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الجامعالجامع  ملحوظاتملحوظات  فيفي  اللوامعاللوامع  النكتالنكت    //كتابكتاب  منمن

الجامعالجامع  كتابكتاب  منمن  الثانيالثاني  الجزءالجزء  متفرقةعلىمتفرقةعلى  ملحوظاتملحوظات  وهيوهي

/ /   للشيخللشيخ  الشريفالشريف  العلمالعلم  طلبطلب  فيفي

تعالىتعالى  اللهالله  ..حفظه..حفظه  العزيزالعزيز  عبدعبد  بنبن  القادرالقادر  عبدعبد                                        

اللهالله  حفظهحفظه....المقدسيالمقدسي  محمدمحمد  أبوأبو....الشيخالشيخ  بقلمبقلم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

علىعلى  بالكفربالكفر  الحكمالحكم  كانكان  لّمالّما " "):):616616(ص(ص  المصنفالمصنف  قالقال- - 1919    

ّين  بدونبدون  الممتنعين،الممتنعين، ّينتب ْكمنا  والموانع،والموانع،  الشروطالشروط  تب ْكمنافُح هوهو  إنماإنما  بكفرهم،بكفرهم،  فُح

لحتماللحتمال  الحقيقة،الحقيقة،  علىعلى  كممتنعينكممتنعين  بكفرهمبكفرهم  نقطعنقطع  ولول  الظاهر،الظاهر،  علىعلى

" أهـ." أهـ.بعضهمبعضهم  حقحق  فيفي  التكفيرالتكفير  منمن  مانعمانع  قيامقيام

ّبسّ  فيمنفيمن  الصألالصأل  أنأنيقال: يقال:   أنأن  والصوابوالصواب ّبسّتل الشركالشرك  بنصرةبنصرة  تل

بحقهبحقه  لنالنا  يظهريظهر  لملم  ماما  الحقيقةالحقيقة  علىعلى  بعينهبعينه  كافركافر  أنهأنه  والمشركينوالمشركين

مانع.. مانع.. 

ّلى  إذاإذا  لنهلنه ّلىتو ًا  وأهلهوأهله  الشركالشرك  تو ًاحق حكمحكم  بنصبنص  مشرك)مشرك)  (أي(أي  منهممنهم  فهوفهو  حق

فأحكامفأحكام  ]،]،5151[المائدة: [المائدة:     منهممنهم  فإنهفإنه  منكممنكم  يتولهميتولهم  ومنومن  الله:الله:

الحقيقة..الحقيقة..  علىعلى  إلإل  تكونتكون  لل  اللهالله

فيفي  لل  بكافربكافر  ليسّليسّ  فهوفهو  الموانعالموانع  منمن  مانعمانع  حقهحقه  فيفي  ظهرظهر  منمن  وأماوأما

الظاهر..الظاهر..  فيفي  ولول  الباطنالباطن

الحكامالحكام  فيفي  الحتمالتالحتمالت  نعملنعمل  فلفل  حقهحقه  فيفي  مانعمانع  لنالنا  يظهريظهر  لملم  ومنومن

لنالنا  دخلدخل  ولول  الصألالصأل  هوهو  الظاهرالظاهر  اللهالله  حكمحكم  يبقىيبقى  بلبل  الشرعيةالشرعية

فيفي  مأجورون،مأجورون،  بلبل  معذورون،معذورون،  أنناأننا  والمغيبات.. والصألوالمغيبات.. والصأل  بالسرائربالسرائر

الدليل..الدليل..  واتبعناواتبعنا  الحق،الحق،  وطلبناوطلبنا  الله،الله،  اتقينااتقينا  إنإن  الجتهادالجتهاد  فيفي  الخطأالخطأ

بالظاهر.. بالظاهر..   وحكمناوحكمنا
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عليه،عليه،  نطلعنطلع  لملم  مانعمانع  حقهحقه  فيفي  قامقام  إنإن  الممتنعالممتنع  المصنف: أنالمصنف: أن  قالقال  ولوولو

