يكون : أنالولى     الحالة
التزامه من ليمتنع أنه حاله من علم إذا إليه إضافته من مانع ول .

.2/549- العتصام:  1
.113 الشافية: الكافية - توضيح 2
موجود السلم شيخ وكلم يسير، تصرف مع ،84والعملية":  القولية اليمان "نواقض - انظر 3

.207-5/206  وفي219-20/217الفتاوى:  مجموع في
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2-  يعد فهو ويلتزمه باطل اللزم يكون : أنالثانية     الحالة      2-
له قول .
3-  بينه التلزم منع له ذكر فإذا باطل، يكون : أنالثالثة     الحالة

عليه كذبا يكون ذلك لن إليه إضافته لتجوز فهذا قوله، وبين .
4-  فحكمه عنه، مسكوتا الباطل اللزم يكون : أنالرابعة     الحالة

 هذا التزامه إمكانية إلى الحتمال لتطرق القائل، إلى لينسب أن
أعلم القول. والله . 

المحتمل بالفعل الثالثة: التكفير المسألة-6
 دللتها في صريحة ليست التي الفعال هي المحتملة الفعال

كفر على بها الستدلل يسقطط فيها الحتمال ودخول الكفر، على
له وترجم صحيحه، في البخاري ذكره ما الفعال هذه صاحبها. ومن
 فأراد يعبد مما شيء أو نار أو تنور وقدامه صلى من بقوله:" باب

 به ويشرك يعبد مما شيء وأمامه القبلة إلى صلى . فمن1الله" به
 قصده، في ينظر حتى ذلك، يمجرد ليكفر والقبر، والصنم كالنار

المخلوق؟ لذلك أم ذكره، جل لله الصلة يقصد هل
 أو الكفر في ظاهرة غير المحتملة الفعال هذه كانت ولما
 الشرع، في معتبر بمرجح الطرفين أحد ترجيح إلى احتيج عدمه،

 المرجحات أظهر وهذا ونيته، قصده عن الفاعل ُيسأل كأن
 وخيمة آثار عليها يترتب التي الخطيرة المسائل هذه في وأحوطها

الواقع في .
 سب عمن الله رحمه تيمية ابن السلم شيخ سئل لما لهذا
 شرفه"،أجاب من ولعن الله، فقال:" لعنه البيت، أهل من شريفا
 يقتل الذي السب باب من بمجرده الكلم هذا الله:" وليس رحمه

 أو بتفسيره ثبت فإن شرفه، قوله: من عن يستفسر بل صاحبه،
النبي لعن أراد أنه لفظية أو حالية بقرائن   لم وإن قتله، وجب 

العلماء باتفاق للقتل موجبا ذلك يكن ... لم ذلك يثبت "2.
 من أن الله، رحمه السلم شيخ عن النقل هذا من تبين وقد

 تبين جانب - إلى المحتمل العمل من المراد تعين التي المرجحات

 .1/694الباري:  فتح-  1
.198-35/197الفتاوى:  - مجموع 2
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 القرائن دلت اللفظية. فإن أو الحالية القرائن في - النظر القصد
 متهم أو النفاق، في عليه مغموص الفعل مرتكب أن على مثل

 قويا مرجحا هذا كان بالزندقة، إليه مشار أو واللحاد، بالبتداع
 الصلح أهل من كان من وبالمقابل الكفر، بفعله أراد لكونه
 على والمحافظة الخيار، مجالسة عنه مشهورا وكان والتقوى،
 بفعله الكفر إرادته عدم ترجح والدين، الرب وتعظيم الشرائع،

.المحتمل
ـلـم وتطبيـقـاته فروـعـه ـضـبط َمن النفع، عظيم الذيل، طويل باب وهذا

الموفق. والزلل. والله الخطل من نفسه على يخش
◘◘◘

النظم: في قلت
التكفير في الوقوف لينبغي

كفر فقد كافرا يكفر لم من
التحذير من قلت ما ورغم
وظهر جليا الكفر بدا إذا

:الشرح
( ما ورغم  من التحذير) الشديد (من (قلت) آنفا الذي أي (

وانتفاء الشروط توفر من التأكد قبل المعين، تكفير في التسرع
 التكفير) في في (الوقوف ليجوز ينبغي) أي (ل فإنه الموانع،

 وتعليل 'بدا'، على وظهر) معطوف جليا الكفر بدا (إذا ما حالة
التكفير قواعد إحدى كفر) وهي فقد كافرا يكفر لم (من أنه ذلك

 اعتبار مع بل إطلقها، على استخدامها ينبغي ل التي المشهورة
والتخصيصات القيود من مجموعة .

 قد القاعدة هذه أن إلى أول أشير القيود، هذه ذكر وقبل
 ظروف في واستعملوها العلم، أهل كلم في كثيرا وردت

صحتها على الجماع نقلوا بل مختلفة، .
 الله:"  ووسم رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ يقول
 من فلبد اليات من يحصى ل فيما بالكفر الشرك أهل تعالى

 الخلص، كلمة الله"، إل "لإله مقتضى هو هذا أيضا، تكفيرهم
في كما عبادته، في شريكا لله جعل من بتكفير إل معناها يتم فل

دون من يعبد بما وكفر الله، إل إله ل قال الصحيح:" من الحديث
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 يعبد بما وكفر . فقوله1الله" على وحسابه ودمه، ماله حرم الله
 إل والمال الدم معصوم يكون فل للنفي، تأكيد الله دون من

وماله دمه يعصم لم تردد أو فلوشك بذلك، ..."2.
 كتاب صاحب الله عبد بن سليمان الشيخ حفيده ويقول

 كفرهم في شاكا كان الله: " إن الحميد" رحمه العزيز "تيسير
رسوله وسنة الله كتاب من الدلة له بينت بكفرهم جاهل أو  

 العلماء بإجماع كافر فإنه وتردد ذلك بعد شك فإن كفرهم، على
كافر فهو الكفار كفر في شك من أن على ..."3.

 بألفاظ القدماء، العلم أهل كلم في القاعدة هذه وردت وقد
 المكفرة، والعمال القوال بعض خطورة بيانهم عند متقاربة،
 ومن كافر، فهو كذا فعل أو كذا قال مثل: من يقولون فتجدهم

كافر فهو يكفره لم أو كفره في شك .
الله:"  رحمه المالكي سحنون بن محمد قول مثل ذلك فمن

النبي شاتم أن العلماء أجمع   جار والوعيد كافر، له المنتقص 
 في شك ومن القتل، المة عند وحكمه ،له الله بعذاب عليه

كفر وعذابه كفره "4.
بسبه-  اقترن من الله:" أما رحمه تيمية ابن قول أيضا ومنه

 غلط وإنما النبي، هو كان أنه أو إله، عليا أن للصحابة- دعوى أي
 بل كفره، في لشك فهذا الرسالة، في السلم عليه جبريل

تكفيره في توقف من كفر في لشك "5.
 أن يعلم وهو كافرا يكفر لم من أن القاعدة، هذه ومستند

محمدا رسوله أن أو كفره تعالى الله   تأويل ليحتمل بما كفره 
 الله لحكم وجاحدا ورسوله، الله لخبر رادا يكون فإنه إجمال، ول

 كما العلم أهل بين فيه لخلف بواح كفر وهذا رسوله، وحكم
تعالى قوله ذلك على يدل :  ُد َوَما َنا َيْجَح ِت َيا ِفُروَن ِإّل ِبآ َكا ْل ا .

).43 (ص23برقم: اليمان في مسلم رواه-  1
التوحيد. مجموعة  عن207التكفير":  في " قواعد في نقله-  2
.96 التوحيد: - مجموعة 3
.2/476الشفا:  في عياض القاضي - ذكره 4
.586المسلول:  - الصارم 5
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بينها من معينة، حالت في تنطبق ل القاعدة هذه ولكن :
1-  من شيئا ليعرف بأن الكافر، بحال جاهل الشخص يكون أن

 أحد في وقوعه عنه يعرف ل ولكن يعرفه بأن أو مطلقا، حاله
 عن المنعزل الكافر في يتصور الفرض اليمان. وهذا نواقض

 إلى كفره ضرر يتعدى الذي الكافر أما بكفره، المعلن وغير الناس،
أحد على حاله خفاء يتصور فل والعباد، البلد فتنته وتعم غيره، .

2-  انتفاء لعتقاده معين شخص تكفير عن المجتهد يتوقف أن
توقفه يكون المعتبرة. فهذا الموانع من مانع قيام أو حقه في شرط
 لجل واحد أجر صاحَب ويكون الجتهاد، في الخطأ حكم في داخل

 طلب في جهده يستفرغ لمن إل ليكون هذا أن اجتهاده. وليخفى
 هذا في لمذهب. ويدخل متعصبا أو لهوى متبعا وليكون الحق،

 لغيره مقلدا كان إذا الجتهاد، أهلية له ليست الذي العامي الباب
المخطئين المجتهدين من .

3- المة. ومثاله علماء بين فيه مختلفا القول أو الفعل يكون أن
 الصحيح - وهو كفره يرى كان الصلة. فمن تارك حكم في الخلف

 لم أنه بزعم 1المخالف يكفر أن له الله- ليجوز شاء إن سيأتي كما
 عدم يرى كان فمن تكفيره. وبالعكس، في توقف أو الكافر يكفر

 المخالف تكفير له يجز معتبرة- لم شرعية الصلة- لدلة تارك كفر
مسلما كفر قد أنه بزعم .

تـكـذيب وـهـو مناطهما تحقق لعدم هنا، تطبيقهما يصح لم القاعدتان فهاتان
حكمهما. وجحد ورسوله، الله

الكافر يكفر لم قاعدة:" من القاعدة- أقصد هذه فإن وكذلك
 -أصحاب عند تؤدي أن كافر"- يمكن فهو كفره في شك أو

 تكفيري تسلسل في الوقوع العلم- إلى في الضحلة البضاعة
 لم من يكفروا ثم كفروه، من يكفر لم من يكفروا بأن خطير،

نهاية ل ما إلى وهكذا كفروه، من يكفر لم من يكفر !!
 عن الملطي الحسين أبو نقله بما شبيه التسلسل وهذا

 معتزلَة بغداد معتزلُة فيه يكفر الذي قال:" فأما المعتزلة،
أن ذلك ومعنى الشاك، في والشاك الشاك، في فالقول البصرة

فتنبه. تكفيره، يمتنع لم وإل بأدائها، ويلتزم الصلة بوجوب يقر - الذي 1
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 من أن بينهم لاختلف القبلة أهل وجميع والبصرة بغداد معتزلة
 لنه له، إيمان ل الكفر في الشاك لن ،1كافر فهو كافر في شك

 ومن - المعتزلة كلها المة بين فليس إيمان، من كفرا ليعرف
 بغداد معتزلة زاد ثم كافر، الكافر في الشاك أن - خلف دونهم

 الشاك في والشاك الشاك، في الشاك أن البصرة معتزلة على
 الشاك سبيل وسبيلهم كفار كلهم له نهاية مال إلى البد إلى

.2"  الول
 أنتقل ثم وضوابطه، التكفير قواعد في أذكره ما آخر وهذا
التوفيق الله ومن اليمان، نواقض أشهر بعض على الكلم إلى .

بصددها. نحن التي القاعدة صحة على الجماع نقله  - تأمل 1
.41-40والرد:  - التنبيه 2
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الرابع:     الباب
اليإمان     نواقض
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 النظم في قلت
سأذكر الذي منها فلتحفظن

الفرائض أعظم الجميع على
تحصر ليست اليمان نواقض
النواقض بهذه علمنا إذ

الشرح:
السلم ملة من لصاحبها المخرجة المكفرة المور اليمان) وهي (نواقض

َعد (ليست ِب كذلك المر كان ولما استقصاء، ول بجمع ول إحصاء، ول تحصر) 
البتلء وعموم أهميته لشدة سأذكر)ه، (الذي السنة أخا منها) يا ( فلتحفظن

الجمال سبيل النواقض) على (بهذه المسلمين معاشر علمنا) نحن (إذ به،
(الفرائض) المبتدأ أعظم) خبر الجميع (على هو لبعضها، والتفصيل لجميعها،

الوقوع من المسلم يعصم النواقض بهذه العلم لن وذلك العينية، والواجبات
عظيمين:  شرعيين خطرين في

عقد انتقاض ذلك ومعنى منها، شيء أو النواقض هذه  ارتكابأولهما:
أن شك والعافية. ول السلمة الله نسأل الصريحة، الردة في والوقوع اليمان،
وينبغي العينية، الواجبات أعظم هو ويناقضه، ينافيه ما وضبط التوحيد معرفة
أكثر لحال خلفا الفقه، ودقائق الشرائع تفاصيل من غيره قبل به العتناء
والصلة الطهارة تفاصيل معرفة في يدققون تجدهم إذ العصر، هذا في الناس

غير السلم بشرع إجمال ملتزمين كانوا إن هذا – ذلك أشبه وما والصيام
يذكر. وهذا شيئا التوحيد مسائل من يعرفون ل وهم – صادين ول عنه معرضين
السلم. لدين مبتدع وفهم ، الولويات فقه في خطير انتكاس

ممن غيره وبين النواقض هذه بعض مرتكب بين التفريق  عدموثانيهما:
وبعبارة المكفرة، المور هذه من شيئا يأتون ول توحيدهم على يحافظون

منهما. كل مع التعامل أحكام في واللبس والكافر، المسلم بين الخلط أخرى
فضل ،  نفسها"السلمية الحركة" إلى المنتسبين صفوف بين عم قد أمر وهذا
!! غيرهم عن

قد الحنيف الشرع أن السلم، بدين إلمام أدنى له من على خاف وغير
أحكام أو الدنيا أحكام في سواء والكافر المسلم بين واضحا حقيقيا فصل فصل

الدنيوية الحكام هذه بذكر مصنفاتهم في يلهجون الفقهاء زال وما الخرة،
والدفن والتوارث والتناكح والتناصح والمحبة والموالة النصرة في المتباينة
َولية والصلة ذلك. وغير وال

العلم غياب عند التطبيق، إلى سبيلها تجد ل وغيرها، الحكام هذه وكل
الفصل في تفصيلها سبق التي وضوابطه التكفير وبقواعد اليمان، بنواقض
الثالث.
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التي اليمان نواقض أخطر على بالكلم الفصل هذا في أقوم وسوف
:1التالي الترتيب حسب رتبهاأو العصار، هذه في البلوى بها عمت
イالربوبية في اليمان نواقض 
ロوالصفات السماء في اليمان نواقض 
ハاللوهية في اليمان نواقض 
ニأخرى والمور والمغيبات النبوات في اليمان نواقض .

باب من كله هو الفصل هذا في سأذكره ما أن إلى القارئ يتنبه أن وينبغي
النواقض هذه أحد في الواقع المعين الشخص تكفير أما العموم، على التكفير
في الشروع أوان السابق. وهذا الفصل في المذكورة للقاعدة فيخضع

المقصود.

" لعبد والعملية القولية اليمان " نواقض كتاب من الترتيب هذا استفدت-  1
نهلت وقد المسائل، هذه في جامع كتاب وهو العبداللطيف، محمد بن العزيز

مواضعها. في إليها سأشير كثيرة أخرى أمورا – الترتيب غيَر – منه
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الربوبية:     في     اليإمان     : نواقض     الول     فصل  ال
:      النظم     في     قلت

الخبير المهيمن سوى لمن
مضارع خالق ادعاء أو

التدبير أوجه بعض فجعل
الصانع وجود كإنكار ، شرك

:  الشرح-7
(سوى (لمن) هو الكون في التدبير) والتصرف أوجه بعض (فجعل
جلله، جل الله وهو الخلق، يصلح (الخبير) بما كلها المخلوقات المهيمن) على

الصانع) سبحانه (وجود الحكم لفادة (كإنكار) التشبيه المبتدأ (شرك) خبر
كل من مساو (مضارع) أي وجل عز الله (خالق) غير ادعاء) وجود (أو وتعالى،

أثبت من كل إذ يتبادر، قد كما احترازا وليس ثناؤه، جل للباري واعتبار وجه
وجل، عز الله لغير – قليل ولو – العلم من اليجاد سبيل على الخلق من شيئا
مشركا. كان

:  التالية المباحث إلى البيتين هذين على الكلم وأقسم
   الربوبية     توحيد     : تعريإف     الول     المبحث

توحيد " وتعريف " الرب لفظ تعريف في العلماء عبارات تنوعت
: المالك 1ثلثة معان على "الرب" تدور لفظة فجعلوا اللغة أهل الربوبية. أما

والسيد ،2ربها"  يلقاها حتى : " فذرها وسلم عليه الله صلى النبي قول ومنه
والمصلح ، سيدها  أي3" ربها المة تلد الحديث: " أن في جاء ما ومنه المطاع
وهو ، التربية الصل في الصبهاني: "الرب الراغب قال له، المدبر للشيء
.4التمام"  حد إلى فحال حال الشيء إنشاء

: " فربنا الطبري جرير ابن قال ، اللغوية المعاني هذه من وانطلقا
بما خلقه أمر والمصلح سؤدده، في مثل ول له، شبه ل الذي ثناؤه: السيد جل

وقفت ما أجمع . وهذا5والمر"  الخلق له الذي والمالك نعمه، من عليهم أسبغ
بعض يأتي . وقد للكلمة اللغوية الصول مراعاته مع الرب، تعريف في عليه
غيرها، دون المتقدمة الثلثة المعاني أحد على تركز أخرى بتعريفات العلم أهل
عبده يربي الذي هو الله: " الرب رحمه تيمية ابن السلم شيخ قول في كما

.العروس وتاج العرب لسان - أنظر 1
91برقم:  يكره ما رأى إذا والتعليم الموعظة في الغضب العلم-باب في البخاري رواه-  2

).716 (ص1722برقم:  اللقطة في ومسلم) 43(ص
.)36 (ص1برقم:  اليمان في ومسلم )،33 (ص50برقم:  اليمان في البخاري رواه-  3
.190- المفردات:  4
.1/92البيان:  - جامع 5
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إلى إشارة وفيه ،6وغيرها" العبادة من أحواله جميع إلى يهديه ثم خلقه فيعطيه
سيأتي. كما واللوهية الربوبية بين الترابط

عبد بن محمد بن الله عبد بن سليمان الشيخ فيعرفه الربوبية توحيد أما
ومالكه شيء كل رب تعالى الله بأن القرار تعالى: "هو الله رحمه الوهاب
عند الدعاء بإجابة المتفرد الضار، النافع المميت، المحيي وأنه ورازقه، وخالقه

له ليس 1 يشاء ما على القادر كله، الخير وبيده كله، المر له الذي الضطرار،
.2بالقدر" اليمان ذلك في ويدخل شريك، ذلك في

الربوبية. توحيد مسائل لكل جامعا ليس طوله، على التعريف وهذا
والشرعي الكوني والحكم بالخلق تعالى الله إفراد يقال: " هو أن منه وأفضل

ثلثة:  أركان على مشتمل التوحيد هذا فيكون "،
ُقْلتعالى:  قوله في كما بالخلق الله إفراد)1 ّلُه   ُق ال ِل ٍء ُكّل َخا  َشْي

َووقوله:  ُه ّلُه   ُق ال ِل ْلَخا ُئ ا ِر َبا ْل ّوُر ا ْلُمَص َقوقوله:    ا َل َواِت  َخ الّسَما
َْلْرَض مراتب يتضمن الول الركن اليات. وهذا من ذلك وغير   َوا

ثلثة:
يخالف ل أمر وهذا الصانع، وجود إثبات

الكفر. في المتعمقون الملحدة عتاة إل فيه
بالخلق متصفا تعالى الله كون إثبات

فيها، ومن والرض السماوات خلق أي الول
:  تعالى قوله في كما البعث وهو الثاني والخلق

ْبٍس ِفي ُهْم َبْل ْلٍق ِمْن َل ٍد َخ ِدي كونه المعنى وهذا   َج
. المميت والمحيي المعيد المبدئ هو ذكره جل

سبحانه الله غير خالق وجود نفي
وتعالى.

