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مأقدمأة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعببوذ بببالله
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهببده اللببه فل
مضل له ومن يضلل فل هادي له، وأشببهد أل إلببه إل اللببه

وحده ل شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

ّ إإل ُتّن  َتُمو َولَ  إه  إت َقا ُت ّق  ّلَه َح ْا ال ُقو ّت ْا ا ُنو إذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َيا   ﴿

إلُموَن ﴿ ُتمُ ّمْس َأن َو
1 .

ْفببٍس ّن ُكببمُ ّمببن  َق َل إذي َخ ّلبب ُكببمُُ ا ّب ْا َر ُقببو ّت ّناُس ا َها ال ّي أ
َ َيا   ﴿

إنَسبباء َو إثيببًرا  َك إرَجببالً  ُهَمببا  ْن إم َبّث  َو َها  ْوَج َها َز ْن إم َق  َل َوَخ ٍة  َد إح َوا
ُكمُْ ْي َل َع َكاَن  ّلَه  إإّن ال َلْرَحاَم  َوا إه  إب ُلوَن  َتَساء إذي  ّل ّلَه ا ْا ال ُقو ّت َوا

ًبا ﴿ إقي ْوًل2َر َقبب ُلببوا  ُقو َو ّلببَه  ُقببوا ال ّت ُنببوا ا إذيَن آَم ّلبب َهببا ا ّي أ
َ َيببا   ﴿ .

ْع إط ُي َوَمن  ُكمُْ  َب ُنو ُذ ُكمُْ  َل إفْر  ْغ َي َو ُكمُْ  َل ْعَما َأ ُكمُْ  َل إلْح  ُيْص ًدا *  إدي َس
إظيًما ﴿ َع ْوًزا  َف َفاَز  ْد  َق َف َلُه  َوَرُسو ّلَه  .3ال

إن خير الحديث كتاب اللببه وخيببر الهببدي هببدي محمببد
صلى الله عليه وسلمُ  وشر المور محببدثاتها وكببل بدعببة

ضللة، أما بعد: 

فإنه بسب انتشار الجهل والبعد عن هدي النبي صببلى
الله عليه وسببلمُ قلبببت المفبباهيمُ ولعببب باللفبباظ وأخببل
ًا وإن بالموازين حتى صار مجرد النتساب للسببلم توحيببد
ًا أخل صاحبه بأصله وقطعه بعببد وصببله مٌمببا أورث تخبطبب
ًا فببي إجببراء الحكببمُ علببى مسببتحقه فببالتبس الحببق كبببير

بالباطل واختلط الحابل بالنابل. 

ووجد المرجئة ضببالتهمُ وتسببتر المرتببدون الممتنعببون
المحبباربون لهببل الحببق وراء كتاببباتهمُ وأفكببارهمُ الببتي
ميعت الدعوة إلى توحيد رب العباد، وأقرت أهل الشببرك

على ما همُ عليه من الفساد والبعد عن سبيل الرشاد.

ُبببدلت شببريعته وأكبرم أعببداؤه َد مبع اللبه غيبره و ُعببب ف
وأهين أولياؤه، وعذر بالجهل والتأويل واتباع الشبهات من
ٌعنببف مببن تمسببك بببالحق وعرفببه، رام ذلببك وأقببترفه، و
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وتمادى أهل الضلل في غيهمُ. ل يؤاخذون لجهلهمُ ودفبباع

ًا من العالمُ. الٌمرجئة عنهمُ حتى صار الجاهل أوفر حظ

إن ثمة طائفة – ممن اهتموا بمسائل الكفببر واليمببان
– ادعت ما ليس لها ولبسببت غيببر ثوبهببا، وتصببدت لببدعاة
التوحيببد بقببوة، فبباتهمتهمُ بمببا يصببد عببن دعببوتهمُ لتبقببى
ة أثرهبا الستسبلمي الساحة مفتوحًة لجبر ذيولهبا، مخلف
وروحها النهزامية بما تبدعو لببه مبن تببرٍف فكببري مميببت
للهممُ، وما تتشبث به من أنفببة معتلببٍة فببي عببالمُ الخيببال

بعيدا عن الواقع.