منمن  الكفارالكفار  معاملةمعاملة  معاملتهمعاملته  فيفي  معذورونمعذورون  فنحنفنحن  لنا،لنا،  يظهريظهر  لملم  أوأو

أضبطأضبط  لكانلكان  نيته،نيته،  علىعلى  القيامةالقيامة  يوميوم  ويبعثويبعث  ونحوه،ونحوه،  مالمال  وغنموغنم  قتلقتل

يغزويغزو  الذيالذي  الجيشالجيش  فيفي  المؤمنينالمؤمنين  أمأم  حديثحديث  ظاهرظاهر  إلىإلى  وأقربوأقرب

بدر.. بدر..   فيفي    النبيالنبي  عّمعّم  العباسالعباس  أسرأسر  قصةقصة  وكذلكوكذلك  الكعبة،الكعبة،

به.. به..   استشهداستشهد  الذيالذي  السلمالسلم  شيخشيخ  كلمكلم  إلىإلى  أقربأقرب  ولكانولكان

كافركافر " "عبارة:عبارة:  توهمهاتوهمها  التيالتي  والمرجئة،والمرجئة،  الجهميةالجهمية  مقالتمقالت  عنعن  وأبعدوأبعد

".".الباطنالباطن  فيفي  أوأو  الحقيقةالحقيقة  علىعلى  مؤمنمؤمن  الظاهر،الظاهر،  فيفي

ًا،  كافركافر  فهوفهو  مانعمانع  وجدوجد  فإذافإذا " "قال:قال:  حيثحيث ًا،حكم وإذاوإذا  الباطن،الباطن،  فيفي  مسلممسلم  حكم

ًا  كافركافر  فهوفهو  مانعمانع  يوجديوجد  لملم ًاظاهر ًا  ظاهر ًاوباطن " أهـ." أهـ.وباطن

منمن  معاملةمعاملة  الجنودالجنود  هؤلءهؤلء  أحدأحد  وبينوبين  بينهبينه  كانتكانت  فمنفمن " "قال:قال:  وكذلكوكذلك

ّين  وأمكنُهوأمكنُه  هذههذه ّينتب وانتفاءوانتفاء  التكفيرالتكفير  شروطشروط  توفرتوفر  جهةجهة  منمن  حالهحاله  تب

ًا  معتبرمعتبر  مانعمانع  قيامقيام  منهمنه  أوعلمأوعلم  موانعه،موانعه، ًاشرع تكفيره،تكفيره،  منمن  يمنعيمنع  شرع

ًا  الجنديالجندي  هذاهذا  ويكونويكون  كمسلم،كمسلم،  فيعاملهفيعامله ًاكافر ًا  الظاهرالظاهر  فيفي  كافر ًامسلم فيفي  مسلم

ًا  لديهلديه  يجديجد  لملم  وإذاوإذا  الباطن،الباطن، ًامانع ًا  مانع ًامعتبر ًا  كافركافر  فهوفهو  معتبر ًاظاهر ًا  ظاهر ًاوباطن ""وباطن

).).616616(ص(ص  أهـأهـ

ًاقوله: (قوله: (  فيفي  فتأملفتأمل ًاكافر ًا  الظاهر،الظاهر،  فيفي  كافر ًامسلم ) أهـ.) أهـ.الباطنالباطن  فيفي  مسلم

وقالتوقالتالجهمية: (الجهمية: (  ) عن) عن630630(ص(ص  نفسهنفسه  هوهو  قالهقاله  ماما  انظرانظر  ثمثم

َفَر  كفر،كفر،  ماما  فعلفعل  أوأو  قالقال  منمن  المرجئةالمرجئة  منمن  الجهميةالجهمية َفَرَك ًا  َك ًاظاهر فيفي  ظاهر