والتدبير القضاء أنواع جميع ويشمل الكوني بالحكم الله إفراد)2
ويدبرهم يشاء، بما خلقه في يحكم وجل عز فالله والتصرف، والملك

ول لقضائه راد ل مشيئته، وفق فيهم ويتصرف حكمته، بمقتضى
عليه يشتمل ما ضمن ومن جدا، واسع باب لحكمه. وهذا معقب
عباده. لفعال وخلقه وقدره، الله بقضاء اليمان

.1/22الفتاوي: - مجموع 6
بنوع قوله توجيه أمكن وإن أصوب، شيء" لكان كل على الله: " القادر رحمه قال - لو 1

تكلف.
.33 الحميد: العزيز - تيسير 2
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أي التشريع حق يملك ل أنه ومعناه الشرعي بالحكم الله إفراد)3
ِإْنتعالى:  قال كما وجل، عز الله إل والتحريم التحليل ْكُم   ْلُح ِه ِإّل ا ّل ِل

، تعالى:  قوله عليه دل وكماَأْم ُهْم   ُء َل َكا ُعوا ُشَر ُهْم َشَر ّديِن ِمْن َل ال
َذْن َلْم َما ْأ ِه َي ّلُه ِب منزلة في المخلوقين من المشرعين فجعل ،ال

ربوبيته. في الله ينازعون الذين الشركاء
انتفاء فإن ماهيته، في الداخلة والركان الربوبية توحيد معنى تبين وإذا

ما الربوبية. وهذا في اليمان نواقض من ناقضا يعد الركان هذه من ركن أي
إنكار على الكلم سأؤجل أنني على التالية، المباحث في بشرحه أقوم سوف
التحاكم شرك باب إلى التشريع شرك على والكلم الغيبيات، باب إلى البعث
المسائل. هذه بين المناسبة لوجود

التعطيل:      : شرك     الثاني     المبحث
الصانع". واعلم وجود بقولي: كإنكار النظم في إليه المشار هو وهذا

صانع رب بوجود القرار لن وحديثا، قديما فيه وقع قد من قل الشرك، هذا أن
عن يدفعه أن – كان من كائنا – أحد يقدر ل الفطر، في مركوز أمر الكون، لهذا

هذا والنحل، الملل في والمصنفون العقائد، أهل ينسب لم نفسه. لذلك
الناس. من معينة طائفة إلى الشرك

عنه الله حكاه فيما – قوله في كما ، الشرك هذا في فرعون وقوع وأما
َنا- :  كتابه في َأ ُكْم   ّب َلى َر ْع َْل ِلْمُت َما   وقوله  ا ُكْم َع ٍه ِمْن َل َل ِري ِإ ْي فقد ، َغ
عنه تعالى قوله ذلك على دل كما والخصام اللجاج في وغلوا مكابرة، منه كان
ُدوا:  قومه وعن َوَجَح َها   َها ِب ْت َن َق ْي َت ُهْم َواْس ُفُس ْن لما َأ ْل ّوا ُظ ُل ُع الله حكاه وما ، َو
ْدلفرعون:  يقول إذ موسى عن ذكره جل َق َل ِلْمَت   ُؤَلء َأنَزَل َما َع َرّب ِإّل َه

َواِت َْلْرِض الّسَما ِئَر َوا . َبَصا
إليه أرشدت أمر وتعالى، سبحانه الخالق وجود فإثبات وبالجملة،

البرهنة في يحتاج فل الخلق؛ وأسرار الكون آيات عليه ودلت السليمة، الفطرة
إلى يهتدي ل التي المنطقية والقيسة المحضة، العقلية الدلة إلى عليه

كون مع العقليات. هذا فنون وجهابذة الكلم، علم دهاقنة إل دقائقها غوامض
منها!! أقوى أو مثلها عقلية بأدلة أصحابها على منقوضة الدلة هذه

كله عمره العالم يفني أن من أشد وخذلن أعظم، خسران من فهل
ذلك من يخرج ل ثم ، وجل عز الصانع لوجود المثبتة العقلية الدلة إيراد في
السلم. دين على الثبات الله والضلل؟! نسأل والحيرة الشك بغير كله

التشريك سبيل على الربوبية في : الشرك الثالث المبحث
بقولي إليه المشار وهو وجل، عز الله غير خالقين وجود إثبات ومعناه

وأشهر الول، من أكثر الثاني النوع مضارع". وهذا خالق ادعاء : "أو النظم في
الظلمة، إلهو النور إلهاثنين:  إلهين يثبتون الذين الثنوية، المجوس أصحابه
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إثباتهم الشر. ومع خالق هو الظلمة وإله الخير، خالق هو النور إله ويجعلون
من أفضل النور بل مطلقا، متساويين غير عندهم فإنهما اثنين، لخالقين
متعددة. اعتبارات من الظلمة

نفاة القدرية - فهم 1الحديث بذلك ورد كما – المة هذه مجوس وأما
معصية ول الكافر كفر يخلق لم ثناؤه جل الله أن يزعمون فإنهم القدر،

معصيته. فأشبهوا خلق والعاصي كفره، خلق نفسه الكافر وإنما العاصي،
في عليهم وزادوا الخلق، في معه تعالى الله غير تشريكهم في المجوس
كل جعلوا بل الخلق، في واحد شريك بإثبات مثلهم يكتفوا لم إذ الضلل،

!!. خالقين المخلوقين
دل كما تعالى، لله مخلوقة كلها العباد أفعال فيجعلون السنة أهل أما

ّلُهوجل:  عز قوله عليه َوال ُكْم   َق َل ُلوَن َوَما َخ ْعَم عليه الله صلى النبي وقول ، َت
إجماعهم، مضى هذا . وعلى2" وصنعته صانع كل خالق الله وسلم: " إن

المسألة. هذه تفصيل محل هذا عقدهم. وليس واستقر
والتصرف التدبير في : الشرك الرابع المبحث

المنتسبين في وقوعا أنواعه وأكثر الربوبية، في الشرك أساس وهذا
والبتداع. الجهل فيها فشا التي المتأخرة العصار في خصوصا المة، هذه إلى
والتصرف والملك بالتدبير وجل عز الله إفراد يتضمن الربوبية توحيد كان وإذا
يعد التدبير أنواع من لنوع المخلوقين أحد امتلك اعتقاد فإن بيانه، سبق كما

الجلية. اليمان نواقض من ناقضا
ّلُهتعالى:  قال ِذي  ال ّل ُكْم ا َق َل ُكْم ُثّم َخ َق ُكْم ُثّم َرَز ُت ُكْم ُثّم ُيِمي ِيي ِمْن َهْل ُيْح

ُكْم ِئ َكا َعُل َمْن ُشَر ْف ُكْم ِمْن َي ِل ٍء ِمْن َذ َنُه َشْي ْبَحا َلى ُس َعا َت ُكوَن َعّما َو ِر وقال  ُيْش
ُقْلأيضا:  َواِت َرّب َمْن   َْلْرِض الّسَما ّلُه ُقْل َوا ُتْم ُقْل ال ْذ ّتَخ َفا ِه ِمْن َأ ِن َء ُدو َيا ِل ْو َل َأ

ُكوَن ِل ِهْم َيْم ُفِس لعا َِلن ْف ِوي َهْل ُقْل َضّرا َوَل َن َت ْعَمى َيْس َْل َبِصيُر ا ْل ِوي َهْل َأْم َوا َت َتْس
ُلَماُت ّظ ّنوُر ال ُلوا َأْم َوال َع ِه َج ّل َء ِل َكا ُقوا ُشَر َل ِه َخ ِق ْل َبَه َكَخ َتَشا ُق َف ْل ْلَخ ِهْم ا ْي َل ُقْل َع

ّلُه ُق ال ِل ٍء ُكّل َخا َو َشْي ُه ُد َو َواِح ْل ّهاُر ا َق ْل أن من أكثر المعنى هذا في واليات  ا
تحصر.

المة: هذه من طائفتين في الشرك من النوع هذا استشرى وقد
والروافض.  الصوفية

مسند باقي في وأحمد )،2/410 (4692برقم:  القدر في السنة-باب في داود أبو رواه  1
.22359برقم:  النصار

عاصم أبي ) وابن33 (ص92العباد-برقم:  أفعال خلق في البخاري حذيفة حديث من رواه  2
في كما والبزار مسلم، شرط على وصححه والحاكم )،158 (ص357برقم:  السنة في

).4/181 (1637برقم:  الصحيحة في اللباني وصححه )،7/200( المجمع

136



خاصا، لقبا منها لكل وابتدعوا مراتب، للولياء جعلوا فقد الصوفية أما
أسندوا ثم وغيرهم، والنجباء والنقباء والبدال والوتاد والئمة القطاب فمنهم
وجل. عز الله لغير ينبغي ل مما الكون في التصرف من أنواعا الولياء لهؤلء

النبيتي عمر سيدي أصحاب أحد الله عبد الشيخ أحدهم: " ومنهم يقول

طالب أبي بن علي للمام يقول ) وهو( الله رسول بحضرة رآني أنه لي كتب
يتصرف له وقل هذه طاقيتي الشعراني الوهاب عبد عنه) ألبس الله (رضي

.1مانع" فمادونه الكون في
مدهشة خوارق له كان حسين الشيخ أصحاب أحد أيضا: " عبيد ويقول

بسوء له تعرض من وكل لوقته فيمطر يمطر أن السحاب يأمر كان أنه ومنها
عليه، يضحكون طفل خمسين نحو فتبعه الجعفرية مرة دخل الحال، في قتله

فأصبحوا الملئكة، ديوان من لعزلنك أرواحهم تقبض لم إن عزرائيل فقال: يا
فخرس أنت : اسكت له فقال القضاة: اسكت بعض له وقال أجمعين، موتى

.3جدا كثيرة النوع هذا من والروايات . والحاجي2..." وصم وعمي
المعصومين، لئمتهم والتدبير التصرف فيسندون الروافض وأما
الخبيث المعتقد هذا على للستشهاد وأكتفي البشرية، مرتبة فوق ويرفعونهم

- : " إن الناس من كثير به اغتر قد – أئمتهم من لواحد كلما أنقل بأن عندهم،
وسيطرتها لوليتها تخضع تكوينية وخلفة سامية ودرجة محمودا مقاما للمام
". الكون هذا ذرات جميع

ملك يبلغه ل مقاما لئمتنا أن مذهبنا ضرورات من أيضا: " وإن ويقول
.4" مرسل نبي ول مقرب

أمثلة هنالك هنا، ذكرت التي الربوبية شرك من النواع هذه جانب وإلى
التالية. الصفحات في لها أتطرق سوف أخرى

◘◘◘
النظم: في قلت

الجحود أولي مقالة وذي
واتحاد الحلول شيعة من

الوجود وحدة اعتقاد أو
اللحاد معشر قول كذاك

الشرح:

الصوفية" لمحمد عند العقدية النحرافات "مظاهر في كما للنبهاني الولياء كرامات جامع  1
.2/631ادريس: 

.2/634المرجع:  نفس  2
( ادريس محمد " ادريس الصوفية عند العقدية النحرافات " مظاهر كتاب في بعضها أنظر  3

 وبعدها).2/629
.48-47للخميني:  السلمية الحكومة  عن104التكفير:  ضوابط في القرني الله عبد نقله  4
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(وحدة السابق البيت في " إنكار" المذكور على اعتقاد) عطف (أو
عند – فرق ل (الجحود) إذ ذوي أولي) أي مقالة (وذي معناها، الوجود) وسيأتي

عين هو الخالق أن يزعم من وبين وجل، عز الخالق وجود منكر بين – التحقيق
من (اللحاد جماعة معشر) أي (قول لليمان ناقضا المخلوق! (كذاك) يعد

تعريفها. (اتحاد) وسيأتي الحلول) والـ شيعة
هذه في حدثت التي المذاهب أفسد من والتحاد الحلول مذهب أن إعلم

أن قبل المسلمين، علماء بعض على به القائلين بعض أمر والتبس المة،
هذا والزندقة. وأساس الكفر في إغراقه ةشدو المذهب هذا حقيقة يتبينوا

إما هم . ثم حقيقة العبد هو الرب جعل – تفريعاته كثرة على – المذهب
مختصا ذلك يجعل أن فإما التقديرين وعلى به، اتحاده أو فيه، بحلوله يقولون
1أربعة: إذن فالقسام الخلق، كل في عاما أو الخلق، ببعض

عن الله تعالى – الرب حلول ومعناه الخاص،  الحلولالول:     القسم
النصارى من النسطورية قول وهذا خاص، معين مخلوق - في كبيرا علوا ذلك

في وافقهم وقد الناء، في الماء كحلول الناسوت في هوتللا بحلول القائلين
وأئمة طالب أبي بن علي في حل إنه يقولون الذين الروافض غلة المة هذه
بعضهم أو الولياء في بالحلول يقولون الذي المتصوفة وغلة البيت، آل

وغيره. كالحلج
بأن القائلين النصارى يعقوبية قول وهو الخاص  التحادالثاني:     القسم

من قول وهو بالماء، اللبن كاختلط وامتزجا اختلطا والناسوت اللهوت
المة. هذه في الغلة من وافقهم

ومن – المتقدمين الجهمية قول وهو العام  الحلولالثالث:     القسم
مكان!! وهذا كل في بذاته الله إن يقولون الذين – المتأخرين من وافقهم

أخرج لئل الموضع، هذا في بيانها إلى سبيل ل متعددة وجوه من باطل المذهب
إثبات مسألة أعني – بالذات المسألة هذه في الرجوع المقصود. ويمكن عن
العلو كتاب إلى – الحلولية بدعتهم في الجهمية على والرد وجل عز الله علو

السلمية" للعلمة الجيوش "اجتماع وكتاب ،2الذهبي للحافظ الغفار للعلي
وغيرها. القيم، ابن

مذهب وهو الوجود، وحدة أهل قول وهو العام،  التحادالرابع:     القسم
السلم شيخ يقول - كما وهم المخلوق، عين الخالق أن أصحابه يزعم خبيث

:3وجهين من والنصارى اليهود من أكفر – تيمية ابن

ولشيخ أخرى، مواضع وفي  ومابعدها) ،2/171( الفتاوي مجموع في التقسيم هذا انظر  1
كتبه. عامة في مشهورة وجولت صولت والتحاديين، الحلوليين مع تعالى الله رحمه السلم

نافعا. اختصارا الله رحمه اللباني الشيخ اختصره  2
)2/172( الفتاوي مجموع انظر  3
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المقرب المخصوص بعبده يتحد النصارى عند الرب إن-1
الوجود وحدة أهل وأما متحدين يكونا لم أن بعد والمصطفى

بالعبد!! متحدا مازال الرب إن فيقولون
في فجعلوه هؤلء وأما بالمسيح، ذلك خصوا النصارى ثم-2

وغير والقاذورات والخنازير والكلب النتان حتى كله، الكون
ذلك.
بالحلول القول أن اعلم : " ثم الله رحمه القاري علي العلمة ويقول

والمانوية والثنوية المجوس من شر واللحاد الفساد لحصول الموجب والتحاد
من شر قال: "وكذا ذلك وجه بين أن وبعد ،1والظلمة" النور بالصلين القائلين
ويقولون واحد العالم صانع أن على متفقون فإنهم بالتثليت القائلين النصارى

في مناقض التثليت في فقولهم واحد إله القدس وروح والبن الب باسم
.2أصله" بحسب منه أفسد الحلول في وقولهم نفسه

في غيره فليس الله إل موجود هناك ليس بأنه زعمهم مذهبهم وحقيقة
هي واحد لحقيقة مظاهر إل الكون في نراها التي الشياء هذه وما الكون،

اللهية. الحقيقة
إل له اسم ل - : " الله المذهب هذا رؤوس أحد – سبعين ابن يقول

يقال نبيه أو نفسه به سمى بما نسميه قلت فإن المفروض أو المطلق السم
.3أنا" تنادي من وجميع شيء كل لك: إن "الله" قال نفسه سمى لك: من

الذي المرسي الشبيلي ابراهيم بن الحق عبد هو هذا، سبعين وابن
قريب إلى ضحوة من سبعين ابن مع العيد: " جلست دقيق ابن عنه يقول

.4مركباته" تعقل ول مفرداته تعقل ما كلما يسرد وهو الظهر
صاحب 5الحاتمي عربي ابن الدين محيي الوجود وحدة أرباب وأشهر

أن من أشهر والزندقة اللحاد في وكلمه المكية، والفتوحات الحكم فصوص
أظهر من فتوحاته: "سبحان في قوله ذلك يؤول. فمن أن من وأظهر ينكر،

أرباب لجميع مخالف ترى كما معلقا: " وهذا القاري قال عينها"، وهو الشياء
.6" والدهرية الطبيعية عليه لما وموافق السلمية والملل النحل

رسالة الجملة على وهي )،38الوجود(ص:  بوحدة القائلين على الرد في له رسالة من  1
بابها. في نافعة

.39-38: المرجع - نفس 2
.1/248العقدية":  النحرافات  بواسطة" مظاهر184سبعين:  ابن رسائل  3
.4/223الميزان:  لسان-   4
،الفاسي الدين تقي أحمد بن محمد للشيخ خاصا جزءا فيه العلماء وكلم ترجمته في انظر  5

الحميد. عبد علي بتحقيق
.21الوجود:  بوحدة القائلين على الرد  6
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إن شئت، ما الكون في فصوصه: "... فقل في أيضا عربي ابن ويقول
الحق قلت: هو شئت وإن الحق، قلت: هو شئت وإن الخلق قلت: هو شئت

شئت وإن وجه كل من خلق ول وجه كل من حق ل قلت شئت وإن الخلق،
.1بالحيرة" قلت

عامة عند يسمى من به ينطق الذي والضطراب الكفر هذا فتأمل
الحمر!! والكبريت الكبر بالمام المتصوفة

الديان: وحدة عقيدة مسوغا له شعر في الرجل هذا ويقول
لرهبان ودير لغزلن فمرعى صورة كل قابل قلبي صار لقد
قرآن ومصحف توراة وألواح  طائف وكعبة لوثان وبيت
2وإيماني ديني فالدين ركائبه  توجهت أنى الحب بدين أدين

والزندقة اللحاد مسيل في تصب التي عربي ابن فأقوال وبالجملة،
على واطلعوا مذهبه خبروا الذين العلماء كلمة تواطات جدا. لذلك كثيرة
نقله ما ذلك ضللته. فمن على والتنبيه كتبه، من التحذير على مقالته، حقيقة
ذكر قال: إنه أنه الله رحمه حجر بن الحافظ عن الفاسي الدين تقي الشيخ
وسأله المشكل، عربي ابن كلم من شيئا البلقيني الدين سراج السلم لشيخ

بن محمد الشيخ عنه سئل ولما 3كافر. البلقيني: هو له فقال عربي، ابن عن
ل الكلم، هذا إليه نسب معناه: من ما قال الله رحمه المالكي الورغمي عرفة
رحمه العيد دقيق ابن وقال .4وزندقته وضلله فسقه في منصف مسلم يشك

يقول كذاب، سوء فقال: "شيخ عربي، ابن عن السلم عبد ابن الله: سألت
السبكي الكافي عبد بن علي الدين تقي وقال .5فرجا" يحرم ول العالم، بقدم
العربي كابن المتأخرين، الصوفية هؤلء من كان الله: "... ومن رحمه

.6العلماء" عن فضل السلم، طريقة عن خارجون جهال، ضلل فهم وأتباعه،
وأمثاله، عربي ابن عن الله رحمه تيمية ابن السلم شيخ كلم أما

والوضوح. العمق وشديد جدا، فكثير
في له أن - مع عربي ابن على الكلم في الشيء بعض أطلت وإنما

صرنا - لننا وغيرهم والجيلي الفارض بن أمثال من كثيرين أضرابا مذهبه
متسترون علمانيون يقودها اللحادية الدعوات بعض الخيرة الونة في نسمع
تندثر. كادت أن بعد وكتبه عربي ابن عقيدة إحياء إعادة غايتها الصوفية، بدثار

.1/241العقدية:  النحرافات  بواسطة113الحكم: -  فصوص 1
.1/278العقدية:  النحرافات  بواسطة345الحكم:  - فصوص 2
.39وحياته:  عربي ابن عقيدة في جزء  3
.40: المرجع تفس  4
.45آنفا:  المذكور جزئه في الفاسي الدين تقي نقله  5
الموضوع. هذا في آخرين لعلماء أخرى أقوال  وفيه55: المرجع نفس  6
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السلمي الفكر "شهداء ذكرى في تعقد واللقاءات المنتديات نرى وصرنا
عربي ابن بذلك السلمي" ويقصدون التاريخ في التنوير لواء الحر" و"حملة

وأضرابهما!! والحلج
عن البعض ببعضهم انشغلوا قد لهون، غفلة ففي العلم أهل وأما

ونطق البغاث، واستنسر الضبع استأسد حتى الدين، وخصوم الملة أعداء
الرويبضة.
أن شئت ما ونقريواصفري فبيضي الجو لك خل

تنقري
المستعان. والله

◘◘◘
النظم: في قلت

الديان العالم رب سب أو الكوان قدم ادعاء كذا

 الشرح
الـكـوان) جـمـع قدم (ادعاء بالربوبية المتعلقة اليمان نواقض من أن ) أي (كذا
َلم، وهو كون اـلـديان) نـعـت الـعـالم "ادـعـاء" (رب على سب) معطوف (أو العا

                               ومعناه الحسنى الله أسماء من وهو لرب،
العالم:     بقدم     القول)1

شريعة بين المتأرجحون الفلسفة أحدثها التي المنكرة البدعة هذه
ِقض اليونان، وزندقة الرحمان إنكار حقيقتها إذ واضح، بشكل الربوبية توحيد تنا

الله الحديث: "كان في جاء كما عليه، المتقدم للكون، الخالق الصانع، وجود
.1الماء" على عرشه وكان غيره، شيء يكن ولم

له، ومعلول تعالى، الله مع موجودا زال ما العالم أن عندهم ومعناه
هذا الزمان. ويتضمن في عنه متأخر غير للعلة، المعلول مساوقة له ومساوقا

لزما تولدا عنه متولد والعالم للعالم، مستلزمة تامة علة تعالى الله أن القول
2عنه. ينفك أن يمكن ل بحيث

على كلها الملل طوائف أجمعت لذلك وشرعا، عقل باطل القول وهذا
قول العالم بقدم الله: "القول رحمه تيمية ابن السلم شيخ يقول كما بطلنه،

أهل بل تبطله، وحدهم الملة أهل فليس بطلنه، على جماهيرالعقلء اتفق
المشركين: - وأصناف المجوس من سواهم من وجمهور كلهم، الملل

أساطين وجماهير المم، من وغيرهم الهند ومشركي العرب، مشركي

).613 (ص3191برقم:  الخلق بدء في البخاري رواه  1
.98والعملية:  القولية اليمان نواقض  2
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بل يكن، لم أن بعد كائن محدث العالم هذا بأن معترفون كلهم الفلسفة
.3شيء" كل خالق الله بأن معترفون وعامتهم

سبحانه الخالق للرب التعطيل أنواع من نوع العالم بقدم والقول
ّين المفعول جعل : " وأما اله رحمه السلم شيخ وتعالى. قال مقارنا المع

الفاعل كون فإن وفعله، لخلقه تعطيل الحقيقة في فهذا وأبدا أزل للخالق
هذا بين الجمع كان . لذلك1المعقول" لصريح مخالف وأبدا أزل لمفعوله مقارنا
التناقض. غاية في أمرا السلم دين إلى النتساب وبين القول

الكلم كتب عامة في يوجد ل الله: " ... فلهذا رحمه تيمية ابن يقول
من أظهر من أظهر فلما الصانع، ينكر عمن إل العالم بقدم القول المتقدمة
قديمة، بالذات موجبة علة عن قديم العالم أن وأمثاله سينا كابن الفلسفة

شناعة من يظهر كان ما به أزالوا العالم، بقدم للقائلين آخر قول هذا صار
أنه من المسلمين الفاظ يطلقون وصاروا العالم، صانع إنكار من قولهم

ل أزلي، قديم معلول أنه بذلك مرادهم ولكن ذلك، ونحو ومحدث مصنوع
كل خالق الله إن قالوا وإذا يكن، لم أن بعد شيئا أحدث الله أن بذلك يريدون

.2عندهم" معناه فهذا شيء
وتعالى سبحانه الخالق عن العالم هذا بصدور القول فإن وكذلك،

التنقص من هو علته، عن متولد عندهم والمعلول العلة، عن المعلول صدوَر
بنات الملئكة العرب: إن مشركي قول من أشنع هو بل ذكره، جل لله القبيح
الله.