إن مما يبين خطورة هذه الفتنة ويظهر مببدى تأثيرهببا،
أن طائفببة ممببن ترعرعببوا فببي ظلل الببدعوة الوارفببة
إعذاب، لمُ يسلموا من سهامها الطائشة، َوَوردوا مناهلها ال
بببل أصببابتهمُ وخلفببت جراحببات ل تببزال تنببزف، فرامببوا
أسلمة أهل الكفر، والتمسوا لهمُ العذر، رغمُ اسببتنكارهمُ
لعمببالهمُ الشببركية، فوقعببوا فببي تنبباقض كبببير، واتبعببوا
َنصل حبببال ٌنكٌن الحترام و ًا بالنتقاد جدير، ومع ذلك  منهج
المودة لمن منهمُ أخلص قصده، وبببذل فببي طلببب الحببق

َده، ل لمن منهمُ بطلت دعواه وأبى إلٌ اتباع هواه. جه

إن ممببا ل شببك فيببه أن فكببر الرجبباء كببان لببه الببدور
الكبير في إضعاف العزائببمُ وإماتببة الهمببمُ وإطفبباء جببذوة

الجهاد واستعادة المجاد في نفوس أبناء خير أمة. 

لقد كان من دواعي كتابة هببذه السببطور ظهببور صببور
كببثيرة مببن الشببرك فببي المجتمعببات وتخبببط كببثير مببن
المنتسبين للدعوة – دون بحببث ول دراسببة – فببي تقببويمُ
ًا يصببيب دعببوة التوحيببد فببي مقاتلهببا، فببأفرط ذلك تخبطبب

بعضهمُ وفرط بعض وحاد الفريقان عن سبيل القصد. 

نعببمُ إن مببن الببدعاة طائفببة آثببرت السببكوت وعببدم
الخوض في هذه المسألة لسباب وهؤلء نذكر محاسببنهمُ
وسبقهمُ في مجال الدعوة إلى الخير، ول يدفعنا سكوتهمُ
وكونهمُ لمُ يبدوا مواقفهمُ مببن عيببن المسببألة إلببى إنكببار
فضلهمُ أو التقليل من شأنهمُ، فلهمُ مزايا عظيمة وأخلقا

ل يزالون عليها كريمة.

َيُحببز فببي وجببداني وأنببا أكتببب هببذه وإنببه ليببؤرقني و
الورقات أن يظن أنهببا رد﴿ علببى العلمبباء الخيببار وطلبببة
العلمُ الفاضببل الببذين عببذروا بالجهببل بشببروط معلومببة،
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ًا، متبعين قواعد ًا واضح وبينوا ضابط التمكن من العلمُ بيان
سليمة وأدلة معتبببرة، لسببيما منهببمُ مببن عببرف بالببدعوة
للخيببر والسببعي لقامببة الببدين، فببإني لسببت مببؤهلً للببرد
ًا ول فضلً ول مزية، وأهل الدعوة إلى الخيببر عليهمُ ل علم
فببي أمببس الحاجببة إلببى الئتلف والبعببد عببن الصببراع

والختلف.

إل أن ثمة طوائف مببن تيببارات مختلفببة توسببعت فببي
قولهمُ واحتجت به في غير موضعه، فعذرت بالجهببل مببن
انتسب للسلم ولو لمُ ينخلع عن عبادة الصببنام، فببوجب

البيان. 

وقد بينببت فببي هببذه الرسببالة أن إطلقا التوقببف عببن
التكفير حتى تكتمل الشروط وتنتفي الموانع خطأ، لزُمببه
إد وقصد الكفببر، والرسببالة فببي أل يكفر الشخص إل بالعنا

الجملة دعوة لتحقيق التوحيد بتعلمه.