ًا  يكونيكون  أنأن  ويجوزويجوز  الدنياالدنيا  أحكامأحكام ًامؤمن السلفالسلف  فأكفرهمفأكفرهم  الباطن،الباطن،  فيفي  مؤمن

ّد  لل  بالدليلبالدليل  كفرهكفره  ثبتثبت  منمن  لنلن  بهذا،بهذا، ّدب ًا  يكونيكون  أنأن  ب ًاكافر ًا  كافر ًاظاهر ًا،  ظاهر ًا،وباطن وباطن

ًا ًامعذب علىعلى  لل  الحقيقة،الحقيقة،  علىعلى  إلإل  يكونيكون  لل  اللهالله  خبرخبر  لنلن  الخرة،الخرة،  فيفي  معذب

ُه  فمنفمن  فقط،فقط،  الظاهرالظاهر ْكفر ُهأ ْكفر ّذب  فقدفقد  الباطنالباطن  دوندون  الظاهرالظاهر  فيفي  أ ّذبك ك

الفتاوى...الفتاوى...  مجموعمجموع  . انظر. انظرالسلفالسلف  أكفرهمأكفرهم  هناهنا  ومنومن  بالنص،بالنص،

المسلول...) أهـ.المسلول...) أهـ.  والصارموالصارم



الجامع. الجامع.   ) من) من452452(ص(ص  مثلهمثله  وانظروانظر

ًا ( (قوله:قوله:  فيفي  الجهميةالجهمية  مرادمراد  يرىيرى  لل  أنهأنه  بالشيخبالشيخ  ظنيظني  وأناوأنا ًامسلم فيفي  مسلم

حقه،حقه،  فيفي  المانعالمانع  علىعلى  اطلعاطلع  منمن  عندعند  مسلممسلم  أنهأنه  مرادهمراده  وإنماوإنما) ) الباطنالباطن

الشركالشرك  سوادسواد  تكثيرتكثير  منمن  أظهرهأظهره  بمابما  وعاملهوعامله  يطلعيطلع  لملم  منمن  عندعند  كافركافر

وأهله.. وأهله.. 

حقيقةحقيقة  عرفعرف  منمن  ) أي: عند) أي: عندالباطنالباطن  فيفيقوله: (قوله: (  منمن  مرادهمراده  فيكونفيكون

ّين  أمرهأمره ّينوتب الذيالذي  الباطنالباطن  القلبيالقلبي  العتقادالعتقاد  حقه.. لحقه.. ل  فيفي  المانعالمانع  قيامقيام  وتب

ّد ّدتر أعلم. أعلم.   إليه.. واللهإليه.. والله  واليمانواليمان  الكفرالكفر  المرجئةالمرجئة  تر

الجهميةالجهمية  بمقالتبمقالت  الشيخالشيخ  معرفةمعرفة  هذا،هذا،  ظنيظني  حسنحسن  علىعلى  ويدلويدل

قولهقوله  شابهشابه  أوأو  منهامنها  شيءشيء  فيفي  وافقهموافقهم  منمن  لكللكل  وانتقادهوانتقاده  والمرجئة،والمرجئة،

مقالتهم..مقالتهم..

ًا ًاوأيض منمن  علمعلم  (... فمن(... فمن): ): 625625(ص(ص  الخلصأةالخلصأة  فيفي  قولهقوله  عليهعليه  يدليدل  وأيض

ًا  أحدهمأحدهم ًامانع ًا،  مانع ًا،معتبر الحكمالحكم  فيفي  كافركافر  عندناعندنا  وهووهو  كمسلم،كمسلم،  عاملهعامله  معتبر

 أهـ. أهـ.المرتدين)المرتدين)  الحكامالحكام  صأفصأف  فيفي  دامدام  ماما  الظاهرالظاهر

التنبيه..التنبيه..  فلزمفلزم  موهمةموهمة  الولىالولى  العبارةالعبارة  ولكّنولكّن
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