انحسرت الذي الزمان هذا في أصحابه كثر قد القول هذا بأن وليعلم
لغط المادية. فكثر الغربية الحضارة معاول أمام الدينية المفاهيم فيه

له خالق ل وأنه موجودا مازال الكون أن يزعمون الذين والطبيعيين الدهريين
.3المستعان صانع!! والله ول

وتعالى:     سبحانه     به     الستهزاء     أو     وجل     عز     الله     سب)2
الشؤمى، والداهية العظمى الطامة هي مجتمعاتنا في المسألة هذه

أساس أن مع السلم إلى النتساب تدعي التي بلدنا في وانتشرت عمت التي
يجتمع أن يمكن ل وهذا وإجلله، وتوقيره وجل عز الله تعظيم هو الدين هذا

به. الستهزاء أو سبه مع بحال

.5/565: الفتاوى مجموع  3
.18/228: الفتاوى مجموع  1
.5/539: الفتاوى مجموع  2
لنظرية المؤكدة الخيرة العلمية الحقائق بعض ثبوت بعد قاصمة ضربة هؤلء تلقى وقد  3

وتوسع. والحق ازدياد في مازال وأنه عدم بعد وجد قد الكون أن على الكبير" المبنية "النفجار
بغير يقنع ل البعض ولكن منصف، لكل وكفاية غنية السنة، وأحاديث القرآن آيات في أن

المة. منها تعاني التي النفسية الهزائم أعظم من ذاته حد في وهذا الحديث، العلم براهين
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والنقياد واستخفاف، إهانة السب: "فهو عن الله رحمه تيمية ابن يقول
واستسلم، وخضع له انقاد قد من القلب يهين أن ومحال وإعزاز، إكرام للمر

فيه يكون أن امتنع واستهانة، استخفاف القلب في حصل فإذا به، يستخف أو
.1واستسلم" انقياد

ِئْنتعالى:  قوله وتأمل َل َو ُهْم   َت ْل أ
َ ُلّن َس ُقو َي ّنَما َل ّنا ِإ َعُب َنُخوُض ُك ْل َن ُقْل َو

ِه ّل ِبال أ
ِه َ ِت َيا ِه َوآ ِل ُتْم َوَرُسو ُئوَن ُكن ِز ْه َت ِذُروا * َل َتْس َت ْع ْد َت ُتْم َق َفْر َد َك ْع ُكْم َب ِن ِإْن ِإيَما

ْعُف ٍة َعْن َن َف ِئ ُكْم َطا ْن ّذْب ِم َع لة ُن َف ِئ ُهْم َطا ّن أ
َ ُنوا ِب ِرِميَن َكا تيمية ابن . قال  ُمْج

فالسب كفر، وبرسوله وآياته بالله الستهزاء أن في نص الله: " وهذا رحمه
.2الولى" بطريق المقصود

زعمهم مع إيمانهم، بعد كفروا بأنهم الية في وجل عز الله أخبر وقد
ّين ويلعبون، يخوضون كانوا إنما أنهم قولهم بسبب كفروا أنهم ذلك فب

النظر بغض لذاته، كفر تعالى الله سب نفس فإن لذلك وخوضهم، واستهزائهم
والستحلل. العتقاد عن

أو الله سب بقوله: " إن المعنى هذا الله رحمه السلم شيخ ولخص
أو محرم، ذلك أن يعتقد الساب كان سواء وباطنا، ظاهرا كفر رسوله سب
السنة أهل وسائر الفقهاء مذهب هذا اعتقاده، عن ذاهل كان أو مستحل، كان

.3وعمل قول اليمان بأن القائلين
العتقاد أو الستحلل واشترط الصل هذا في خالف أقول: فمن

من خرج فقد بالدين، الستهزاء أو رسوله سب أو الله بسب للتكفير القلبي
السلف إلى انتسابه ينفعه وليس المرجئة، مذهب إلى السنة أهل مذهب
له ليس دعوى يكون أن النتساب هذا يعدو ل إذ عليهم، الله رضوان الصالح

بينة: عليها
أدعياء. أبناؤها بيناتعليها تقيموا لم ما والدعاوى

أن المسلمون اجمع الله: " قد رحمه راهويه بن اسحاق المام ويقول
كان وإن بذلك، كافر ... أنه والسلم الصلة عليه رسوله سب أو الله سب من

.4الله" أنزل بما مقرا
تيمية ابن به. يقول الشرك مجرد من أعظم وجل عز الله سب إن بل

َوَلتعالى:  قوله على معلقا ّبوا   ِذيَن َتُس ّل ُعوَن ا ْد ِه ُدوِن ِمْن َي ّل ّبوا ال َيُس ّلَه َف ال
لوا ْد ِر َع ْي َغ ٍم ِب ْل ما على والسلم الصلة عليه تقاره كانت قريشا أن ترى : "أل ِع
آلهتهم، عيب على يقارونه ول وحده، الله وعبادة التوحيد من يقوله كان

.519 المسلول: - الصارم 1
.28المسلول:  - الصارم 2
.451:  المسلول الصارم  3
.4: المسلول الصارم  4

143



لئل الوثان، يسبوا أن المسلمين الله نهى وقد آبائهم، وذم دينهم، في والطعن
سب محذور أن فعلم الشرك، على يزالوا لم كونهم مع الله، المشركون يسب

 1" به الكفر محذور من أغلظ الله
كفر به الستهزاء أو وجل عز الله سب نأ على العلم أهل أجمع وقد

قول نقلت أن سبق السلم. وقد ملة عن خارج شقي، مرتد صاحبه وأن جلي،
أقوال من يلي ما هنا وأضيف الجماع، هذا نقل في تيمية وابن راهويه ابن

العلماء.
من تعالى الله ساب أن خلف الله: " ل رحمه عياض القاضي قال
الله سب الله: " وأما رحمه حزم ابن وقال .2الدم" حلل كافر المسلمين

أبي ابن وسئل .3" مجرد كفر انه يخالف مسلم الرض ظهر على فما تعالى،
: فقال الله، ولعن رجل لعن رجل عن الصغير بمالك الملقب القيرواني زيد
يقبل ول كفره بظاهر لساني. فأجاب: يقتل فزل الشيطان ألعن أن أردت إنما

شديد، – ترى كما – الجواب . وهذا4فمعذور" الله وبين بينه فيما وأما عذره،
َهه ولعل وقع من كل بها يتذرع أن يمكن التي الذريعة هذه سد في الرغبُة وج

الله تعظيم من يخفى ل ما أيضا الجواب هذا البواح. وفي الكفر هذا في
التجرأ نفسه عليه هونت من عقوبة وتغليظ عباده، على حقوقه في والتشديد

العظم. الله مقام على
هذه بمقتضى القتل عليهم حق الذين من مجتمعاتنا في وأقول: كم

المالكية؟!  الفتوى
وواضحة كثيرة، الباب هذا في وإجماعاتهم العلم أهل فأقوال وبالجملة

.5 المقصود في

.557: المسلول الصارم  1
.2/582- الشفا: 2
.12/435- المحلى: 3
.2/583- الشفا: 4
.بعدها)  وما112" ( والعملية القولية اليمان "نواقض في منها صالحا طرف انظر  5
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والصفاتا     السماء     في     اليإمان     : نواقض     الثاني     فصل  ال
النظم: في قلت

السماء في اللحاد ذوي شرُك
اليات واضح في أتى مما
الحقائق عن بالوصف والعدل

الهواء أعاظم ومن هذا
للصفات النكار ومثله

بالخلئق العرش رب تشبيُه

الشرح:
تهواه ما وهو هوى (الهواء) جمع أعظم أعاظم) جمع ومن (هذا

تعالى: قال كما الله، دون من تعبد التي الطواغيت أحد وهو إليه، وتميل النفس
ْيَت َأ َأَر َذ َمْن   ّتَخ َهُه ا َل ُه ِإ َوا معناه السماء) وسيأتي في اللحاد ذوي (شرُك  َه

اليات) واضح في أتى (مما وجل عز الله صفات للصفات) أي النكار (ومثله
(تشبيه أيضا الباب هذا في الكفر أنواع النبوية. ومن الحاديث في أو القرآنية

والجنوح الميل (العدُل) وهو و) كذلك (بالخلئق وتعالى العرش) سبحانه رب
وهذا المجازات، أنواع الحقائق) إلى (عن وجل عز الله صفة (بالوصف) أي

ينبغي بل كفرا، تأويل كل وليس بالتأويل، اصطلحا المسمى هو العدل
سيأتي. كما التفصيل

طوائف بين التنازع فيه وقع ما أعظم من والصفات السماء باب يعتبر
بذرة فيه نشأت الذي الوقت من المة هذه تاريخ طول القبلة إلى المنتسبين

الحاضر. عصرنا إلى التابعين اتباع زمن الموضوع هذا في الخلف
قد – والمعتزلة الجهمية مثل – الولى البدعية المذاهب كانت وإذا

ومثلهم – الشاعرة مذهب فإن المة، على تأثيرها ويندثر تنقرض كادت
حكاما – كلها السلمية المة على طيلسانه ينشر أن استطاع قد – الماتريدية

الرابع القرن بدايات إلى الهجري الرابع القرن منذ – وعلماء عامة ومحكومين،
التوفيق لها الله نسأل والنمو، النشأة في السنية الدعوات تبدأ أن قبل عشر،

والسداد.
كونه جانب إلى – ذكرت كما – الشعري المذهب انتشار أدى وقد

أهل من كثيرا صفوفه في يضم وكونه بالجملة، ولو الصالح السلف إلى ينتسب
باب وفي إجمال، العقدية المفاهيم من كثير التباس إلى والفضل، العلم

فأصبحوا الناس، من كثير عقول في الخصوص، على والصفات السماء
بينهما أن مع ،والجماعة السنة أهل ومذهب الشاعرة مذهب بين يخلطون

في ويعظم يتسع وقد المذهبان، يتوحد حتى المسائل بعض في يدق قد فرقا
كثيرة. أخرى مسائل

وعلى العقائد أبواب في المؤلفون به يعتني أن ينبغي ما أول كان لذلك
السنة أهل بين الخلف حقيقة إبراز والصفات، السماء منها الخصوص
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على إل تنطلي أباطيلها تعد لم التي الخرى الفرق من غيرهم قبل والشاعرة،
للسلم. الدفين العداء وأهل القلوب مرضى

بالشارة – المقام لضيق نظرا – أكتفي فسوف المبحث، هذا في أنا أما
دون والصفات، السماء باب في اليمان نواقض أهم إلى الجمال وجه على

منها الخصوص وعلى الجامعة، العقائد كتب محلها التي التفاصيل في الخوض
.1تعالى الله رحمهما القيم ابن وتلميذه تيمية، ابن السلم شيخ كتب

هذا في الجماعة السنة أهل مذهب أن إلى أشير فإني ذلك، وقبل
اثبته وما والصفات، السماء من لنفسه أثبته ما تعالى لله يثبتون انهم الباب،

إذن السنة تمثيل. فأهل ول تكييف ول تعطيل، ول تحريف بل ، رسوله له
في كلمهم عن مفرع الصفات في وكلمهم والمشبهة، المعطلة بين وسط

فإن تكييف، إثبات ل وجود إثبات هو للذات إثباتهم أن فكما لذلك الذات،
الله صفات يمثلون ل التكييف. فهم ل الثبات في هو إنما الصفات عن كلمهم
رسوله. به وصفه أو نفسه، به وصف ما عنه ينفون ول خلقه، بصفات

يلي: ما اليمان نواقض من فإن وعليه
الحسنى:     الله     أسماء     في     اللحاد-1

قال كما الحسن، الوجه على 2الله أسماء إثبات السنة أهل قاعدة
َوتعالى:  ُه ّلُه   ُق ال ِل ْلَخا ُئ ا ِر َبا ْل ّوُر ا ْلُمَص ُء َلُه ا َْلْسَما َنى ا ْلُحْس ّبُح ا ِفي َما َلُه ُيَس

َواِت َْلْرِض الّسَما َو َوا ُه ِزيُز َو َع ْل ِكيُم ا ْلَح باعتبار أعلم الحسنى الله . وأسماء ا
دللتها باعتبار أوصاف وهي مترادفة، العتبار بهذا وهي الذات، على دللتها
على اسم كل لدللة متباينة العتبار بهذا فتكون لها، المتضمنة المعاني على

خاص. معنى
ذكره:  جل فقال الحسنى الله أسماء في اللحاد تعالى الله حرم وقد

ِه ّل ِل ُء َو َْلْسَما َنى ا ْلُحْس ُه ا ُعو ْد َها َفا َذُروا ِب ِذيَن َو ّل ُدوَن ا ْلِح ِه ِفي ُي ِئ ْوَن َأْسَما ُيْجَز َس
ُنوا َما ُلوَن َكا ْعَم الحسنى السماء في وأما والعدول، الميل هو اللحاد وأصل ، َي

منها: أنواعا الله رحمه القيم بن منه ذكر فقد
الصفات من عليه دلت ما أو بعضها أو الحسنى السماء  إنكارالول:
مرتبتان: إيمان. وهنا معه يثبت ل الذي التعطيل أنواع من نوع والمعاني. وهذا

السماء إثبات والثانية الجهمية، غلة قول وهو مطلقا السماء تعطيل الولى
وبصير سميع فيقولون معانَي، ول صفات تتضمن ل مجردة ألفاظ أنها على

الحموية " و" الفتوى التدمرية الواسطية" و" الرسالة "العقيدة الكتب هذه من وأخص  1
النونية مختصرها) والقصيدة المرسلة" (أو و"الصواعق الله، رحمه تيمية لبن الكبرى" وهي

عليهم والسنة، العلم أهل من لعدد نافعة شروح الكتب هذه الله. ولجل رحمه القيم لبن
الله. ةرحم

).1/159: ( الحسنى الله أسماء في نفيس مبحث الفوائد بدائع في القيم لبن  2
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العتزال. قال أهل من جماعة قول وهذا حياة، ول بصر ول سمع بل ولكن وحي
ولغة وشرعا عقل فيها اللحاد أعظم من : " وهذا المرتبة هذه عن القيم ابن

.1وفطرة"
تعالى الخلق، بصفات الله أسماء تتضمنها التي الصفات  تشبيهالثاني:

إلحاد مقابلة في – القيم ابن يقول كما – اللحاد كبيرا. وهذا علوا ذلك عن الله
البدعتين. بين وسط والحق ، المعطلة

أبا، له النصارى كتسمية السماء، من به يليق ل بما الله  تسميةالثالث:
السماء من ذلك وغير بالطبع، فاعلة علة أو بذاته موجبا له الفلسفة وتسمية
الباطلة.

الحسنى، الله أسماء من بشيء الباطلة واللهة الصنام  تسميةالرابعة:
وغير الله من واللت العزيز، من العزى اشتقاقهم مثل منها، اشتق ما بعض أو

أوثانهم إلى بأسمائه عدلوا فإنهم حقيقة، إلحاد القيم: " وهذا ابن ذلك. قال
.2الباطلة" وآلهتم

من كثير عبارات على ينطبقان وجدهما الخيرين، النوعين تأمل :من أقول
المستعان.  والله3ومضمونا. شكل الغرب بحضارة المتأثرين العصريين

خلقه:     بصفاتا     تعالى     الله     صفاتا     تشبيه-2
الهمية، غاية في أمر تقرير من بد ل المكفر، التشبيه على الكلم قبل

السماء باب في المخالفة الطوائف عن والجماعة السنة أهل به يفترق
السنة أو الكتاب في الثابتة الصفات من شيء في ليس أنه وهو والصفات،

ظواهر أن توهموا عندما إل والمؤولة المعطلة على الداخل دخل وما تشبيه،
وتأويلها. تحريفها إلى ففزعوا التشبيه، تستلزم النصوص

يد مثل أو كيد يد قال إذا التشبيه يكون راهويه: "إنما بن اسحاق يقول
التشبيه، فهذا سمع مثل أو كسمع سمع قال فإذا سمع، مثل أو كسمع سمع أو

مثل يقول ول كيف، يقول ول وبصر، وسمع تعالى: يد الله قال كما قال إذا وأما
ْيَسكتابه:  في تعالى الله قال كما وهو تشبيها، يكون ل فهذا كسمع ول سمع َل  
ِه ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه ُع َو َبِصيُر الّسِمي ."4ال

).1/169( الفوائد بدائع  1
).1/169( السابق المرجع  2
بالله يختص ما بعض الخفية" وإطلقهم المدبرة بـ" القوة وجل عز الله تسميتهم ذلك من  3

والتملق. المدح مقام في خصوصا البشر، بعض على والصفات السماء من تعالى
رقم: الحديث على تعليقا الصدقة، فضل في جاء ما الزكاة-باب كتاب في الترمذي - رواه 4

).170 (ص662
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بشيء الله شبه الخزاعي: "من حماد بن نعيم يقول المعنى نفس وفي
وصف فيما وليس كفر، فقد نفسه به الله وصف ما أنكر ومن كفر، خلقه من
.1تشبيه" نفسه به الله

ولم والسنة، الكتاب في الصفات من بالثابت تمسك من بأن إذن فتبين
ّثلها ول غيرها، إلى يعدها خلفا مشبها، يكون أن يمكن ل المخلوقين، بصفات َم

السنة أهل ينبزون حين المتكلمين من نحوهم نحا ومن الشعرية يزعمه لما
العلو صفات لثباتهم سوى لشيء ل ومشبهة، ومجسمة حشوية بأنهم

في ثابت هو مما ذلك وغير والنزول والضحك والغضب والرضا والستواء
والسنة. الكتاب

ُيتأمل بالنواجذ، عليه يعض أن ينبغي مما القاعدة وهذه بالبصائر فيه و
النوافذ.

نوعان: فالتشبيه هذا علم إذا
معا. وهذا هما أو الصفات أو الذات في بالمخلوق الخالق  تشبيهأولهما:

الرافضي الحكم بن هشام مثل المتقدمين بعض عن المقالت اببأر ينقله
منها تقشعر شنيعة أقوال هؤلء عن ينقلون وغيرهما. وهم الجواليقي وداود

الجبال!. لهولها تزول وتكاد البدان،
يقول لذلك وأشنع، أكثر وهذا الخالق، مقام إلى المخلوق  رفعوثانيهما:

بالمخلوق، الخالق نوعان: تشبيه الله: "التشبيه رحمه الحنفي العز أبي ابن
النوع من أقل الناس في وأهله وإبطاله، رده في الكلم أهل يتعب الذي وهذا

ُعباد المخلوق تشبيه أهل هم الذين الثاني، وعزير، المشايخ، بالخالق. ك
والجن والقبور والعجل والماء والنار والملئكة، والصنام، والقمر، والشمس،

.2ذلك" وغير
وجل، عز الله دون من المشرعين يتبعون الذين أقول: ومنهم

الزمنة. هذه في كثير وهذا إفكهم، ويستسيغون باطلهم ويرضون
التأويإل:     أو     بالتعطيل     الصفاتا     إنكار-3

تنزيه والصفات، السماء باب في والجماعة السنة أهل قواعد من
والسنة. للكتاب اتباعا والعيب، النقص صفات كل عن جلله جل الباري

تعالى بالله يليق ل ما عندهم: نفي ومعناه أصيل، أصل السنة أهل عند فالتنزيه
يتضمن ل الذي المحض النفي ضدها. أما كمال وإثبات النقص صفات من

المعطلة. وديدن المتكلمين منهج فهو كمال، إثبات
والنفي المفصل الثبات القرآن طريقة ان بالستقراء ثبت وقد

– التشبيه من فروا فقد المعطلة بالعكس. أما المتكلمين طريقة وأن المجمل،

.10/610: النبلء أعلم سير  1
.82الطحاوية:  شرح تهذيب في اللهية المنحة  2
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هؤلء ثم الثابتة، الصفات تعطيل وهو وأمر، أدهى هو فيما فوقعوا – بزعمهم
1مختلفة: دركات على المعطلة

القرامطة مثل المحضة الجهمية وهم غلوا فأشدهم.1
من فرارا معا النقيضين وجل عز الله عن يسلبون وأشباههم،

في المعدومات أو الثبات، في بالموجودات – بزعمهم – تشبيهه
ول عالم ول ميت، ول حي ول معدوم، ول موجود النفي. فقالوا: ل

مناقض – والضلل الكفر أعظم من كونه جانب - إلى جاهل. وهذا
بالموجودات تشبيهه من فروا إنهم العقول. بل لبدائه

لن بالممتنعات، تشبيهه وهو شر هو فيما فوقعوا والمعدومات،
ممتنع. النقيضين سلب

وباطنية – سينا ابن - مثل الشيعة وباطنية الفلسفة ويتلوهم.2
كقولهم: السلوب بأنواع الله فيصفون عربي، كابن – الصوفية

كقولهم: "هو والضافات الخ"، متحيز، ول عرض ول بجوهر "ليس
الطلق، بشرط المطلق الوجود إنه ويقولون الموجودات"، علة
الخارج. في ل الذهن في إل يكون ل هذا أن مع

نفي مع السماء يثبتون الذين معهم، ومن المعتزلة وبعدهم.3
بيانه. سبق كما تتضمنها، التي الصفات

بعض يثبتون وهم نحوهم، نحا ومن والماتريدية الشاعرة ثم.4
الباقي. فهم على الباطل التأويل سيف ويسلطون الصفات،

وخلف وأدلتهم، مناهجهم في شديد تناقض على مثبتة، معطلة
أئمتهم. بين كبير

وإلحاد. أما كفر طوائف هي – منها الخيرة حاشا – كلها الطوائف وهذه
ومقبولة الجملة في مستساغة تأويلت يتبعون أهلها فأكثر الرابعة، الطائفة

مشاركة من لكثرهم وما السلم في َغنائهم عظيم مع هذا العرب، لسان في
وهو مبتدع، محدث فمذهبهم هذا، وعلومه. ومع الشرع عن الدفاع في طيبة
أعلم. الخرى. والله التعطيلية المذاهب إلى قوية ذريعة

بعدها.  وما48: مهدي بن فالح للشيخ وشرحها التدمرية في المراتب هذه انظر  1
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اللوهاية     في     اليإمان     : نواقض     الثالث     فصل  ال
النظم: في قلت