واعلببمُ أيهببا القببارئ الكريببمُ أن الكتابببات فببي هببذا
ًا لمواقببف بعببض الموضوع كانت في أكثر الحيببان انتصببار
ًا عنهببا، بببدل البحببث عمببا تؤيببده نصببوص العلمبباء ودفاعبب
الكتاب والسنة الحاكمببة علببى أقببوال النبباس. وقببد كنببت
ًا فيهببا علببى السببتدلل بالكتبباب والسببنة، بفهببمُ حريصبب
ًا دقببة النقببل وصببحة السلف وعلماء المة العلم، متوخيبب
ًا قرب العبارة وسهولة السلوب وسميتها: العزوى، مراعي

" ِإتحاَف ِاَلبررة ِبمواَنع ِاَلتكفيِر ِاَلمعتبرة ِ"

وإليكها أيها القارئ الكريمُ تصببفحها برفببق، ول تعببرف
الحق بالرجال تنعمُ في ظللها وتجن ثمارها.

وما كان فيها من حق فمن الله وبفضله وتوفيقه، ومببا
كان فيها من خطإ فمن نفسببي ومبن الشببيطان، وحسبببنا

الله ونعمُ الوكيل.

 ِربيِع 20ِمأحمد ِساَلم ِاَلمجلسي ِاَلشنقيِطي ِ
 ِه1428اَلثاَني ِ
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فصل

حقيِقة ِاَلتوحيِد

مأعنى ِل ِإله ِإل ِاَلله.1
شروط ِل ِإله ِإل ِاَلله.2
ُيحـقــق.3 ل ِإـســلما ِلـمــن ِـلــم ِ
اَلتوحيِد

ل ِيجوز ِاَلتقليِد ِفي ِاَلتوحيِد.4
ـاَن.5 ـر ِباَلطــاَغوت ِواَليـم اَلكـف

باَلله
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 ِ ِ ِ ِل ِإله ِإل ِاَللهىمأعن.1
وهي تدل علي نفي اللهية عما سوى الله تعالى كائنببا
من كان، وإثباتها لله وحده دون كل من سببواه فل معبببود

1ّبحق إل الله إإل َلببَه  إإ ٌد لّ  إحبب َوا َلٌه  إإ ُكمُْ  ُه َلب إإ َو ، قال سبحانه: ﴿ 
إحيمُُ ﴿ َو الّرْحَمُن الّر إلببَك2ُه ْب َق إمببن  َنا  ْل َأْرَسبب َوَمببا  ،  وقال: ﴿ 

إن ﴿ ُدو ُببب ْع َفا َنببا  َأ إإّل  َلببَه  إإ ّنببُه َل  َأ إه  ْيبب َل إإ إحي  ُنو إإّل  ،3إمن ّرُسوٍل 
إم ْو َق َيا  َقاَل  َف إه  إم ْو َق َلى  إإ ُنوًحا  َنا  ْل َأْرَس ْد  َق َل َو وقال سبحانه: ﴿ 

ُقببوَن ﴿ ّت َت َفَل  َأ ُه  ْيببُر َغ ٍه  َلبب إإ ُكمُ ّمببْن  َل ّلَه َما  ُدوا ال ُب ْع ، وقببال:4ا
ُكببمُ َل ّلببَه َمببا  ْا ال ُدو ُببب ْع إم ا ْو َق َيا  َقاَل  ًا  ُهود ُهمُْ  َأَخا ٍد  َعا َلى  إإ َو  ﴿

ُقوَن ﴿ ّت َت َفلَ  َأ ُه  ْيُر َغ ٍه  َلب إإ ُهم5ُّْمْن  َأَخببا َد  َثُمببو َلببى  إإ َو ، وقال: ﴿ 
ُه ﴿ ْيببُر َغ ٍه  َلببب إإ ُكمُ ّمببْن  َل ّلَه َما  ْا ال ُدو ُب ْع إم ا ْو َق َيا  َقاَل  إلًحا  ،6َصا