الزمان هذه في سيما ل
الرزاق القدير البريات باري

العطاء على قادر لغير
واعتكاف السجود ومثله

حياء تذلل توكل
مهتدي غير للخلق صارفه

والكفران الشراك وأعظم
الخالق لغير العبادة صرف
والدعاء السؤال في كالشرك

الطواف كذا والنذر والذبح
والرجاء والخشية والحب
التعبد في يدخل ما وكل

الشرح:
التي الزمان) الخيرة هذه في سيما ل والكفران الشراك (وأعظم

العبادة (صرُف العلم آثار فيها ودرست الجهل، ظلمات حنادس فيها عمت
الرازق) (القدير (البريات) كلها خالق (باري) أي وتعالى الخالق) سبحانه لغير
بالذكر، والقدرة والرزق الخلق لصفات المتضّمنة السماء هذه تخصيص وفي

ربوبيته في المطلق الكمال له لمن إل تنبغي ل الحقة اللوهية أن إلى إشارة
ّنسكي، شقها في اللوهية في الشرك على أمثلة ذكرُت وصفاته. ثم فقلت: ال

ِلـ) واحد والدعاء) الموجه السؤال في (كالشرك ِر المخلوقين من ( قادر (غي
والعطاء، المنح في سببا يكون أن يعدو ل المخلوق إذ العطاء) الحقيقي، على
حقا. المعطي هو وجل عز والله

الطلق وجه على الله لغير صرفها يحل ل التي العبادات امثلة من (و) كذلك
في) صريح يدخل ما (كل َفـ حياء). (و) بالجملة – قولي إلى – والنذر (الذبح

ضال. مشرك هو مهتدي) بل (غيُر الله دون للخلق) من صارفه (التعبد،
اللوهية: توحيد تعريف-1

ِله مصدر اللوهية َله، أ َبد أي يأ ُبد، ع الفصل في ذلك بيان سبق وقد يع
َله للعبادة وجل عز استحقاقه معناها تعالى لله صفة الول. فاللوهية من بما

عمل باعتبار – كذلك يسمى التوحيد وهذا . والصفات والسماء الربوبية كمال
َد – وكسبه العبد لنستطيع العبادة تعريف إلى هنا فنحتاج العبادة. وعليه توحي

فيه. الداخلة والقساَم التوحيد هذا حقيقة نتصور أن
:1اثنين باعتبارين تعريفها يمكن فالعبادة
بفعل وتعظيما محبة لله : "التذلل هي التعبد يعني مصدرا - باعتبارها

شريعته". وفق نواهيه واجتناب أوامره

له. الول والتعريف )،1/10( عتيمين لبن التوحيد كتاب شرح  1
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تيمية ابن السلم شيخ يقول كما هي به، المتعبد يعني اسما - وباعتبارها
والعمال القوال من ويرضاه الله يحبه ما لكل جامع الله: "اسم رحمه

.2والباطنة" الظاهرة
التذلل أركان على إل تقوم ل العبادة أن التعريف هذا من فتبين

على تقسيمها يمكن كثيرة وأعمال أقوال تجمع وأنها والتعظيم، والمحبة
القلب قول بها وأقصد اليمان، حقيقة في تفصيلها سبق التي الربع المراتب

الجوارح. وعمل القلب وعمل اللسان وقول
لنها وجل، عز الله لغير صرفها يجوز ل كلها والعمال القوال فهذه

والعبادة الله: " فالسجود رحمه القيم ابن وتعالى: يقول سبحانه له خالص حق
والتسبيح والحلف والنذر والتوبة والتحسب والخشية والتقوى والنابة والتوكل
وتعبدا، خضوعا الرأس وحلق والستغفار، والتحميد والتهليل والتكبير

لسواه ينبغي ول يصلح ل الله، حق محض ذلك كل والدعاء، بالبيت، والطواف
رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ ويقول .2مرسل" نبي ول مقرب، ملك من

وهو وحديثه، الدهر قديم في النزاع فيه وقع الذي هو اللوهية الله: "توحيد
والستعانة والخشية والخوف والرجاء كالدعاء العباد بأفعال الله توحيد

والتذلل والخشوع والرهبة والرغبة والذبح والنذر والنابة والمحبة والستعاذة
.3والتعظيم"

وهو الركين، وركنه الدين، هذا أصل هو اللوهية توحيد أن واعلم
النبيئين. على المنزلة الكتب ولب المرسلين، دعوة أساس

كتابه، في الله ذكره الذي التوحيد الله: " أما رحمه السلم شيخ يقول
كما فهو ملة، كل من المسلمون عليه واتفق رسله، به وبعث كتبه، به وأنزل

بين كما له، شريك ل وحده الله عبادة وهو الله، إل إله ل أن شهادة الئمة قال
ُكْم  بقوله ذلك ُه َل ِإ َلٌه َو ٌد ِإ َلَه َل َواِح َو ِإّل ِإ إله الله أن فأخبر  الّرِحيُم الّرْحَماُن ُه

.4إياه" إل يعبد فل غيره، إله يتخذ أن يجوز ول واحد،
التي الصول الله: "أعظم رحمه السعدي الرحمان عبد الشيخ ويقول

العظيم الصل وهذا والعبادة، اللوهية توحيد عليها ويبرهن القرآن يقررها
لصلح وألزمها وأوجبها وأفضلها، وأكملها الطلق، على الصول أعظم

وشرع المخلوقات وخلق لجله، والنس الجن الله خلق الذي وهو النسانية،
.5والفساد" الشر يكون وبفقده الصلح يكون وبوجوده لقيامه، الشرائع

.267): التوحيد مجموعة (ضمن العبادة في جليلة قاعدة  2
.1/93: الكافي الجواب  2
.2/35: السنية الدرر  3
.6/564الكبرى:  - الفتاوى4
.192الحسان:  - القواعد5
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القيم لبن النورانية الكلمات هذه المبحث هذا به أختم ما وأفضل
حاجة أن إليه: "اعلم الحاجة وعظيم اللوهية توحيد أهمية بيان في الله رحمه
في ول خوفه، في ول محبته، في شيئا به يشرك ل وحده الله يعبد أن إلى العبد

النذر في ول به، الحلف في ول له، العمل في ول عليه، التوكل في ول رجائه،
من أعظم والتقرب والسجود والتعظيم التذلل في ول له، الخضوع في ول له،

تقاس نظير الحاجة لهذه ليس بل نورها، إلى والعين روحه، إلى الجسد حاجة
فل هو، إل إله ال الذي بإلهها إل لها صلح ول وقلبه، روحه العبد حقيقة فإن به،

ول لقائه، من لها بد ول فملقيته، كدحا إليه كادحة وهي بذكره، إل الدنيا تطمئن
.1لها" وإكرامه ورضاه له، وعبوديتها بمحبتها إل لها صلح

وخطورته:     اللوهاية     في     الشرك-2
حديث في كما بالله، الشرك هو الطلق على وأخطرها المنهيات أقبح إن

: أن قال أعظم؟ الذنب أي الله رسول يا قال أنه عنه الله رضي مسعود ابن
المشركين عن تعالى قال كما الضلل غاية . والشرك2خلقك وهو ندا لله تجعل

ِهالقيامة:  يوم طواغيتهم يخاصمون إذ ّل َتال ّنا ِإْن   ِبيٍن َضَلٍل َلِفي ُك ْذ ُم ِإ  *
ُكْم ّوي َلِميَن ِبَرّب ُنَس َعا ْل تعالى:  قال كما وأشنعه، الظلم أعظم كذلك . وهو ا

ْلٌم الّشْرَك ِإّن ُظ ِظيٌم َل الناقص، الفقير المخلوق تسوية من فيه لما وذلك ، َع
الكامل. الغني الخالق بالرب

من اليمان لصول ومناقضا عظيما، وظلما قبيحا الشرك لكون ونظرا
ْدتعالى:  قال كما للعمال، محبطا ذكره جل الله جعله فقد وجه، كل َق َل َو  

ْيَك ُأوِحَي َل َلى ِإ ِإ ِذيَن َو ّل ِلَك ِمْن ا ْب ِئْن َق ْكَت َل َطّن َأْشَر َب َيْح ُلَك َل َنّن َعَم ُكو َت َل ِمْن َو
ِريَن ْلَخاِس له، يغفر ل فإنه الشرك على مات من بأن وجل عز الله وقضى ، ا

ّلَه ِإّن تعالى:  قال كما جهنم، نار في مخلد وهو ِفُر َل ال ْغ ِه ُيْشَرَك َأْن َي ِفُر ِب ْغ َي َو
ِلَك ُدوَن َما ُء ِلَمْن َذ ّنُهأيضا:  قال وكما  َيَشا ِإ ِرْك َمْن   ِه ُيْش ّل ْد ِبال َق ّلُه َحّرَم َف ال

ِه ْي َل ّنَة َع ْلَج ُه ا َوا ْأ ّناُر َوَم ِلِميَن َوَما ال ّظا ٍر ِمْن ِلل . َأنَصا
صرف – السابق اللوهية توحيد تعريف من يؤخذ كما – الشرك وحقيقة

المباحث في أذكر وسوف عمل، أو قول وجل، عز الله لغير العبادة من شيء
الواضحة. المثلة بعض المقبلة

:3أمران الشرك هذا وأصل

.99: الهجرتين طريق  1
تعلمون) برقم: وأنتم أندادا لله تجعلوا تعالى: (فل قوله في التفسير-باب في البخاري  2

 ).62 (ص86برقم:  الذنوب أقبح الشرك كون اليمان-باب في ومسلم )،846 (ص4477
)1/98( تعالى الله توحيد في الشاعرة ومنهج والجماعة السنة أهل منهج  3
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وصرف البشرية، منزلته فوق بتنزيله وذلك المخلوق، في  الغلو: أولهما
قال كما نوح، قوم فيه وقع الذي هو له. وهذا الخالصة الله حقوق من شيء

ُلواتعالى:  قوله في عباس ابن َقا َو َذُرّن َل   ُكْم َت َت َه ِل َذُرّن َوَل آ ّدا َت لعا َوَل َو َوا َوَل ُس
ُغوَث َق َي ُعو َي لرا َو َنْس حىأو هلكوا فلما نوح، قوم من صالحين رجال سماءأ: "  َو

أنصابا يجلسون كانوا التي مجالسهم إلى انصبوا نأ قومهم إلى الشيطان
العلم ونسخ أولئك هلك إذا حتى عبد،ُت فلم ففعلوا، بأسمائهم وسموها
.1عبدت"

والشفعاء الوسائط إلى الحاجة باعتقاد وذلك بالله، الظن  سوء: وثانيهما
الله صلى الله برسول ظن سوء هي البدعة أن كما وخالقه. وهذا العبد بين

وسلم. عليه
عليه الله صلى الله رسول تكفل فقد الخطورة، بهذه الشرك كان ولما

الغلو عن ىالتوحيد. فنه جناب وحماية إليه، المفضية الذرائع جميع بسد وسلم
ونهى وأعيادا، مساجد اتخاذها وعن القبور على البناء وعن وإطرائه، مدحه في
من ذلك وغير والمخلوق، الخالق بين تسوية توهم التي المجملة اللفاظ عن

الوهاب عبد بن محمد للشيخ التوحيد كتاب في تجدها التي الكثيرة المثلة
العقائد. كتب من وغيره

:  الدعاء     في     : الشرك     اللوهاية     في     الشرك     أمثلة     من-3
،2الصحيح الحديث في جاء كما ولبها العبادة أساس هو الدعاء كان لما

َوَمْن:  تعالى أكبر. قال شركا يعد وجل عز الله لغير صرفه فإن ِمّمْن َأَضّل  
ُعو ْد ِه ُدوِن ِمْن َي ّل َتِجيُب َل َمْن ال َلى َلُه َيْس ِم ِإ ْو ِة َي َياَم ِق ْل ُهْم ا ِهْم َعْن َو ِئ َعا ُد

ُلوَن ِف َذا َغا ِإ َو ّناُس ُحِشَر *  ُنوا ال ُهْم َكا لء َل َدا ْع ُنوا َأ َكا ِهْم َو ِت َد َبا ِع ِريَن ِب ِف وقال ، َكا
ُكْمتعالى:  ِل َذ ّلُه   ُكْم ال ّب ْلُك َلُه َر ْلُم ِذيَن ا ّل ُعوَن َوا ْد ِه ِمْن َت ِن ُكوَن َما ُدو ِل ِمْن َيْم
ٍر ْطِمي ِإْن ِق ُهْم *  ُعو ْد ُعوا َل َت ُكْم َيْسَم َء َعا ْو ُد َل ُعوا َو ُبوا َما َسِم َتَجا ُكْم اْس ْوَم َل َي َو
ِة َياَم ِق ْل ُفُروَن ا ْك ُكْم َي ِك ُئَك َوَل ِبِشْر ّب َن ْثُل ُي ٍر ِم ِبي . َخ

الله إل عليه يقدر ل أمر في وجل عز الله بغير الستغاثة فإن لذلك
من يدعو وهو مات الصحيح: "من الحديث في ءجا  وقد.واضح شرك تعالى،

.3النار" دخل ندا لهال دون
طلب – الكبر الشرك أي – أنواعه الله: " ومن رحمه القيم ابن قال

العالم، شرك أصل وهذا إليهم، والتوجه بهم، الستغاثةو الموتى، من الحوائج

).971 (ص4920برقم:  التفسير في - البخاري  1
وأبو صحيح، ) وقال: حسن738 (ص3247برقم:  التفسير في الترمذي أخرجه ما - وهو2

).1/332 (1479برقم:  الدعاء الصلة-باب في داود
92برقم:  اليمان في آخر بلفظ ومسلم )،851 (ص4497برقم:  التفسير في البخاري  3
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عمن فضل نفعا، ول ضرا لنفسه يملك ل وهو عمله، انقطع قد الميت فإن
من وهذا فيها الله إلى له يشفع أن سأله أو حاجته، قضاء وسأله به، استغاث

.1عنده" له والمشفوع بالشافع جهله
قاتلهم الذين العرب مشركي أن الباب هذا في نستحضر أن ويكفي

معبوداتهم في يعتقدون يكونوا لم وأموالهم، دماءهم واستباح  الله رسول
يدعونها كانوا وإنما تدبيرا ول رزقا ول خلقا الله دون من يدعونها كانوا التي

يزيد بمن جلله. فكيف جل العزة رب عنهم حكاه كما زلفى، الله إلى لتقربهم
– المعاصرة مجتمعاتنا في والفجور الجهل أهل من – المجردة الستغاثة على

هذا بيان في الله رحمه تيمية ابن قال ؟! وقد الربوبية في صريحا شركا
والقمر للشمس يسجد من –  المشركين:أي هؤلء تباعأ من المعنى: " كان

إليها، ويتقرب ـ لها وينسك لها، يصومو تعالى الله يدعو كما ويدعوها والكواكب
لي، المدبرة هي أنها اعتقدت إذا الشرك وإنما بشرك، ليس هذا  إن:يقول ثم

دين من ربالضطرا المعلوم مشركا. ومن أكن لم وواسطة سببا جعلتها فإذا
 .2شرك" هذا أن السلم

والستعاذة وجل، عز الله بغير واللياذ لعياذا الباب هذا في يدخل ومما
إلى يؤذيه، مما يهرب الذي هو بالله والعتصام. فالعائذ اللتجاء هي اللغة في
لدفع العياذ أن اللغة أهل بعض به. وذكر ويستجير به فيعتصم سبحانه، ربه

المتنبي: قول وأنشدوا الخير، لطلب واللياذ الشر
اذرهـأح ماـم به وذـأع نـوم أؤمله فيما هـب وذـأل نـم اـي
3جابره أنت عظما يهيضون ول كاسره أنت عظما الناس يجبر ل

ِإّماتعالى:  قال بها، مورأالم العبادات من بالله ستعاذةلوا َو ّنَك   َغ َينَز
َطاِن ِمْن ْي ٌغ الّش ْذ َنْز ِع َت ِه َفاْس ّل ّنُه ِبال ٌع ِإ ِليٌم َسِمي ُقْلوجل:  عز وقال  َع ُذ   ُعو َأ

َلِق ِبَرّب َف ْل ُذ ُقْل  و  ا ُعو ّناِس ِبَرّب َأ في شركا الله لغير صرفها كان . لذلك ال
ّنُهتعالى:  قوله في كما العبادة، َأ َو ِْلنِس ِمْن ِرَجاٌل َكاَن   ُذوَن ا ُعو ِرَجاٍل َي ِمْن ِب

ْلِجّن ُهْم ا ُدو لقا َفَزا َه يبيت النس من رجال : "كان قال أنه عباس ابن عن ، َر
ما".ثإ ذلك فزادهم الوادي هذا عزيزب  أعوذ:فيقول الجاهلية في بالوادي حدهمأ

العلماء عليها نبه العبادة، في الشرك على متعددة أخرى أمثلة وهنالك
المنتسبين من غيهاّومسو الجهال، من مرتكبيها على النكير ددواشو العلم،

الوهاب عبد بن محمد والشيخ وتلمذته، تيمية بنا سلملا العلم. ولشيخ إلى
عنهم رضيو الله رحمهم الميدان، هذا في توجول صولت دعوته، وأقطاب

.1/346: السالكين مدارج  1
.1/227: والنقل العقل تعارض درء  2
3             
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من فإنه الماتعة، الجامعة مؤلفاتهم إلى فليرجع التفصيل شاء فمن أجمعين،
الصيد يقول: كل أن إل يسعه لم را،ِوالم الجدال عن بعيدا وكان عليها اطلع
.الفرا جوف في

نعمه. على لله والحمد
◘◘◘

النظم: في قلت
العلوج بشرعة الدما وفي

بين وكفر طغيان والعكس،
مستشنع عندنا فيه فالوقف

إنكار بل بها الرضا أو

والفروج الموال في والحكم
المهيمن حرمه ما تحليل

مشرع مبدل فاعله
الكفار شرعة اتباع كذا

:  الشرح
الموال) في (الحكم اللوهية لتوحيد الناقض الكبر الكفر من يعد (و) كذلك

(وفي بها يتعلق وما أنكحة (والفروج) من ذلك وغير وشركات بيوع من
(بشرعة – للوزن مقصور ُ- والدماء  وغيرها، وقصاص حدود من الدما)ء،

كفار من الرجل وهو لجِع جمع ُوالعلوج ومواضعاتهم، بقوانينهم العلوج) أي
القاموس. في كما العجم،
ما تحريم (والعكس) وهو وتعالى، المهيمن) سبحانه حرمه ما (تحليل وكذلك

إذ بين) واضح، (وكفر للحد مجاوزة (طغيان) أي هو وجل، عز الله أحله
(مبدل) لدين وجل عز الله دون من والتحريم التحليل  مرتكب:(فاعله) أي

هذا حكم  في:فيه) أي (الوقف فـ لذلك سبحانه، دونه ) من (مشرع الله
أو فظيع، جهل إما لنه (مستشنع) جدا، أمر السنة أهل َ(عندنا) معاشر المبدل
كاذب. ورع أو مقيت، تجاهل

بذلك الكفار) والمقصود شرعة (اتباع الملة من المخرج الكبر الكفر  من)(كذا
لم ولو الطاغوتية الشرعية القوانين إلى – شرعية ضرورة غير من – التحاكم

(بل القوانين لتلك  قبوله:بها) أي الرضا (أو القوانين بتلك رضاه عن يفصح
.فتأمل ،إليها يتحاكم لم ولو إنكار) منه،

بتوحيد تسميتها على لبعضا يصطلح قد التي المسألة هذه أن الحقو
الزمان، هذا في البلوى بها عمت التي العظيمة المسائل من الحاكمية،هي

الحجة فأقاموا العاملين، العلماء جهابذة فيها، الحق وتحقيق لبيانها فتصدى
بذلك عليهم الله أخذ كما العلم أمانة وبلغوا أجمعين، الناس على الناصعة

والميثاق. العهد
إلى يحتاج فيها والتفصيل المباحث، متشعبة الذيول طويلة والمسألة

التي شاراتلا ببعض هنا أكتفي سوف لذلك الموضع، هذا يحتمله ل كثير بسط
:ةثلث مقامات في المسألة هذه على  الكلم:فأقول التطويل، عن يتغن
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   الله     دون     من     : التشريإع     أولها
 الله أنزل ما بغير : الحكم ثانيها

الله     شرع     غير     إلى     : التحاكم     ثالثها
ه:  الل     ن  دو     من     : التشريإع     أول- 

من هو التشريع حق أن الفصل هذا من الول الباب في ذكرت أن سبق
وجل عز الله به يدبر الذي التدبير أنواع من نوع وأنه الربوبية خصائص أخص

َأَلتعالى:  قال كما الكون، هذا ُق َلُه   ْل ْلَخ َْلْمُر ا الله نازع من فإن . لذلك َوا
منها: كثيرة دلةل مشركا كان منه شيء في

َأْمتعالى:   قوله- ُهْم   ُء َل َكا ُعوا ُشَر ُهْم َشَر ّديِن ِمْن َل َذْن َلْم َما ال ْأ ِه َي ّلُه ِب  ال
الدين من لك الله شرع ما يتبعون ل  هم:الله: "... أي رحمه كثير ابن قال

ما تحريم من نسلوا الجن من شياطينهم لهم شرع ما يتبعون بل القويم،
والدم الميتة أكل وتحليل والحام، والوصيلة والسائبة البحيرة من عليهم حرموا

اخترعوها قد كانوا التي الباطلة والجهالة الضللت من ذلك نحو إلى والقمار
.1" الفاسدة والموال الباطلة والعبادات والتحريم التحليل من جاهليتهم في

ِلَكتعالى:  قوله-  َذ َك َو ّيَن   ٍر َز ِثي َك ِكيَن ِمْن ِل ِر ْلُمْش ْتَل ا ِهْم َق ِد ْوَل َأ

ُهْم ُؤ َكا شياطين من الجاهلية في العرب شركاء أن وجل عز الله . فبين ُشَر
قتل ومنها تعالى، الله بها يأذن لم كثيرة شرائع لهم شرعوا قد والجن النس
الية من ذلك. والشاهد وغير العار خشية البنات ووأد الملق خشية الولد
إكفار وهذا لله، شريكا الله به يأذن لم ما للناس شرع من تعالى الله تسمية
له. صريح

ّنَماتعالى:  قوله-  ِإ ُء   ّنِسي ٌة ال َد َيا ِر ِفي ِز ْف ُك ْل ِه ُيَضّل ا ِذيَن ِب ّل َفُروا ا َك
َنُه ّلو لما ُيِح َنُه َعا ُيَحّرُمو لما َو ُئوا َعا ِط َوا ُي َة ِل ّد ّلُه َحّرَم َما ِع ّلوا ال ُيِح ّلُه َحّرَم َما َف ال

ّيَن ُهْم ُز ُء َل ِهْم ُسو ِل ْعَما ّلُه َأ ِدي َل َوال ْه ْوَم َي َق ْل ِريَن ا ِف َكا ْل .. ا
إذا كانوا الجاهلية أهل أن – المفسرون ذكره ما على الية ومعنى

الحجة وذو القعدة وذو رجب وهي – الحرم الشهر من شهر في القتال أرادوا
عدد ليوافقوا الحل أشهر من آخر اشهر مكانه وحرموا حلل جعلوه – والمحرم

به يأذن لم الذي التشريع هذا تعالى الله تعالى. فجعل الله حرم التي الشهر
تعالى الله ذم مما : "هذاالله رحمه كثير ابن الكفر. قال في زيادة تعالى الله
أحكام وتغييرهم الفاسدة بآرائهم الله شرع في تصرفهم من المشركين به

.2الله..."  أحل ما وتحريمهم الله حرم ما ليلهمتحو الباردة، بأهوائهم الله
قوانين به واستبدل ،وتفصيل جملة الله شرع غير بمن أقول: فكيف

؟! الوثنيين وشرائع الفرنجة
.4/100: كثير ابن تفسير  1
.2/308كثير:  ابن - تفسير2
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ُذوا:  تعالى قوله-  ّتَخ ُهْم  ا َباَر ُهْم َأْح َن َبا ْه لبا َوُر َبا ِه ُدوِن ِمْن َأْر ّل ْلَمِسيَح ال َوا
ْبَن َيَم ا ُدوا ِإّل ُأِمُروا َوَما َمْر ُب ْع َي لها ِل َل لدا ِإ َلَه َل َواِح َو ِإّل ِإ َنُه ُه ْبَحا ُكوَن َعّما ُس ِر . ُيْش
رسول على دخل عنه الله رضي حاتم بن عدي أن الية هذه تفسير في جاء

الية. قال هذه يقرأ  الله ورسول فضة، من صليب عدي عنق وفي  الله

لهم وأحلوا الحلل عليهم حرموا إنهم : بلى،  فقال يعبدوهم، لم : إنهم فقلت

.1إياهم" عبادتهم فذلك فاتبعوهم، الحرام
به يأذن لم ما ويشرع الحلل ويحرم الحرام يحل الذي أن كيف فتأمل

بما ويرضى يتبعه الذي وأن الله، دون من ربا نفسه نصب قد يكون تعالى، الله
الله. دون من له عابدا يكون له شرع

السلم أئمة لبعض الجلية النورانية الكلمات هذه السنة أخا معي وتدبر
:2الباب هذا في
ホموت بعد لحد أن يعتقد كان الله: " فإن رحمه حزم ابن يقول

يحل أو السلم، عليه موته حين إلى حلل كان شيئا يحرم أن  النبي
يكن لم حدا يوجب أو السلم، عليه موته حين إلى حراما كان شيئا
حياته في تكن لم شريعة يشرع أو السلم، عليه موته حين إلى واجبا
المرتد حكم حكمه والمال الدم حلل مشرك كافر فهو السلم، عليه

.3فرق" ول
ヘالله عند من المنزل الشرع…الله: " رحمه تيمية ابن ويقول

الشرع هذا فإن رسوله، به الله بعث الذي والسنة الكتاب وهو تعالى
. ويقول4كافر" إل عنه يخرج ول عنه، الخروج الخلق من لحد ليس
رسله به الله بعث الذي والنهي المر أسقط من أن : " ومعلوم أيضا
: "والنسان . ويقول5والنصارى" واليهود المسلمين باتفاق كافر فهو
لدب أو عليه المجمع الحلل حرم أو عليه المجمع الحرام حلل متى

.6الفقهاء"  باتفاق كافرا كان عليه المجمع الشرع
محمد على المنزل المحكم الشرع ترك الله: " فمن رحمه كثير ابن ويقول

فكيف كفر، المنسوخة الشرائع من غيره إلى وتحاكم النبياء خاتم الله عبد بن

) وقال:697 (ص3095برقم:  التوبة سورة التفسير-باب: ومن في الترمذي أخرجه- 1
غريب. حسن

بعدها.  وما2/882:  الجامع كتاب في تفصيل انظرها  2
.1/71: الحكام  3
.11/262: الفتاوي مجموع  4
.8/106:  نفسه   5
.3/267: نفسه  6
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بإجماع كفر ذلك فعل من عليه؟ وقدمها 1الياسا إلى تحاكم بمن
 .2المسلمين"

النصوص  وبهذه…الله: "  رحمه الشنقيطي المين محمد ويقول
الوضعية القوانين يتبعون الذين أن الظهور غاية يظهر ذكرنا التي السماوية

وعل جل الله شرعه لما مخالفة أوليائه ألسنة على الشيطان شرعها التي
إل وشركهم كفرهم في يشك ل أنه وسلم، عليهم الله صلى رسله لسنةأ على
 .3مثلهم" الوحي نور عن وأعماه بصيرته، الله طمس من

لضياء قلوبنا يفتح وأن الوحي، بأنوار بصائرنا ينور أن وجل عز الله نسأل
آمين. الهدى،

:الله     أنزل     ما     بغير     الحكم     ثانيا- 
كفر على للبرهنة أيضا صالحة الول، المقام في المذكورة الدلة من كثير

التاليين: الدليلين إليها أضيف ولكنني الله، أنزل ام بغير الحاكم
トتعالى قوله  :َلْم َأ َلى َتَر   ِذيَن ِإ ّل ُعُموَن ا ُهْم َيْز ّن أ

ُنوا َ ِبَما آَم
ِزَل ْيَك ُأن َل ِزَل َوَما ِإ ِلَك ِمْن ُأن ْب ُدوَن َق ِري َكُموا َأْن ُي َتَحا َلى َي ِإ

ُغوِت ّطا ْد ال َق ُفُروا َأْن ُأِمُروا َو ْك ِه َي ُد ِب ِري ُي َطاُن َو ْي ُهْم َأْن الّش ّل ُيِض
لل لدا َضَل ِعي اليمان وجل عز الله نفى كيف فانظر . اليات. َب

عالمون أنهم مع الطاغوت، إلى يتحاكموا أن يريدون الذين عن
اثنين: بركنين إل يصح ل التوحيد إذ به، بالكفر مكلفون أنهم
بالطاغوت. الكفر وركن بالله اليمان ركن

العبد به تجاوز ما كل هو – الله رحمه القيم ابن قرره كما – والطاغوت
رؤوس ومن ،وجل عز الله دون من مطاع أو متبوع أو معبود من حده

بغير الحاكم الله، رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ ذكرهم الذين الطواغيت
الله. أنزل ما

حال فما ، كفرا – واختيار رضا عن – الطاغوت إلى التحاكم كان وإذا
؟! الله أنزل ما بغير الحاكم نفس
チتعالى قوله  :َوَمْن ُكْم َلْم   ّلُه َأنَزَل ِبَما َيْح ِئَك ال َل ْو ُأ ُهْم َف

ِفُروَن َكا ْل . الله أنزل بما يحكم ل الذي كفر في صريحة آية وهي . ، ا
إطالة إلى حتيجا لما حولها، ةالمثار الرجائية الشبهات بعض ولول

الكلم أشبع التأويل. وقد يحتمل ل نص فإنها تفسيرها، في الكلم
في العزيز عبد بن القادر عبد الشيخ مزيد، إلى يحتاج ل بما عليها

من مقتبس وهو متبعا، شرعا بنيه في وصار التتار ملك خان جنكيز وضعه : كتاب الياسا   1
شتى. شرائع

يبغون). الجاهلية فحكمأ( تعالى قوله عند تفسيره  وانظر7/139 : والنهاية البداية  2
.3/259: البيان أضواء  3
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في له أن  على1الشريف"  العلم طلب في "الجامع من الثاني المجلد
2ذلك. بسط محل هذا وليس عليها، يتابع ل ياراتتاخ كلمه ثنايا

:  الله     شرع     غير     إلى     ثالثا: التحاكم  - 
اثنين: أمرين أحد الله شرع غير إلى بالتحاكم التكفير طمنا

لن إجماعا، صاحبه يكفر فهذا به، والرضا الطاغوتي الشرع قبول-1
تقرر. قد كما كفر بالكفر الرضا

صاحبه يكفر ل فهذا بالرضا، التصريح عن مجردا الطاغوت إلى التحاكم-2
ول مضطرا يكن لم وأنه التحاكم، هذا عن مندوحة له كان أنه ثبت إذا إل

ل شرعية، ضرورة غير في الطاغوت إلى يتحاكم من أن إليه. والحق محتاجا
عند – الثاني المر الطاغوتي. فرجع الشرع هذا عن راضيا يكون أن إل يمكن

والقبول. الرضا هو الحقيقي طالمنا أن وتبين الول، -إلى التحقيق
َلْمتعالى:  قوله الطاغوت إلى المتحاكم كفر ودليل َأ َلى َتَر   ِذيَن ِإ ّل ا

ُعُموَن ُهْم َيْز ّن أ
ُنوا َ ِزَل ِبَما آَم ْيَك ُأن َل ِزَل َوَما ِإ ِلَك ِمْن ُأن ْب ُدوَن َق ِري َكُموا َأْن ُي َتَحا َلى َي ِإ
ُغوِت ّطا ْد ال َق ُفُروا َأْن ُأِمُروا َو ْك ِه َي ُد ِب ِري ُي َطاُن َو ْي ُهْم َأْن الّش ّل لل ُيِض لدا َضَل ِعي َب

بهذا إيمان الطاغوت إلى التحاكم إرادة أن في صريحة هيو ،اليات
وجل. عز بالله وكفر الطاغوت،

ُذوا :  تعالى وقال ّتَخ ُهْم ا َباَر ُهْم َأْح َن َبا ْه لبا َوُر َبا ِه ُدوِن ِمْن َأْر ّل ْلَمِسيَح ال َوا
ْبَن َيَم ا ُدوا ِإّل ُأِمُروا َوَما َمْر ُب ْع َي لها ِل َل لدا ِإ َلَه َل َواِح َو ِإّل ِإ َنُه ُه ْبَحا ُكوَن َعّما ُس ِر ، ُيْش

مناقض شرك وجل عز الله دون من يشرعون الذين متابعة أن الية فبينت
الله. إل هلإ ل:كلمة معنىل

ْد تعالى:  وقال َق ُكْم َنّزَل َو ْي َل َتاِب ِفي َع ِك ْل َذا َأْن ا ُتْم ِإ ْع َياِت َسِم ِه آ ّل ال
َفُر ْك َها ُي ُأ ِب ْهَز َت ُيْس َها َو ُدوا َفَل ِب ُع ْق ُهْم َت َع ّتى َم ِديٍث ِفي َيُخوُضوا َح ِه َح ِر ْي ُكْم َغ ّن لذا ِإ ِإ

ُهْم ُل ْث ّلَه ِإّن ِم ُع ال ِقيَن َجاِم ِف َنا ْلُم ِريَن ا ِف َكا ْل ّنَم ِفي َوا َه لعا َج حال هذا كان فإذا ، َجِمي
يتحاكم بمن فكيف الله بآيات فيه يكفر مجلس في – إنكار غير من – يقعد من

ورسوله؟! لله المحادة أعظم من هي التي القوانين مختارا- إلى طائعا –
إقرار أن الية من : " ... ويؤخذ الية هذه تفسير في رضا رشيد قال

 .3..." كفر بالختيار الكفر
شديد فيه نحن ما على صحته. وتطبيقه على مجمع أمر : وهذا قلت

أعلم. الوضوح. والله
◘◘◘

.849 ةحالصف من ابتداء  1
" نواقض  كتاب صاحب جمعه " وما اللوامع تفي: " النك المقدسي الشيخ كلم انظر  2

الموضوع. هذا " حول ةعمليوال القولية اليمان
.334 " ص اليمان "نواقض حباص نقله  3
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النظم:     في     قلت
حكامأ من عليه احتوت وما

جاهل بل بها عالما وليس
السلم شريعة عن والصد

عامل الحكيم رعةِبش ليس

:  الشرح
(و) السلم) الغراء شريعة (عن العراض (الصد) وهو اليمان نواقض (و) من

(من الشريعة عليه) هذه احتوت بـ(ما والعمل تعلم عن العراض ذلك من
الحكيم) سبحانه بشرعة (ليس أنه المعرض ذلك وعملية. فحال أحكام) علمية

.به يعمل ول الله دين يتعلم ليس جاهل) أي بل بها عالما وليس (عامل وتعالى
التي العشرة السلم نواقض ضمن من الله دين عن العراض يعتبر

الله دين عن فقال: " العراض الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ ذكرها
َلُم َوَمْن تعالى:  قوله والدليل به، يعمل ول يتعلمه ل تعالى ْظ ّكَر ِمّمْن َأ َياِت ُذ ِبآ

ِه ّب ْعَرَض ُثّم َر َها َأ ْن ّنا َع ِرِميَن ِمْن ِإ ْلُمْج ِقُموَن ا َت . 1 ُمن
والنقياد الطاعة تمام هو إنما الدين لب أن باعتبار لليمان ناقض وهو
عن وتول التباع عن امتناع هو تعالى الله دين عن التام والعراض والستجابة،

عقد معه يثبت أن يمكن ل هذا ومثل الستجابة، عن واستنكاف الطاعة
اليمان أصل من العمل جنس أن بينت أن الول الفصل في سبق اليمان. وقد

هنا. العادة عن يغني بما الملة، من مخرج أكبر كفر تركه وأن
المعرض كفر على الدالة اليات بذكر مملوء الكريم القرآن أن والحق

شريعته. اتباع عن ّالصاد الله، دين عن
ُلوَن :  تعالى قال ُقو َي ّنا َو ِه آَم ّل ِبالّرُسوِل ِبال َنا َو ْع َط َأ ّلى ُثّم َو َو َت ٌق َي ِري َف

ُهْم ْن ِد ِمْن ِم ْع ِلَك َب ِئَك َوَما َذ َل ْو ِنيَن ُأ ْؤِم ْلُم َذا ذكره:  جل . وقال ِبا ِإ ُهْم ِقيَل َو َل

ْوا َل َعا َلى َت ّلُه َأنَزَل َما ِإ َلى ال ِإ ْيَت الّرُسوِل َو َأ ِقيَن َر ِف َنا ْلُم ّدوَن ا ْنَك َيُص لدا َع ُدو . ُص
واللتفات الرسول به جاء عما العراض الله: " فجعل رحمه القيم ابن قال
الحرج وارتفاع تحكيمه هو اليمان حقيقة أن كما النفاق، حقيقة هو غيره إلى
حقيقة فهذا ،ومحبة واختيارا رضى به حكم لما والتسليم بحكمه، الصدور عن

 .2"النفاق حقيقة العراض وذلك اليمان،
ْعَرَض َوَمْن تعالى:  وقال ِري َعْن َأ ْك ِإّن ِذ لة َلُه َف ِعيَش لكا َم ُه َضن َنْحُشُر َو

ْوَم ِة َي َياَم ِق ْل ْعَمى ا َقاَل َأ ِني ِلَم َرّب *  َت ْعَمى َحَشْر ْد َأ َق لرا ُكنُت َو َقاَل َبِصي ِلَك *  َذ َك

ْتَك َت َنا َأ ُت َيا َها آ َت َنِسي ِلَك َف َذ َك ْوَم َو َي ْل الله: " قوله رحمه كثير ابن . يقول ُتنَسى ا

 .272:  التوحيد مجموعة  1
.2/705: المرسلة الصواعق مختصر  2
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نهع َأعرض رسولي، على أنزلته وما أمري خالف  أي)ذكري عن أعرض ومن(
.1..." هداه، غيره من وأخذ وتناساه

ُعوا ُقْل تعالى:  وقال ِطي ّلَه َأ ِإْن َوالّرُسوَل ال ْوا َف ّل َو ِإّن َت ّلَه َف ُيِحّب َل ال
ِريَن ِف َكا ْل الطريقة في مخالفته أن على الله: " فدل رحمه كثير بنا . قال ا

لله محب أنه نفسه في وزعم ادعى وإن بذلك صفتا من يحب ل والله كفر،
إلى الله ورسول الرسل خاتم المي النبي الرسول يتابع حتى إليه ويتقرب

.2الثقلين" جميع
السابقة النساء سورة آية على كلمه في الله رحمه تيمية ابن ويقول
حكمه عن وأعرض الرسول، طاعة عن تولى من أن سبحانه الذكر: " فبين

وأطعنا، سمعنا يقول الذي هو المؤمن وأن بمؤمن، وليس المنافقين، من فهو
الرسول حكم عن العراض بمجرد اليمان ويزول يثبت، النفاق كان إذاف

الشهوة، قوة سببه يكون وقد محض، ترك هذا أن مع غيره إلى التحاكم وإرادة
.3"ونحوه؟ والسب بالنقص فكيف
بالنواجذ!  عليه فليعض النفاسة، غاية في الكلم وهذا

إعراض الكفر: "وكفر أنواع لبعض ذكره عند الله رحمه القيم ابن ويقول
يعاديه، ول يواليه ول يبغضه، ول يحبه ول الرسول، به جاء فيما ينظر ل محض

.4ومعاداته"  متابعته عن معرض هو بل
◘◘◘

النظم:     في     قلت
اليمان ذوي على بنصرة
الطلق على بهم تشبه

الديان لوحدة دعوة أو

الكفران أولي موالة كذا
والخلق الدين في حبهم أو

نكران بل مله طاعة أو

:  الشرح
(بنصرة إما أمور، بأحد الكفران) وذلك أولي (موالة اليمان نواقض (كذا) من

خصوصيات من هو ما في بكونه أو) بـ(حبهم) مقيدا اليمان ذوي (على ) لهم
:الطلق) أي على بهم بـ(تشبه والخلق) أو الدين في( حبهم مثل دينهم

لب لهم بـ(طاعة أو الملة، من المخرج الكبر الكفر يوجب فيما بهم التشبه
،عليهم إنكار دونما شاكلها وما والحكم التشريع أمور في  طاعتهم:نكران) أي

.3/147: كثير ابن تفسير  1
.1/309: كثير ابن تفسير  2
.38: المسلول الصارم  3
: ....... السعادة دار مفتاح  4
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الديان) لوحدة بـ(دعوة أو هناك، فلتنظر المسألة، هذه على الكلم سبق وقد
.والديانات الملل بين الفوارق وإزالة

رسول قال كما وجوهرها، التوحيد عقيدة أساس والبراء الولء يعتبر

الشيخ . قال1"  الله في والبغض الله في الحب العمال فضل: " أ الله
أو الدين يتم الله: " فهل رحمه الوهاب عبد بن محمد بن الله عبد بن يمانلس

الله في بالحب إل المنكر عن والنهي بالمعروف المر علم أو الجهاد، علم يقام
متفقين الناس كان ولو الله، في والموالة الله في والمعادة الله، في والبغض

الحق بين فرقان يكن لم بغضاء، ول عداوة غير من ومحبة واحدة، طريقة على
وأولياء الرحمان أولياء بين ول والكفار، المؤمنين بين ول والباطل،

.2الشيطان"
الكفار معادة : " فأمالهال رحمه عتيق بن حمد الشيخ ويقول

وحرم إيجابه، وأكد ذلك، أوجب قد وتعالى سبحانه الله أنه فاعلم والمشركين
الدلة من فيه حكم تعالى الله كتاب في ليس أنه حتى فيها، وشدد موالتهم

3ضده" وتحريم التوحيد، وجوب بعد الحكم هذا من أبين ول أكثر

اليمان أصل في اعتباره على دل قد الصيل الصل هذا فإن بالجملةو
. 4 المة سلف وإجماع والسنة ُالكتاب

القلوب أعمال من عدد عنه ينشأ قلبي، عمل وهو ّالحب الولء وأصل
نقيض في الشأن وكذلك ذلك، إلى وما والعانة والنصح كالنصرة والجوارح

بل الكفار، من والبراءة المؤمنين موالة اليمان أصل البراء. فمن وهو الولء
كما بالسلم تعلقها شدةو القلوب، حياة على يدل الذي هو والبراء الولء إن

من السلم محل تعلم أن أردت : "إذا قال أنه عقيل ابن عن مفلح بنا نقل
في جيجهمض ول الجوامع، أبواب في زحامهم إلى تنظر فل الزمان، أهل

نديوالرا ابن عاش الشريعة، َأعداء همِمواطأت إلى انظر وإنما بلبيك، الموقف
خرافة، حديث يقول هذا ،وينثرون ينظمون الله لعائن عليهما والمعري
يقول: والمعري

نعم فقلنا صدقنا، وقالواصارما وجلوا باطل، تلوا

).2/391 (4599برقم:  وبغضهم الهواء أهل السنة-باب: مجانبة في داود أبو - رواه1
.90: التوحيد) مجموعة (ضمن اليمان عرى أوثق  2
.183: التوحيد) مجموعة (ضمن والفكاك النجاة  3
اةو"الموال القحطاني السلم" لمحمد في والبراء "الولء كتاب في ذلك تفصيل انظر  4
اليمان عرى فثو"أو عتيق، بن والفكاك" لحمد النجاة " وسبيل الجلعود حماسمالمعاداة" لو

وغيرها. الله، عبد بن " لسليمان
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قبورهم، وعظمت سنين، وعاشوا وجل، عز الله بالباطل: كتاب يعني
– أذكر  وسوف1القلب." في الدين برودة على يدل وهذا تصانيفهم، واشتريت

اليمان: نواقض من تعد التي الكفار موالة أنواع بعض – النظم في لما تبعا
:  المسلمين     ضد     الكفار     نصرة-1

أعصارنا في السلم إلى المنتسبين بعض فيه يقع ما أشنع من وهذا
والله "، الله إل إله " ل كلمة بمعنى فظيع جهل عن ينم أمر وهو هذه،

المستعان.
ْذ َل :  تعالى قال ّتِخ ُنوَن َي ْؤِم ْلُم ِريَن ا ِف َكا ْل َء ا َيا ِل ْو ِنيَن ُدوِن ِمْن َأ ْؤِم ْلُم ا

َعْل َوَمْن ْف ِلَك َي ْيَس َذ َل ِه ِمْن َف ّل ٍء ِفي ال تفسيرها: " في الطبري . يقول َشْي
على وأنصارا. توالونهم ظهورا الكفار المؤمنون أيها اتتخذو ذلك: ل ومعنى
على وتدلونهم منين،ؤالم دون من المسلمين على وتظاهرونهم دينهم،

من برئ فقد ييعن شيء، في الله من فليس ذلك يفعل من فإنه عوراتهم،
.2الكفر" في ودخوله دينه عن بارتداده منه الله وبرئ الله،

ُهْم َوَمْن :  تعالى قال ّل َو َت ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهْم َف ْن ّلَه ِإّن ِم ِدي َل ال ْه ْوَم َي َق ْل ا
ِلِميَن ّظا يتولهم تعالى:"ومن قوله أن الله: " صح رحمه حزم بنا . قال ال

وهذا فقط، الكفار ملةج من كافر بأنه ظاهره على هو منهم" إنما فإنه ممنك
من…الله: "  رحمه الطبري  وقال.3المسلمين" من اثنان فيه يختلف ل حق

ولتم يتولى ل فإنه وملتهم، دينهم أهل من فهو المؤمنين على ونصرهم تولهم
ما عادى فقد دينه، ورضي رضيه وإذا راض، عليه هو وما وبدينه به وهو إل أحدا

.4" َهحكم ُهحكم وصار وسخطه، خالفه
ُد َل :  تعالى وقال لما َتِج ْو ُنوَن َق ْؤِم ِه ُي ّل ِم ِبال ْو َي ْل ِر َوا ّدوَن اْلِخ َوا ّد َمْن ُي َحا

ّلَه َلُه ال ْو َوَرُسو َل ُنوا َو ُهْم َكا َء َبا ْو آ ُهْم َأ َء َنا ْب ْو َأ ُهْم َأ َن َوا ْو ِإْخ ُهْم َأ َت والية ، َعِشيَر
من كان ولو ورسوله، الله يحاد من يواد الذي عن اليمان انتفاء في صريحة
بينه وليس والمريكان، الوروبيين كفرة يواد بمن فكيف وعشيرته، أقاربه
. نسب؟ ول قرابة وبينهم

لرا َتَرى تعالى:  وقال ِثي ُهْم َك ْن ْوَن ِم ّل َو َت ِذيَن َي ّل َفُروا ا ْئَس َك ِب ّدَمْت َما َل َق
ُهْم ُهْم َل ُفُس ّلُه َسِخَط َأْن َأن ِهْم ال ْي َل ِفي َع َذاِب َو َع ْل ُدوَن ُهْم ا ِل ْو َخا َل َو ُنوا *  ُنوَن َكا ْؤِم ُي

ِه ّل ِبّي ِبال ّن ِزَل َوَما َوال ِه ُأن ْي َل ُهْم َما ِإ ُذو ّتَخ َء ا َيا ِل ْو ِكّن َأ َل لرا َو ِثي ُهْم َك ْن ُقوَن ِم . قال َفاِس
وجد الشرط وجد إذا أنه تقتضي شرطية جملة الله: " فذكر رحمه تيمية بنا

1/255:  الشرعية  الداب 1 . 
.3/227: الطبري تفسير  2
.12/33ى: المحل  3
.4/617: الطبري تفسير  4
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فقال: "ولو المشروط، انتفاء الشرط مع تقتضي "لو" التي بحرف المشروط
أولياء اتخاذهم ينفي المذكور اليمان أن على فدل أولياء"، … يؤمنون كانوا

.1..."  القلب، فيأولياء واتخاذهم اليمان يجتمع ول ويضاده،
ضمن المسألة هذه الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ ذكر وقد

المشركين : مظاهرة الثامن : " الناقض فقال العشرة السلم نواقض
ُهْم َوَمْن تعالى:  قوله والدليل المسلمين، على ومعاونتهم ّل َو َت ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ َف

ُهْم ْن ّلَه ِإّن ِم ِدي َل ال ْه ْوَم َي َق ْل ِلِميَن ا ّظا ."2 ال
وموادتهم:     الكفار     محبة-2

عرى أوثق وذلك والبغض، الحب هو والبراء لولءا أساس لن وذلك
أعداء موادة مع ورسوله بالله إيمان يجتمع فل الحديث، في سبق كما اليمان

دينهم، خصوصيات من هو فيما ذلك كان إن خاصة إليهم، والتقرب وحبهم الله
عادات يحبون تجدهم اّلم الزمان، هذا في القبلة أهل من كثير فيه يقع كما

!!                 وغيرها أعياد من دينهم شعائر وبعض بل وأعرافهم، همَوتقاليد الفرنجة
ُد َل :  تعالى قوله الباب هذا في ويكفي لما َتِج ْو ُنوَن َق ْؤِم ِه ُي ّل ِم ِبال ْو َي ْل ِر َوا اْلِخ
ّدوَن َوا ّد َمْن ُي ّلَه َحا َلُه ال ْو َوَرُسو َل ُنوا َو ُهْم َكا َء َبا ْو آ ُهْم َأ َء َنا ْب ْو َأ ُهْم َأ َن َوا ْو ِإْخ َأ

ُهْم َت . َعِشيَر
:  بالكفار     المطلق     التشبه-3

عن بعيدا – الصلية مظانه من وجل عز الله دين تعلم من على يخفى ل
أعظم من بالكفار التشبه أن – المعاصرين التفرنج أهل وتلبيسات فتاوى

ل كيف باطنة؛ موادة تثمر أن بد ل الظاهرة المشاكلة إذ ،3وأخطرها المحرمات

4" ؟! منهم فهو بقوم تشبه يقول: " من  الله ورسول

تحريم يقتضي أن أحواله قلأ الحديث :"وهذا الله رحمه تيمية ابن قال
قوله: " في  كما)…( بهم، المتشبه كفر يقتضي هظاهر كان نإو بهم، التشبه

الكفر يوجب فإنه المطلق، التشبه على هذا يحمل " فقد منكم يتولهم ومن
المشترك القدر في منهم، أنه على يحمل وقد ذلك، أبعاض تحريم ويقتضي

5كذلك" حكمه كان لهم، شعارا أو معصية أو كفرا، كان فإن فيه، شابههم الذي

.

.7/17:  الفتاوى مجموع  1
.24:  التوحيد مجموعة  2
والتشبه لغزو "الستنفار وكتاب ، تيمية " لبن المستقيم الصراط "اقتضاء كتاب راجع  3

. شافيان كافيان فهما الغماري، الصديق بن أحمد "للحافظ بالكفار
مسند في وأحمد )،2/255 (4031برقم:  الشهرة لباس في اللباس-باب في داود أبو - رواه4

.4868برقم:  المكثرين
.83: المستقيم الصراط اقتضاء  5
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مثل يلبس أن ومثاله كفرا، يكون ل ما بالكفار التشبه من أن إذن فتبين
واضح كفر هو ما ومنه العصر، هذا في البلوى به عمت أمر وهو ،1لباسهم
الزنانير، شد من بزيهم، أهلها مع عَِيوالب الكنائس إلى كالسعي الملة من مخرج

دفع ضرورة لغير رأسه على المجوسي قلنسوة وكوضع الرؤوس، وفحص
مشاركة أيضا ذلك ذلك. ومن وغير العنق، في الصليب وكتعليق البرد، أو الحر

عن جاء وقد الكفر، شعائر ورفع ،روالسرو الفرح بإظهار أعيادهم، في الكفار
نيروزهم فصنع العاجم، ببلد بنى قال: " من أنه عمرو بن الله عبد

2القيامة" يوم معهم حشر كذلك، وهو يموت حتى بهم وتشبه ومهرجانهم،

بمشاركتهم كافرا جعله أنه يقتضي الله: "وهذا رحمه تيمية ابن قال
الول كان وإن للنار، الموجبة الكبائر من ذلك جعل أو المور، هذه مجموع في

3معصية..." ذلك بعض في المشاركة فتكون لفظه، ظاهر

:  الديإان     وحدة     إلى     الدعوة-4
النفسية الهزيمة نتائج إحدى وهي ومحدثاته، العصر شناعات من وهذه

السلم. إلى المنتسبون المفكرون منها يعاني التي
الصوفية غلة من الزندقة أهل بعض عند قديما الدعوة هذه وجدت وقد

يقول:  الذي عربي كابن وغيرهم،
*******************************4

يعيشون الذين هؤلء إل بها ينطق ل منبوذة الفكار هذه كانت ولكن
فهو العصر هذا في الجديد تأثير. أما أدنى فيه لهم وليس المجتمع هامش على

وتفتح الندوات، ويقيمون المؤتمرات، يعقدون الكفرية الدعوة هذه أصحاب أن
مكان. كل في أفكارهم وتنشر العلم، وسائل لهم

جاء سلملا إذ واح،ب كفر – مسلم كل على يخفى ل كما – الدعوة وهذه
كلها، السماوية الكتب على مهيمنا القرآن وجاء كلها، السابقة للديان ناسخا

إني الناس أيها يا تعالى: (قل قال كما كافة، الناس إلى  محمد النبي رسلأو
إل – والسلم الصلة عليه – بعثته بعد أحدا يسع فل جميعا)، إليكم الله رسول

ويطيعه. يتبعه أن
المسلمين، دين من بالضطرار الله: " ومعلوم رحمه تيمية ابن قال

شريعة اتباع أو السلم، دين غير اتباع غّوَس من أن المسلمين جميع وباتفاق

ذلك. إلى وما والصليب ركالزنا للكفر شعارا ليس مما  1
:  البيهقي  2
.200: المستقيم الصراط اقتضاء  3
4   
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ببعض وكفر الكتاب ببعض آمن من ككفر وهو كافر فهو  محمد شريعة غير

.1الكتاب"

.28/524:  الفتاوى مجموع  1
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وأمور     والمغيباتا     نبواتا  ال     في     اليإمان     : نواقض     الول     فصل  ال
:  أخرى

النظم:     في     قلت
المجد الرسول والتقى، الفضل ذي

وأنبيا رسل من الهدى أولي
الكتب ببعض استهانة أو

الشرفا والصالحين والعلما

محمد المصطفى النبي سب
تقياال ةراالس من غيره أو

بالكذب نبوة ادعا كذا
 صحب سب في واختلفوا

المصطفى

:  الشرح-8

والتقى الفضل  (ذيمحمد)  المصطفى النبي (سب اليمان نواقض ومن
هو أو سري، جمع السين، السراة) بفتح (من غيره أو) سب المجد الرسول

(التقيا) مقصور والشرف المروءة أهل موه القاموس، في كما جمع اسم
كذلك. للوزن وأنبيا) مقصور (رسل من) بيانية الهدى (أولي للوزن

نجـيـلإو ـقـرآن ـمـن الكـتـب) المنزـلـة ببـعـض استهانة أو بالكذب نبوة ادعا (كذا
الـلـه، عـنـد ـمـن منزـلـة الكـتـب ـهـذه كون إنكار ذلك في ويدخل وغيرها، وتوراة
البشر! صنع من كونها وادعاء

كفر هو هل عليهم، الله ضوانرالمصطفى)  صحب (سب في) حكم (واختلفوا
الشرفا)ء. (العلماء) (والصالحين سب حكم في (و) كذلك ل؟ أم

النبوات، بأبواب متعلقة منيفة سائلمو شريفة مباحث إذن فهذه

. الله رسول وصحابة المنزلة، والكتب
:   محمد     النبي     سب     حكم-1

هو  الله رسول نحو الواجب أن في القبلة أهل من اثنان يختلف ل
الصغير في والتحكيم والتسليم، والتباع والمحبة والتعظيم التوقير تمام

إليه أحب أكون حتى أحدكم يؤمن الصحيح: " ل الحديث في جاء والكبير. وقد
حلوة وجد فيه ُّنك نم التي الثلث  ومن1ن"يأجمع والناس ووالده ولده من

.2سواهما مما إليه أحب ورسوله الله يكون اليمان: أن
امبلغ وسلم عليه الله صلى الله لرسول الصحابة تعظيم بلغ وقد

من يإل أحب أحد كان عنه: "ما الله رضي العاص بن عمرو قال حتى عظيما،

تخريجه. - سبق 1
تخريجه. - سبق 2
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إجلل منه عيني أمل أن أطيق كنت وما منه، عيني في أجل ول ، الله رسول

.3منه"  عيني أمل أكن لم لني أطقت، ما أصفه أن سئلت ولو له،
ّبَك َفَل : جلله جل العزة رب قال وقد ُنوَن َل َوَر ْؤِم ّتى ُي ّكُموَك َح ِفيَما ُيَح

ُهْم َشَجَر َن ْي ُدوا َل ُثّم َب ِهْم ِفي َيِج ُفِس لجا َأن ْيَت ِمّما َحَر ّلُموا َقَض ُيَس لما َو ِلي وقال ، َتْس
ْؤِمٍن َكاَن َوَما تعالى:  ٍة َوَل ِلُم َن ْؤِم َذا ُم ّلُه َقَضى ِإ ُلُه ال لرا َوَرُسو ُكوَن َأْن َأْم ُهْم َي َل

ُة َيَر ْلِخ ِهْم ِمْن ا ِر والنقياد لها، والذعان سنته، باتباع  معه الدب . فتمام َأْم
والتصديق. بالقبول خبره وتلقي لمره،

أبي عن بالشفا الموسوم العجاب هكتاب في عياض القاضي نقل وقد
أن عنده، كرُأوذ ذكره، متى مؤمن كل على قال: "واجب أنه التجيبي إبراهيم

كان بما وإجلله هيبته في ويأخذ حركته، في ويسكن ويتوقر، ويخشع خضعي
عياض القاضي "وعلق به الله أدبنا بما ويتأدب يديه، بين كان لو نفسه به يأخذ

1"  عنهم الله رضي الماضين وأئمتنا الصالح سلفنا سيرة كانت بقوله: " وهذه

أو منه التنقص أو  النبي سب مع اليمان تمعجي فكيف هذا، علم إذا
سب أو الله سب الله: " إن رحمه تيمية بنا قال .؟بسنته أو به الستهزاء

كان أو محرم، ذلك أن يعتقد الساب كان سواء وباطنا، ظاهرا كفر رسوله
السنة أهل وسائر الفقهاء مذهب هذا اعتقاده، عن ذاهل كان أو له، مستحل
.2وعمل" قول اليمان بأن القائلين

أكبر كفر ،  الله رسول سب أن على أخرى مرة أنبه أن إلى أحتاج ول
إلى أشرت أن سبق فقد يستحله، لم أم ذلك أستحل سواء الملة، من مخرج

أو وجل عز الله سب من أن العلماء أجمع : "قدهراهوي ابن قال 3آنفا. ذلك

ذلك مع وهو الله، أنبياء من نبيا قتل أو الله، أنزله شيئا دفع أو ، رسوله سب

: " أجمعالله رحمه سحنون بن محمد وقال .4كافر" أنه الله أنزل بما مقر

الله، بعذاب عليه جار والوعيد كافر، له نتقصالم  النبي متشا أن العلماء

.5كفر" وعذابه كفره في شك ومن القتل، المة عند وحكمه

).73 (121برقم:  قبله ما يهدم السلم كون اليمان-باب في مسلم  3
.2/91: الشفا  1
.512: المسلول الصارم  2
، تيمية لبن المسلول والصارم عياض للقاضي الشفا كتاب الموضوع هذا في أنظر  3

نافعة. فإنها الموضوع، في بصير أبي رسالة الشرعي العلم في وللشادين
.512المسلول:  - الصارم4
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أو  بالنبي الستهزاء عنيأ – العظيم المنكر هذا فشا : قد أقول
مدارسنا وفي بل ثقافتنا، ومنتديات إعلمنا، وسائل في – وسنته بسيرته

والباطل؟! الضلل هذا من المتوضئة واليدي الحية القلوب وشوارعنا. فأين
السلم:     عليهم     النبياء     سائار     سب     حكم-2

السلم عليهم النبياء تجاه الواجب إذا قبله، الذي مثل الناقض وهذا
بهم. والستهزاء تنقصهم مع يجتمع ل وهذا والمحبة، التعظيم تمام هو جميعا

الله أنبياء سائر سب من الله: " وحكم رحمه عياض القاضي يقول
نبينا ُحكم حدهمجو نكرهمأوأ به، أتوا فيما كذبهم أو بهم ... واستخف تعالى

"1. من أن النبياء خصائص الله: "من رحمه تيمية ابن السلم شيخ ويقول
وبما به كفر من أن كما مرتدا، وكان ة،مالئ باتفاق قتل  النبياء من نبيا سب
.2ورسله" وكتبه وملئكته بالله باليمان إل يتم ل اليمان فإن مرتدا، كان به جاء

بمكان. الوضوح من أمر وهذا
النبوة:     ادعاء-3

أو العبد لكسب فيه دخل ل واجتباء، الله من اصطفاء النبوة كانت لما
الكذب أهل أسوء من كان من إل حق بغير يدعيها ل فإنه ومجاهدته، رياضته

إنما النبوة تعالى: "إن الله رحمه لحنفيا العز أبي ابن قال كما والبهتان،
أجهل على إل بهذا هذا يلتبس ول الكاذبين، أكذب أو الصادقين صدقأ يدعيها

.3الجاهلين!"
الفتراء أعظم من لنه عظيم، شرك حق بغير النبوة ادعاء أن شك ول

َلُم َوَمْن تعالى:  قال كما والبهتان الظلم أشد ومن وجل، عز الله على ْظ َأ

َتَرى ِمّمْن ْف َلى ا ِه َع ّل لبا ال ِذ ْو َك َلّي ُأوِحَي َقاَل َأ َلْم ِإ ِه ُيوَح َو ْي َل ٌء ِإ َقاَل َوَمْن َشْي
ِزُل ُأن ْثَل َس ّلُه َأنَزَل َما ِم ْو ال َل ْذ َتَرى َو ِلُموَن ِإ ّظا ْوِت َغَمَراِت ِفي ال ْلَم َكُة ا ِئ ْلَمَل َوا

ُطوا ِهْم َباِس ِدي ْي ِرُجوا َأ ُكْم َأْخ ُفَس ْوَم َأن َي ْل ْوَن ا َذاَب ُتْجَز ُهوِن َع ْل ُتْم ِبَما ا ُلوَن ُكن ُقو َت
َلى ِه َع ّل ْيَر ال ّق َغ ْلَح ُتْم ا ُكن ِه َعْن َو ِت َيا ِبُروَن آ ْك َت للقرآن تكذيب أيضا ولنه ؛ َتْس

َكاَن َما تعالى:  قال النبيين، خاتم هو  امحمد أن على نص الذي الكريم

ٌد َبا ُمَحّم ٍد َأ ُكْم ِمْن َأَح ِل ِكْن ِرَجا َل ِه َرُسوَل َو ّل َتَم ال ّييَن َوَخا ِب ّن َكاَن ال ّلُه َو ُكّل ال ٍء ِب َشْي
لما ِلي على دلت التي – رةتالمتوا بل – الصحيحة بالسنة تكذيب النبوة وادعاء .َع

.2/641: الشفا  1
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4بعدي" نبي ل أنه والسلم:"إل الصلة عليه قوله في كما ، بمحمد النبوة ختم

الحاديث. من ذلك وغير
واحد، غير نقله الذي اليقيني القطعي للجماع مخالفة النبوة وادعاء

مبينا. كفرا بذلك فىكو
بها:     الستهانة     أو     المنزلة     الكتب     إنكار-4

اليمان عليها يقوم التي الستة الركان أحد بالكتب اليمان يعد
كلم وأنها وجل، عز الله عند من منزلة جميعها بأنها التصديق ومعناه الشرعي،

أو بها التكذيب أو إنكارها فإن لذلك ل.ُّصف فيما وتفصيل أجمل فيما إجمال الله،
لن الملة، من مخرج أكبر كفر ذلك كل وانتقاصها بها الستهزاء أو فيها الطعن

أنها على ونص المنزلة بالكتب باليمان أمر الذي الكريم للقرآن تكذيب ذلك
بالقرآن التكذيب أن في يشك مسلم الرض وجه على وما حقا، الله عند من

كفر.
كفر وهو وجل، عز لله الكلم لصفة إنكار السماوية الكتب إنكار أن كما

استخف من أن الله: "اعلم رحمه عياض القاضي بيانه. قال سبق كما
أو ،آية أو منه حرفا أو جحده، أو سبهما أو منه، بشيء أو صحف،مال أو بالقرآن،

أثبت أو خبر، أو حكم، من فيه به صرح مما بشيء أو منه، بشيء أو به، كذب
فهو ذلك، من شيء في شك أو بذلك، منه علم على أثبته، ما نفى أو نفاه، ما

وكتب والنجيل ةوراتال جحد إن  وكذلك وقال: "1"بإجماع العلم أهل عند كافر
.2كافر..." فهو بها استخف أو سبها، أو لعنها أو بها، كفر أو المنزلة، الله

عليهم:     الله     رضوان     الصحابة     سب-5
الصحابة سب ِنم فإن التفصيل، من فيها بد ل التي المسائل من هذا

أمثلة كذلك. فمن ليس وما واليقين، القطع جهة على لليمان ناقض هو ما
كفر- : هو ما أي – الول

هم ذإ بالجماع، محرم سبهم لن وذلك الصحابة، لسب مستحل يكون أن- 
استحلل أن على آنفا نبهت وقد والجماعة، السنة أهل كافة عند عدول

كفر. تحريمه على المجمع ّمحرُالم
كأن وعدالتهم، دينهم في يقدح بما جمهورهم أو الصحابة جميع يسب أن- 

ذلك جاوز من الله: "وأما رحمه تيمية ابن الفسق. قال أو الكفر إلى ينسبهم
ل قليل نفرا إل والسلم الصلة عليه الله رسول بعد ارتدوا أنهم زعم أن إلى

لنه كفره، في ريب ل فهذا عامتهم، فسقوا أنهم أو نفسا، عشر بضعة يبلغون

فضائل في ومسلم )،834 (ص4416برقم:  تبوك غزوة المغازي-باب في البخاري رواه  4
)979 (ص2404برقم:  الصحابة
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يشك من بل عليهم، والثناء الرضى من موضع غير في القرآن ّهنص لما مكذب
.1متعين" كفره فإن هذا مثل كفر في
أبغض : "ومنالله رحمه حزم ابن صحبتهم. قال لجل الصحابة يسب أن- 

الجميع سب السبكي: "إن وقال .2كافر" فهو  للنبي نصرتهم لجل النصار
ذلك لن صحابي، هو حيث الصحابة من اواحد سب إذا وهكذا كفر، أنه شك بل

 ."3 النبي إلى تعرض ففيه الصحبة، بحق استخفاف
الله رضوان المؤمنين أمهات إحدى أو عنها، الله رضي عائشة يقذف أن- 

الله  نسألتفصيل. إلى يفتقر ول ،دليل إلى يحتاج ل تهعالشن وهذا عليهم،
الدين. في السلمة

أعلم. والله ،4خلف بعضها في أخرى أمثلة وهنالك
بهم:     الستهزاء     أو     والصالحين     العلماء     سب-6

ومعرفة واحترامهم توقيرهم وجب النبياء، ورثة مه العلماء كان لما
: نوعان بهم فالستهزاء لذلك فيها، الله أحلهم التي مكانتهم

حرام. وهذا والخلقية، الخلقية وصفاتهم شخاصهمأب ستهزاء- ال
كفر. فهذا الشرعي، العلم من عليه هم ولما علماء، لكونهم بهم الستهزاء- 

النبوي، البيت بأهل أو والعبادة، الصلح بأهل الستهزاء أيضا الباب هذا ومن
أعلم. والله

◘◘◘
النظم:     في     قلت

المغيبات ثابت إنكار
جساملوا بالرواح والبعث

المقصود عن معناها صرف أو
الجبار الدنى بارئ دين من

المكفرات أعاظم ومن
الكرام والملئك كالجن

والوعيد الوعد نصوص دجح
بالضطرار معلوم إنكار

الشرح:
المغيبات) ثابت (إنكار السلم ملة عن ات) المخرجةرالمكف أعاظم (ومن

الشرعية بالدلة الثابتة المغيبات إنكارأي:  الصفة، إلى الموصوف إضافة من
بالرواح (البعث و) إنكار الكرام والملئك (الجن ) إنكارَكـ( القطعية

والجسام) معا.

.586المسلول:  الصارم  1
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(أو والوعيد) الثابتة الوعد (نصوص إنكار (جحد) أي اليمان نواقض ومن
معان إلى والسنة، الكتاب في (المقصود) بها عن) المعنى معناها صرف
نظر إلى حاجة  دون:بالضطرار) أي معلوم (إنكار وكذلك باطلة؛ أخرى

.وتعالى (الجبار) سبحانه دنيا الدنى) جمع بارئ دين (من واجتهاد
فأقول: اليجاز، وجه على عليها أتكلم اليمان، نواقض من مجموعة فهاهنا

المغيباتا:     إنكار-1
ول الحواس تحت يقع ل : "ما بأنه الغيب الصبهاني الراغب عرف

على يقع وبدفعه السلم، عليهم النبياء بخبر يعرف وإنما العقول، بدائه تقتضيه
.1اللحاد" اسم النسان

الفيصل هو بل اليمان، أصول من أصل بالغيب اليمان أن شك ول
أعاصير تزعزعه الذي الخر وبين الراسخ، الثابت الحق المؤمن بين الحقيقي

الشهوات. رياح به وتعصف الشبهات،
اليمان مثل والسنة بالقرآن ثبتت متعددة أمورا بالغيب اليمان ويشمل

وجنة وميزان، وصراط ونشور، بعث من فيه بما الخر واليوم والجن بالملئكة
ذلك. وغير ونار،

بالملئاكة:     اليإمان- 
وغيره، جبريل حديث في ةالمذكور الستة اليمان أركان أحد هذا

الكتاب في منهم ذكر بمن واليمان إجمال، بوجودهم الجازم القرار ومعناه
الجنة وخزنة الموت وملك واسرافيل وميكائيل جبريل وهم تفصيل والسنة

وغيرهم. والنار
ْن:  تـعـالى لـقـوله ـتـردد، بل كفر الملئكة وجود أنكر فمن َوَم ُـفـْر   ْك ِه َي ّل ِـبـال
ِه ِت َك ِئ ِه َوَمَل ِـبـ ُت ُك ِه َو ِل ِم َوُرُسـ ْو َـيـ ْل ِر َوا ْد اْلـِخـ َـقـ لل ـَضـّل َف لدا َضـَل ِعـيـ إنكارـهـا ولن ، َب

اليقيـنـي القطـعـي للجـمـاع ومخالـفـة ، رـسـوله وـخـبر تـعـالى الله بخبر تكذيب
مخالفه. يكفر الذي

وأن حق، الملئكة أن الجماع": " واتفقوا "مراتب في حزم ابن قال
تعالى، الله عند عظيمان مقربان وجل عز لله رسولن ملكان وميكائيل جبريل

.2فضل" مؤمنون كلهم الملئكة وأن
من بهم يليق ل عما وتنزيههم وإكرامهم، الملئكة إجلل من بد ل ثم
رحمه حزم ابن قال كافر. فهو بهم يستهزأ أو يسبهم من فإن لذلك الصفات،

نبي أو الملئكة، من بملك أو تعالى، بالله استهزأ من كل أن بالنص صحو: "الله

:  المفردات  1
الجماع:  مراتب  2
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الدين، فرائض من بفريضة أو القرآن، من بآية أو السلم، عليهم النبياء من
 .3كافر" فهو إليه ةجالح بلوغ بعد-  تعالى الله آيات كلها فهي

المالكية أئمة بعض أقوال الشفا في الله رحمه عياض القاضي وينقل
بعض في سليمان بن سعيد بقرطبة القاضي فيقول: "وقال الشأن هذا في

الملئكة من ملكا شتم :من سحنون قتل. وقال وملئكته الله سب أجوبته: من
وجه لخر: " كأنه قال الذي في القابسي الحسن وبأ . وقال1"القتل هفعلي

.2قتل"! َكالمل ذم قصد هأن عرف الغضبان: " لو مالك
الذين أولئك الله ِقّ فليت.ومشهور طويل الباب هذا في العلم أهل وكلم

مسرحياتهم في الصحابة أو النبياء أو الملئكة بعض تمثيل عن يتورعون ل
بعدله!! تعالى الله عاملهم المنتنة، وأشرطتهم المتعفنة

بالجن:     ليإمان  - ا
الكتاب في وصفاتهم أحوالهم من كثير ومعرفة الجن وجود إثبات جاء

ُقْلتعالى:  والسنة. قال َلّي ُأوِحَي   ّنُه ِإ َع َأ َتَم َفٌر اْس ْلِجّن ِمْن َن ُلوا ا َقا َف
ّنا َنا ِإ ْع لنا َسِم لبا ُقْرآ . َعَج

الطباء كفرة من جماعة أنكر الله: " وقد رحمه القرطبي قال
الله على جتراءا طعامهم، يصح ول بسائط، وقالوا: إنهم الجن، والفلسفة

أنكر الله: "فمن رحمه حزم ابن وقال .3عليهم" ترد والسنة والقرآن وافتراء،
حلل مشرك كافر فهو الظاهر، هذا عن به يخرجهم تأويل فيهم تأول أو الجن
.4والمال" الدم

"الحداثة أهل بها ابتلي التي العصرية اليمان نواقض من الجن وإنكار
المشركون. كره ولو دينه حافظ والتغريب" والله

:      بالبعث     اليإمان     –
الستة اليمان أركان أحد هو الذي – الخر باليوم اليمان ركن في يدخل

والحساب والعرض والنشور والبعث ونعيمه، القبر عذاب مثل كثيرة أشياء –
ذلك. وغير والنار والجنة والميزان والصراط

فهو المة، وإجماع السنة ومتواتر للقرآن إنكار هو ذلك من شيء فنفي
سواه، ما إلى للشارة يكفي واحدا مثال النظم في ُتذكر بواح. وقد كفر إذن
هما: اثنين لمكفرين متضمن وذلك معا، والجسام بالرواح البعث إنكار وهو

بنا الرواح. يقول بمعاد القرار مع جسادلا معاد وإنكار مطلقا، البعث إنكار

.2/275: الفصل  3
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والفلسفة الصابئة نم وغيرهم الكفار من طوائف الله: "وأما رحمه تيمية
فقط. للرواح والعذاب النعيم وأن فقط، الرواح بحشر فيقرون وافقهم ومن

ن: لويقر فل بالكلية، المعاد ينكرون وغيرهم والمشركين الكفار من وطوائف
يقرون ل الذين مةلا هذه من المنافقون  وأما…الجساد.  ول الرواح، بمعاد

ويقولون مواضعه، عن الكلم يحرفون فإنهم المشهورة والسنة القرآن بألفاظ
… الباطنية القرامطة مثل وهؤلء الروحاني، المعاد لنفهم ضربت أمثال هذه

أو متطبب أو كاتب من ضاهوهم ممن وطائفة … الصابئة المتفلسفة ومثل
هؤلء منافق، أو وغيرهم، الصفا إخوان رسائل كأصحاب متصوف أو متكلم
1اليمان... " أهل باتفاق قتلهم يجب كفار كلهم

:  والوعيد     الوعد     نصوص     جحد-2
والوعيد، الوعد نصوص من كبير عدد على الكريم القرآن يشتمل

والعقاب. ومن والغضب بالنار والوعيد والثواب، والمغفرة بالجنة فالوعد
عز منه تكرما هوعد يخلف ل وجل عز الله أن والجماعة السنة أهل معتقد
ِلُف  َلتعالى:  قطعا. قال الجنة إلى مآلهم التوحيد فأهل وتفضل، وجل ُيْخ
ّلُه ُه ال َد ْع في بالشرك له يختم الذي فالمشرك تفصيل، هيفف الوعيد . أما َو
ِإّنتعالى:  لقوله النار، ّلَه   ِفُر َل ال ْغ ِه ُيْشَرَك َأْن َي العاصي المؤمن ماأو ، ِب
2يتخلف. وقد حقه في الوعيد يقع فقد الله، مشيئة ففي

بنصوص اليمان على وصالحوها وعلماؤها المة سلف مضى وقد
ظهر أن إلى والنار، بالجنة اليمان ذلك في بما حق، وأنها والوعيد الوعد

الناس، عوام إلى هموج للحقائق تخييل والوعيد الوعد بأن فزعموا الفلسفة
عن عبارة والنار الرواح، تنعم عن عبارة الجنة أن فزعموا الصوفية غلة وظهر

بذلك يسخر أو مطلقا، والوعيد الوعد ينكر من العصر هذا في تألمها. ووجد
النصوص لكت تأويل في الباطنية مسلك يسلك من أو به، الستهزاء ويظهر

به جاء بما لليمان مناقض كفر هذا الظاهرة. وكل معانيها عن وصرفها
الكتب. به ونزلت الرسل،

أو النار، أو الجنة نكرأ من الله: "... وكذلك رحمه عياض القاضي يقول
على المة وإجماع عليه، للنص بإجماع كافر فهو القيامة أو الحساب، أو البعث،

بالجنة المراد قال: إن ولكنه بذلك، اعترف من وكذلك متواترا، نقله صحة
روحانية، تالذ وإنها هظاهر غير معنى والعقاب والثواب والنشر والحشر والنار

.3باطنة" ومعان
:  بالضرورة      الديإن     من     معلوم     إنكار-3

.4/314:  الفتاوى مجموع  1
.7/425: البيان اضواء انظر الوعيد، إخلف مسألة في  2
.2/615ا: الشف  3
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مستفيضا شائعا راتمتوا كان ما بالضرورة الدين من بالمعلوم المقصود
قطعيا، عاإجما المة علماء عليه ويجمع والعام، الخاص يعلمه سلمين،مال بين

سبق كثيرة لمور شامل السلم. وهذا دار في به الجهل وقوع يتصور ل بحيث
آنفا تذكر لم خرىأ ولمور التوحيد، أصول بعض مثل الكتاب، هذا في ذكرها

ذلك. وغير والزنا الخمر حرمة مثل
الظاهرة الواجبات بوجوب اليمان الله: "إن رحمه تيمية ابن يقول

اليمان، أصول أعظم من هو رةتالمتوا الظاهرة المحرمات وتحريم رة،تالمتوا
1بالتفاق" كافر لها والجاحد الدين، وقواعد

تكفير على المسلمون أجمع الله: " وكذلك رحمه عياض القاضي يقول
علمه بعد الله، حرم مما الزنا أو الخمر، شرب أو القتل، استحل من كل

نقطع الصوفية. وكذلك غلة وبعض القرامطة من الباحة كأصحاب بتحريمه،
بالنقل يقينا عرف وما الشرع، قواعد من قاعدة وأنكر كذب، من كل بتكفير
.2عليه،..." المتصل الجماع ووقع الرسول، فعل من رتالمتوا

الجوهرة: صاحب يقول
دَح ليس كفرا قتلُي ديننا ِنم  دَحج ضرورة لمعلوم ومن
فلتسمع اـكالزن احـاستب ِأو  عَجمُلم نفى من هذا ُومثل

الضرورة يشبه ديننا أدلة من معلوما أمرا جحد الشارح: " ومن قال
وكان الكريم، بالقرآن ثبت ما وهو وعوامهم، المسلمين خواص يعرفه بحيث

أو شبهة، فيه وليس كذلك، المتواترة المشهورة بالسنة أو الدللة، قطعي
كوجوب سكوتي غير قوليا قطعيا، اإجماع واترتالم الصحابة جميع بإجماع
دهحج لن كفره لجل يقتل الخمر، وشرب الزنا، وحرمة والصوم الصلة

3لذنبه..." وكفارة حدا قتله وليس ، النبي لتكذيب مستلزم

◘◘◘
النظم:     في     قلت

نكران بل النص أتى بذا
جرى خلف غيرها المباني وفي

يفصح الكتاب كفوره وعن

اليمان ناقض الصلة ترك
امترا غير من الدين عماد فهي

يفلح ليس الساحر كذلك

:  الشرح
بها، التكفير في العلم أهل اختلف التي المور بعض البيات هذه في ذكرت
(أتى التكفير  بهذا:(بذا) أي الصحيح، اليمان) على ناقض الصلة  (ترك:فقلت

.12/496الفتاوى:  مجموع  1
.2/611الشفا  2
.454:  للبيجوري التوحيد جوهرة شرح  3
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(عماد الهاء ي) بتسكينْجحود. (فه نكران) ول (بل والسنة الكتاب النص) في

المر : "رأس قوله والدليل ريب، أو شك دون امترا) أي غير من الدين
المباني (وفي ،1الله" سبيل في الجهاد سنامه وذروة الصلة وعموده السلم،

والحج الزكاة وهي والصلة، الشهادتين غير الخرى السلم بانيم ها) أيِغير
(كذلك بتركها. التكفير في السلف عند خلف وقع جرى) أي لفُ(خ والصيام،
َوَل:  تعالى يفلح) لقوله ليس الساحر ِلُح   ْف ْيُث الّساِحُر ُي َتى َح (وعن ، َأ
ّنَما:  تعالى قوله مثل (يفصح) في القرآن الكتاب) أي كفوره ِإ َنٌة َنْحُن   ْت ِف

ُفْر َفَل ْك . َت
:  الفصل هذا بها اختم ثلثة، مباحث فهذه

2الصلة:     ترك-1

الله مدحها فقد العملية السلم فرائض أعظم هي الصلة أن شك ل
ْد:  تعالى فقال آية، ما غير في مقيميها على أثنىو ،وجل عز َق َلَح   ْف َأ

ُنوَن ْؤِم ْلُم ِذيَن ا ّل ِهْم ِفي ُهْم * ا ِت ُعوَن َصَل من غيرها قبل بها فبدأ ، َخاِش
ِذيَن:  فقال بها ختم ثم المفلحين، المؤمنين صفات ّل َوا َلى ُهْم   ِهْم َع ِت َوا َل َص

ُظوَن ِف ِئَك ُيَحا َل ْو ُأ ُثوَن ُهْم *  ِر َوا ْل ِذيَن ا ّل ُثوَن * ا ِر ْوَس َي َد ِفْر ْل َها ُهْم ا ِفي
ُدوَن ِل ِذيَنتعالى:  . وقال َخا ّل َوا َلى ُهْم   ِهْم َع ِت ُظوَن َصَل ِف ِئَك ُيَحا َل ْو ُأ  *

ّناٍت ِفي ْكَرُموَن َج ِإّنتعالى:  وقال  ُم ِذيَن   ّل ُلوَن ا ْت َتاَب َي ِه ِك ّل ال
َقاُموا َأ َة َو جدا. كثيرة والسنة الكتاب من الصلة فضل على والدلة  الّصَل

فمن الصلة، تارك كفر على الدالة المتظافرة النصوص جاءت وقد
ذلك:

تعالى:  قولهْوَم َي ْكَشُف   ْوَن َساٍق َعْن ُي َع ْد ُي َلى َو ِد ِإ َفَل الّسُجو
ُعوَن ِطي َت  َيْس

تعالى:  قولهُكّل ْفٍس   َبْت ِبَما َن َنٌة َكَس ِهي ِإّل َر َيِميِن َأْصَحاَب *  ْل * ا
ّناٍت ِفي ُلوَن َج َء َتَسا َعْن َي ِرِميَن *  ْلُمْج ُكْم * َما ا َك َل َقَر ِفي َس * َس

ُلوا ّليَن ِمَن َنُك َلْم َقا ْلُمَص َلْم ا َو ِعُم َنُك *  ْط ِكيَن ُن ْلِمْس  ا

) وقال: حسن595 (ص2612برقم:  الصلة حرمة في جاء ما اليمان-باب في - الترمذي1
.21054برقم:  النصار مسند في وأحمد صحيح،

وغيرهما. ، القيم لبن الصلة ورسالة للمروزي الصلة قدر تعظيم انظر  2
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تعالى:  قولهَلَف َفَخ ِهْم ِمْن   ِد ْع ْلٌف َب ُعوا َخ َة َأَضا ُعوا الّصَل َب ّت َوا
َواِت َه ْوَف الّش ْوَن َفَس َق ْل ّيا َي . َغ

قوله 1الصلة" ترك والكفر الشرك وبين الرجل بين : " إن.

قوله 2كفر" فقد تركها فمن الصلة، وبينهم بيننا الذي : "العهد

قوله  ومن القيامة، يوم ونجاة وبرهانا نورا له كانت عليها حافظ : "من
مع القيامة يوم وكان نجاة، ول برهانا ول نورا له تكن لم عليها، يحافظ لم

.3خلف" بن وأبي وهامان وفرعون قارون

قوله  ول ت،قحر أو قطعت وإن شيئا، بالله تشرك الدرداء: " ل لبي

.4الذمة" منه برئت فقد عمدا تركها فمن متعمدا، مكتوبة صلة تترك
ل الذي فالصحيح لذلك اختصارا، هاُتركت كثيرة، أخرى أدلة وهنالك

أكبر كافر فهو ،5وتهاونا كسل مطلقا، الصلة ترك من نأ عنه، العدول ينبغي
وأهل السلف من عظيمة وجماعة وإسحاق أحمد قول الملة. وهذا من مخرجا

بن الله عبد الجليل التابعي فقال ذلك، على الصحابة إجماع نقل الحديث. بل

تركه العمال من شيئا يرون ل  الله رسول أصحاب العقيلي: " كان شقيق

 .6الصلة" غير كفر
هذه أن الصيغة من الثر: " والظاهر هذا على معلقا الشوكاني قال

.7" الصحابة عليها اجتمع المقالة
:  الحج     أو     الصوم     أو     الزكاة     ترك-2

أهل  من:(أي منهم طائفة الله: " وذهب رحمه الحنبلي رجب بنا قال
كافر أنه عمدا الخمسة السلم أركان من شيئا ترك من أن الحديث) إلى

أحمد عن رواية وهو والحكم، ونافع يربج بن سعيد عن ذلك وروي بذلك،
.8" المالكية من حبيب بنا قول وهو أصحابه من طائفة رهاااخت

).61 (ص82برقم:  الصلة ترك من على الكفر اسم إطلق بيان اليمان-باب في - مسلم1
وقال: حسن )،595 (ص2621برقم:  الصلة ترك في جاء اليمان-باب: ما في - الترمذي2

وابن )،75 (ص465برقم:  الصلة تارك في الصلة-باب: الحكم في والنسائي غريب، صحيح
.21859النصار:  مسند باقي في وأحمد ،1069برقم:  فيها والسنة الصلة إقامة في ماجة

.6288برقم:  الصحابة من المكثرين مسند في أحمد رواه  3
.21060برقم:  النصار مسند في وأحمد ،4024برقم:  الفتن في ماجة ابن رواه  4
إجماعا. فهوكافر استكبارا أو جدودا تركها من أما  5
).596 (ص2622برقم:  الصلة ترك في جاء ما اليمان-باب في الترمذي - رواه6
.1/363: الوطار نيل  7
.147والحكم:  العلوم - جامع 8
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أو الحج أو الزكاة تارك تكفير أعني – المذهب لهذا : ذكروا أقول
الصريح، غير الصحيح بين تدور لكنها والسنة، الكتاب نصوص من أدلة – الصيام

وهو – فالصحيح حجة. لذلك قوله ليس من ِوقول الصحيح، غير والصريح
ول جحود غير من – الثلثة المباني هذه من واحد ترك أن – الجمهور مذهب

. أعلم والله ،الكبائر أعظم من ذلك كان وإن كفرا، ليس – تحللسا
:  السحر-3

قال معناه، ودقه لخفائه نظرا السحر، تعريف في العلم أهل اختلف
ل الصطلح في السحر أن : "اعلمالله رحمه الشنقيطي المين محمد العلمة
قدر يتحقق ول تحته، الداخلة المختلفة النواع لكثرة مانع جامع بحد حده يمكن

العلماء عبارات اختلفت هنا ومن لغيرها، مانعا لها جامعا يكون بينها مشترك
.1متباينا" اختلفا هحد في

كونه في الختلف وقع فقد التعريف، في الختلف لهذا أقول: ونظرا
كفر إلى وأحمد ومالك حنيفة أبو فذهب تحريمه، على اتفاقهم مع أول، كفرا
قلنا السحر تعلم فقال: "إذا الشافعي لّفص فيما ويستعمله، السحر يتعلم من
من بابل أهل اعتقد ما بمثل الكفر يوجب ما وصف فإن سحرك، ِْفص له

ل كان وإن كافر، فهو منها يلتمس ما تفعل وأنها السبعة، الكواكب إلى التقرب
.2كافر" فهو تهباحإ اعتقد فإن الكفر، يوجب

ـ التفصيل هو المسألة هذه في الله: "التحقيق رحمه الشنقيطي قال
يؤدي مما ذلك وغير والجن كالكواكب الله، غير فيه يعظم مما السحر كان فإن
في المذكور وماروت هاروت سحر النوع هذا ومن نزاع، بل كفر فهو الكفر إلى

َوَماتعالى:  قوله عليه دل كما نزاع، بل كفر فإنه البقرة سورة َفَر   َك
ْيَماُن َل ِكّن ُس َل ِطيَن َو َيا َفُروا الّش ّلُموَن َك َع ّناَس ُي وإن) …( ،الّسْحَر ال

دهانات من الشياء بعض بخواص كالستعانة الكفر يقتضي ل السحر كان
. 3الكفر" بصاحبه يبلغ ل ولكنه شديدة، حرمة حرام فهو وغيرها،

أعلم. والله القوال، وتجتمع الدلة، تلتئم التفصيل أقول: بهذا

.4/41: البيان أضواء   1
.2/226: الفصاح في هبيرة ابن نقله  2
.4/50: البيان أضواء  3
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الخاتمة:

المحمود هو ربنا والله
كرمه عظيم من ونستزيد

الهدى أنجم والل النبي على
منيفة مباحثا شملت قد

اليمان مسائل لنظمها
الختام. في بنور فافهم أرختها

المقصود انتهى قد هنا إلى
نعمه جليل على نشكره

سرمدا والسلم الصلة ثم
اللطيفة المنظومة وهذه

العقيان قلئد سميتها
الزدحام ليوم ذخرا أعددتها

بالذات: مقصودة فوائد ثلث الشطر بهذا النظم اختتام وفي
من واحدة على – الُجمل بحساب النظم تأريخ أولها

الختام" بهذا في " بنور حروف مجموع إذ – المعروفتين الطريقتين
المتن. هذا نظم سنة  وهي1420 هو الحساب
كان ما الختم خير أن من البديع أهل عليه نص ما وثانيها

ُغه بالختام، يؤذن بلفظ السيوطي والكمال. ونظمه والتمام الختم لفظ وأبل
بقوله: 

البليغ فهو بختمهمؤذن النتهاء في يجئ وإن
الحسن.

تضيئها خاتمتنا تكون أن في الكلمات بهذه التفاؤل وثالثتها
الله والباطل. نسأل الشرك أهل ديجور عن بعيدة التوحيد، شهادة أنوار

آمين. خاتمتنا، يحسن أن وجل عز

ُد، وغاـيـة علـمـي، مبـلـغ ـهـو الوراق ـهـذه ـفـي يراعي دبجه الذي فهذا وبع
ائك الموضـوع هذا في الهمة، به وأسعفت الوقت، به سمح ما وهو جهدي، الش

أهـل مـن جماعـة مـع ومشـافهات متعـددة، كتـب مـن مادته جَمعُت والخطير،
علي. الفضل وأهل مشايخي من العلم

الموضوع، جوانب بكل الحاطة مع الشديد، الختصار فيه راعيت وقد
المباحث هذه في الكلم بسطت لو فلنني الختصار، شمله. أما ولم

متن تقديم هو إنما المقصود أن مع مجلدات، عدة في الكتاب لجاء المعروضة
َعد مشروح مختصر المنظومة هذه فلن الحاطة والتدريس. وأما للحفظ وُم
مما شيئا تغفل ول اليمان، موضوع في النافعة المباحث كل على تشتمل
أبواب كافة في مفيدة إشارات فيها إن بل الباب، هذا في المسلم إليه يحتاج

َدرس أن يمكن بحيث العقيدة، إذا المنظومة، هذه خلل من كلها العقيدة ُت
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مواضع في والجمال التفصيل، مواضع في اللزم التفصيل المدّرس راعى
الجمال.

كثيرة مواضع فيها رأيت الوراق، هذه في النظر قلبت كلما أنني على
الفاضل: القاضي قال مثلما أدق. فأقول وتمحيص أكبر، تفصيل إلى تحتاج

هذا غير لو غده في قال إل يومه في كتابا إنسان يكتب ل أنه رأيت " .. إني
هذا ترك ولو أفضل، لكان هذا قدم ولو يستحسن، لكان زيد ولو أحسن، لكان
جملة على النقص استيلء على دليل وهو العبر، أعظم من أجمل. وهذا لكان

الناس أحسن فهم جميلهم وأؤمل أهلوها، فهم ناظريه مسامحة فأرجو البشر،
.1"…وجوها

محمـد نبـيـك أمـة تـدارك المحقـق، والعدل المطلق، الغنى ذا يا فاللهم
المخلـصـين ـمـن البهـيـة. وأجعلـنـا وآلئك العلية، وأفضالك السنية، بألطافك

العالمين. رب إلى المنيبين والتقصير، بالعجز المعترفين المخبتين،

مر الجفا إن بالرد، تخزه فل
الفقر نالها التي النفس تؤملها
العسر بي وحاق بأوزاري، ثقلت
تحته من الترب يكون أن عسى
2التبر

بالباب العفو راجي رب، فيا
سائل

عطية منك الجود إن وأكرمه
والفضل الجود عظيم يا وتب
إنني
بالذي تجزني ل بارئي، ويا

مضى

الصالحات. تتم بنعمته الذي لله والحمد
المراكشي محمد أبو

 للهجرة.1421 سنة من الخير صفر شهر في الرباط

1  -
بعنوان: "توبة". لي قصيدة من البيات - هذه 2
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المراجع:     لئاحة

الفكر. دار – للزبيدي المتقين السادة إتحاف.1
العلم دار – الصالح ت: صبحي – القيم لبن الذمة أهل أحكام.2

هـ.1413 – 3- ط: للمليين
مؤسسسة – البدري مصعب ت: أبي – للشوكاني الفحول إرشاد.3

هـ.1415 – 6ط: – الثقافية الكتب
هـ.1415 – الفكر دار – للشنقيطي البيان أضواء.4
القاهرة. – الحديث دار – القيم لبن السلمية الجيوش اجتماع.5
– الفقي حامد ت: محمد – تيمية لبن المستقيم الصراط اقتضاء.6

بيروت. – العلمية الكتب دار
هـ.1404 – 1ط: – القاهرة الحديث دار – حزم لبن الحكام.7
الرناؤوط ت: شعيب – المقدسي مفلح لبن الشرعية الداب.8

هـ.1417 – الرسالة مؤسسة – القيام وعمر
أبو شبل الفتاح عبد ت: خالد – للسيوطي والنظائر الشباه.9

هـ.1415 – 1ط: – الثقافية الكتب مؤسسة – سليمان
المؤسسة – هبيرة لبن الصحاح معاني عن الفصاح.10

ارياض. – السعيدية
ط: – السلمي المكتب – ت: اللباني – تيمية لبن اليمان.11

هـ.1413 – 4
التجارية المكتبة – رضا بعناية: رشيد – للشاطبي العتصام.12

مصر. –
اللذقي الرحمن توثيق: عبد – كثير لبن والنهاية البداية.13

هـ.1419 – 4ط: – بيروت المعرفة دار – بيضون ومحمد
الفكر. دار – القيم لبن القرآن أقسام في التبيان.14
آل مهدي بن لفالح التدمرية الرسالة شرح المهدية التحفة.15

– 1ط: – الوطن دار – المحمود صالح بن الرحمن ت: عبد – مهدي
هـ.1414

الوقاف وزارة نشر – البر عبد ابن للحافظ التمهيد.16
هـ.1404 – المغربية

محمد الحسين لبي والبدع الهواء أهل على والرد التنبيه.17
المثنى مكتبة – الكوثري ت: زاهد – الشافعي الملطي أحمد بن

هـ.1388 – ببيروت المعارف ومكتبة ببغداد
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العزيز عبد بن القادر لعبد الشريف العلم طلب في الجامع.18
هـ.1415 الحجة  ذو– 2ط: –

مطبعة – تيمية لبن المسيح دين بدل لمن الصحيح الجواب.19
القاهرة. – المدني

الفتاء دار مطبوعات – النجدية الجوبة في السنية الدرر.20
هـ.1385 – 2ط: – السعودية بالمملكة

بن ت: مجدي – السهيلي القاسم أبي للمام النف الروض.21
هـ.1418 – 1ط – العلمية الكتب دار – الشورى سيد بن منصور

الراية الزهراني- دار الخلل- ت: عطية بكر لبي السنة.22
هـ.1415 – 2ط: – والتوزيع للنشر

عياض للقاضي المصطفى حقوق بتعريف الشفا.23
ت: – تيمية لبن الرسول شاتم على المسلول الصارم.24

 هـ.1403 – الكتب عالم – الحميد عبد الدين محيي
عبد ت: أحمد – الجوهري إسماعيل نصر لبي الصحاح.25

الغفور.
دار – الجابي ت: بسام – القيم لبن تاركها وحكم الصلة.26

هـ.1416 – 1ط: – حزم ابن
(محمد عطا القادر ت: عبد – تيمية لبن الكبرى الفتاوى.27

هـ.1408 – 1ط: – العلمية الكتب  دار–ومصطفى) 
بيروت. – الكتب عالم – للقرافي الفروق.28
الكتب دار – حزم لبن والنحل والهواء الملل في الفصل.29

 هـ.1416 – 1ط: – العلمية
– البقاعي ت: يوسف – للفيروزآبادي المحيط القاموس.30

هـ.1415 – الفكر دار
– الرياض المعارف مكتبة – للسعدي الحسان القواعد.31

هـ.1400
العثيمين صالح بن لمحمد التوحيد كتاب شرح المفيد القول.32

هـ.1415 – 1ط: – العاصمة دار –
تصحيح: – الزمخشري الله جار القاسم لبي الكشاف.33

هـ.1415 – 1ط: – العلمية الكتب دار – شاهين السلم عبد محمد
دار – البنداري الغفار ت: عبد – حزم لبن بالثار المحلى.34

الفكر.
ت: الشقر. – الغزالي حامد لبي المستصفى.35
ت: – الصبهاني للراغب القرآن غريب في المفردات.36

هـ.1418 – 1ط: – بيروت المعرفة دار – عيتاني خليل محمد
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دار – محمد فهمي ت: أحمد – للشهرستاني والنحل الملل.37
هـ.1413 – 2ط: – العلمية الكتب

المطبعة – المؤلفين من لجماعة العرب أدب من المنتخب.38
م.1950 – بالقاهرة الميرية

– المتنبي مكتبة – اليجي للعضد الكلم علم في المواقف.39
القاهرة.

الفكر. دار – القيم لبن الفوائد بدائع.40
العروس تاج.41
– الفريوائي الرحمن ت: عبد – للمروزي الصلة قدر تعظيم.42

هـ.1406 – 1- ط: المنورة المدينة الدار مكتبة
ط: – القلم دار – الميس تصحيح: خليل – كثير ابن تفسير.43

2.
 دار–القرآن)  تأويل في البيان (جامع الطبري تفسير.44

هـ.1418 – 2ط:  – العلمية الكتب
الكتب  دار–القرآن)  لحكام (الجامع القرطبي تفسير.45

هـ.1413 – العلمية
– عطا القادر ت: عبد – حجر ابن للحافظ التهذيب تهذيب.46

هـ.1415 – 1ط: – العلمية الكتب دار
أبادي) للعظيم المعبود عون (مع القيم لبن السنن تهذيب.47

هـ1415 – الفكر دار – العطار جميل  إشراف: صدقي–
– السلفية المطبعة – للسعدي الشافية الكافية توضيح.48

 هـ.1368 – القاهرة
للشيخ التوحيد كتاب شرح في الحميد العزيز تيسير.49

السلمي المكتب – الوهاب عبد بن محمد بن الله عبد بن سليمان
هـ.1409 – 8ط: –

ت: شعيب – الحنبلي رجب لبن والحكم العلوم جامع.50
هـ.1412 – 2ط: – الرسالة مؤسسة – باجس وإبراهيم الرناؤوط

الدين تقي للشيخ وحياته عربي ابن عقيدة فيه جزء.51
– 2ط: – الجوزي ابن دار – الحميد عبد حسن ت: علي – الفاسي
هـ.1413

بن لمحمد الزوائد ومجمع الصول جامع من الفوائد جمع.52
ابن كثير/دار ابن مكتبة – دريع بن ت: سليمان – الروداني سليمان

هـ.1418 – حزم
– الفكر دار – الهاشمي أحمد للسيد البلغة جواهر.53

هـ.1414
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دار – الجوامع لجمع المحلي شرح على البناني حاشية.54
هـ.1415 – الفكر

على ميارة شرح على الحاج بن حمدون بن الطالب حاشية.55
هـ.1412 – الحديثة الرشاد دار – المعين المرشد متن

دار – الجوامع لجمع المحلي شرح على العطار حاشية.56
هـ.1420 – 1ط: – العلمية الكتب

مسائل في وأدعيائها الشرعية السلفية بين الخلف حقيقة.57
هـ.1419 – 2ط: – الجوهري دار – رحيم أبو لمحمد اليمان

المكنون الجوهر متن على للدمنهوري المصون اللب حلية.58
الفكر.  دار–المنياوي)  مخلوف حاشية (مع للخضري

رشاد ت: محمد – تيمية لبن والنقل العقل تعارض درء.59
هـ.1391 – الرياض العربية الكنوز دار – سالم

العربي الكتاب  دار–البرقوقي)  (بشرح المتنبي ديوان.60
هـ.1407 – بيروت

بن لعلي الوجود بوحدة القائلين على الرد في رسالة.61
– 1ط: – للتراث المأمون دار – رضا ت: علي – القاري سلطان
هـ.1415

هـ.1408 – الفكر دار – لللوسي المعاني روح.62
بن الرزاق لعبد فيه الستثناء وحكم ونقصانه اليمان زيادة.63

– 1ط – والكتاب القلم دار مكتبة – البدر العباد المحسن عبد
هـ.1416

– اللباني الدين ناصر للشيخ الصحيحة الحاديث سلسلة.64
هـ.1415 – الرياض المعارف مكتبة

1ط: – الفكر دار – اللحام محمد ت: سعيد – داود أبي سنن.65
هـ.1410 –

– الشيخ آل العزيز عبد بن بإشراف: صالح – الترمذي سنن.66
هـ.1420 – 1ط: – السلم الفيحاء/دار دار

– 1ط: – حزم ابن  دار–(المجتبى)  النسائي سنن.67
هـ.1420

بإشراف ت: جماعة – الذهبي للحافظ النبلء أعلم سير.68
هـ.1419- 11ط – الرسالة مؤسسة – الرناؤوط شعيب

ت: – للللكائي والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح.69
الغامدي

للبغوي السنة شرح.70
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محمد ت: حسنين – تيمية لبن الصبهانية العقيدة شرح.71
القاهرة. – الحديثة الكتب دار – مخلوف

ت: – الحنفي العز أبي لبن الطحاوية العقيدة شرح.72
هـ.1408 – 9ط:  – السلمي المكتب – اللباني

في السلم متن على القويسني درويش حسن العلمة شرح.73
مذكورة. غير النشر دار – الخضري الرحمن لعبد المنطق

خليل شرح: محمد – القيم لبن النونية القصيدة شرح.74
هـ.1406 – 1ط: – العلمية الكتب دار – هراس

الكتب دار – الزوزني للقاضي السبع المعلقات شرح.75
 هـ.1405 – 1ط: – العلمية

وعبد الكيلني ت: أديب – للبيجوري التوحيد جوهرة شرح.76
الرفاعي. الكريم تقديم: عبد – تتان الكريم

هـ.1419 – الفكر دار – النووي للمام مسلم صحيح شرح.77
للمام والبيان والمعاني البديع في الجمان عقود شرح.78

الفكر. دار – السيوطي
الستة) الصول شرح (ومعه الشبهات كشف شرح.79

ط: – للنشر الثريا دار – السليمان ناصر بن إعداد: فهد – للعثيمين
هـ.1418 – 3

لبنان. – السرور دار – البلغة في التلخيص شروح.80
– زغلول بسيوني بن ت: محمد – للبيهقي اليمان شعب.81

 هـ.1410 – 1ط: – العلمية الكتب دار
هـ.1419 – الدولية الفكار بيت – البخاري صحيح.82
المكتب – لللباني – تيمية لبن الطيب الكلم صحيح.83

هـ.1394 – 2ط: – السلمي
الفكار - بيت الكرمي صهيب به: أبو اعتنى – مسلم صحيح.84

هـ.1419 – الدولية
بن الله لعبد – والجماعة السنة أهل عند التكفير ضوابط.85

هـ.1413 – 1ط: – الرسالة مؤسسة – القرني محمد
لعبد والمناظرة الستدلل وأصول المعرفة ضوابط.86

– 4ط – دمشق القلم دار – الميداني حبنكة حسن الرحمن
هـ.1414

التراث إحياء دار – للعراقي التقريب شرح التثريب طرح.87
بيروت. العربي

ت: عمر – القيم لبن السعادتين وباب الهجرتين طريق.88
هـ.1414 – 2ط: – القيم ابن دار – عمر أبو محمود
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عبد بن سفر للشيخ السلمي الفكر في الرجاء ظاهرة.89
القرى. أم جامعة مطبوعات من – الحوالي الرحمن

بيروت. المعرفة دار – السبكي فتاوى.90
الكتب دار – حجر لبن البخاري صحيح شرح الباري فتح.91

هـ.1410 – 1ط: – العلمية
دار – حليمة مصطفى المنعم لعبد التكفير في قواعد.92

هـ.1415 – 1ط: – البشير
– 6ط:  – بيروت صادر دار – منظور لبن العرب لسان.93

هـ.1417
الرحمن عبد ت: محمد – حجر لبن الميزان لسان.94

– العربي التاريخ مؤسسة العربي التراث إحياء دار – المرعشلي
هـ.1416 – 1ط:

محمد بن الرحمن جمع: هبد – تيمية لبن الفتاوى مجموع.95
الحنبلي. قاسم بن

المنورة. المدينة – السلمي الكتاب دار – التوحيد مجموعة.96
جامع ت: رضوان – القيم لبن المرسلة الصواعق مختصر.97

هـ.1417 – الفكر دار – رضوان
الكتاب دار – الفقي حامد ت: محمد – السالكين مدارج.98

هـ.1393 – 2ط:  – العربي
محمد لدريس الصوفية عند العقدية النحرافات مظاهر.99

هـ.1419 – 1 ط:–الرياض)  (شركة الرشد مكتبة – إدريس
ت: – حكمي لحافظ الوصول سلم شرح القبول معارج.100

هـ.1415 – 3ط: – القيم ابن دار – عمر أبو محمود عمر
ت: – النصاري هشام لبن العاريب كتب عن اللبيب مغني.101

هـ.1411 – بيروت العصرية المكتبة – الحميد عبد الدين محيي
– العلمية الكتب  دار–الرازي)  الفخر (تفسير الغيب مفاتيح.102

هـ.1411 – 1ط:
الله توحيد في الشاعرة ومنهج والجماعة السنة أهل منهج.103

تعالى.
صالح بن الرحمن لعبد الشاعرة من تيمية ابن موقف.104

هـ.1416 – 2ط: – الرياض الرشد مكتبة – المحمود
محمد ت: علي – للذهبي الرجال نقد في العتدال ميزان.105

 هـ.1382 – 1ط: – المعرفة دار – البجاوي
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إبراهيم بن الله لعبد السعود مراقي على البنود نشر.106
المغربية المملكة بين المشتركة ط: اللجنة – الشنقيطي العلوي
المتحدة. المارات ودولة

العبد محمد بن العزيز لعبد والعملية القولية اليمان نواقض.107
هـ.1415 – 2ط: – الوطن دار – اللطيف

الصبابطي الدين ت: عصام – الشوكاني للمام الوطار نيل.108
هـ.1413 – 1ط: – القاهرة الحديث دار –
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	شرحُ منظومة الإيمان
	كلاهما: لأبي محمد عصام البشير المراكشي

	وكتبه أخوه أبو الفضل عمر بن مسعود الحدوشي في تطوان
	بسم الله الرحمن الرحيم
	-イ الباب الأول في حقيقة الإيمان، ويتضمن الفصول التالية
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	بسم الله الرحمن الرحيم
	(قال) المعترفُ بتقصيره وذنبه، الفقيرُ إلى عفو ربه (أبو محمدٍ) البشيرُ (عصام) بن محمد المسفيوي المراكشي، السُّني مُعتقدا، طالبُ العلم وخادمُه، والمنافح عن اعتقاد أهل السنة والجماعة منافحةَ مَن يرى ذلك من أعظم الجهاد. ولفظُ » قال « ماض، ولكن المراد منه الاستقبالُ كما هو وارد في كلام العرب، وذكروا منه قوله تعالى:  أَتَى أَمْرُ اللَّهِ .
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	ويذكر الإمام الرازي أن زيادة التصديق تكون على وجوه ثلاثة:
	الكفر وضوابط التكفير
	3- المسألة الثالثة: هل تقوم الحجة بمجرد العقل؟
	4- المسألة الرابعة: هل تقوم الحجة بالفطرة أوالميثاق؟
	5- المسألة الخامسة: هل يعتبر العذر بالجهل في أصل التوحيد؟
	- أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار.
	- أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك.
	- أن يكون ما هدده به فوريا، فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لايعد مكرها، ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يخلف.
	- أن لايظهر من المأمور ما يدل على اختياره كمن أكره على الزنا فأولج وأمكنه أن ينزع ويقول أنزلت، فيتمادى حتى ينزل ".

	6- المسألة الثالثة: التكفير بالفعل المحتمل
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