ّلببَه ْا ال ُدو ُب ْع إم ا ْو َق َيا  َقاَل  ًبا  ْي َع ُهمُْ ُش َأَخا َيَن  ْد َلى َم إإ َو وقال: ﴿ 
ُه﴿ ْيُر َغ ٍه  َلب إإ ُكمُ ّمْن  َل ّلببَه7َما  َد ال ُببب ْع َن إل َنببا  َت ْئ إج َأ ْا  ُلو َقا ، وقال: ﴿ 

إمببَن ُكنببَت  إإن  َنا  ُد إع َت إبَما  َنا  إت أ
ْ َف َنا  ُؤ َبا ُد آ ُب ْع َي َكاَن  َذَر َما  َن َو ُه  َد َوْح

إقيَن ﴿ إد إه8الّصببا إببب ْا  ُكو إر ُتْشبب َولَ  ّلببَه  ْا ال ُدو ُببب ْع َوا ، وقببال: ﴿ 
ًئا ﴿ ْي . 9َش

فتبين من ذلك نفي اللهية عما﴿ سوى الله – وهببي (
العبادة – وإثباتها لله وحده ل شريك له والقرآن من أولببه

.  10إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه )

وتوحيد اللوهية هو حقيقة دين السلم الذي ل يقبل( 
الله مببن أحببد سببواه ول سبببيل إلببى تحقيقببه إل بببإخلص
جميع أنواع العبادة لله تعببالى، مببن محبببة وخببوف ورجبباء

.54- انظر فتح المجيد ص 1
.163- البقرة الية  2
.25- النبياء الية  3
.23- المؤمنون الية  4
.65- العراف الية  5
.61- هود الية  6
..85  الية- العراف 7
..70  الية - العراف 8
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وتوكببل وصببلة ودعبباء واسببتغاثة وذبببح ونببذر وطببواف

.1واستعاذة وتوبة...)

وقببد عبببد المشببركون مببع اللببه آلهببة أخببرى يريببدون
شفاعتها والقرب بها إلى اللبه، فلبمُ يشبفع لهبمُ قصبدهمُ
إن ُدو إمببن  ُدوَن  ُببب ْع َي َو ولمُ ينفعهمُ عند الله، قال سبببحانه: ﴿ 
َد إعن َنا  ُؤ َعا َف ُؤلء ُش َهب ُلوَن  ُقو َي َو ُهمُْ  ُع َف َين َولَ  ُهمُْ  َيُضّر إه َما لَ  ّل ال
إفببي َولَ  إت  َوا إفببي الّسببَما َلببمُُ  ْع َي إبَمببا لَ  ّلَه  ُئوَن ال ّب َن ُت َأ ُقْل  إه  ّل ال

ُكوَن ﴿ إر ُيْش َعّما  َلى  َعا َت َو َنُه  ْبَحا إض ُس َلْر  .2ا

إإّل:وقال ُهمُْ  ُد ُببب ْع َن َيبباء َمبا  إل ْو َأ إه  إن ُدو إمن  ُذوا  ّتَخ إذيَن ا ّل َوا  ﴿ 
إه إفي ُهمُْ  إفي َما  ُهمُْ  َن ْي َب ُكمُُ  َيْح ّلَه  إإّن ال َفى  ْل إه ُز ّل َلى ال إإ َنا  ُبو َقّر ُي إل

ُفوَن ﴿ إل َت .3َيْخ

وما أحسن ما قاله العلمة اببن القيبمُ – رحمبه اللبه –
ُدوَن إريبب ُت إه  ّلبب ُدوَن ال َهًة  إل ًكا آ ْف إئ َأ في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ 

إميَن ﴿ َل َعببا ْل إبببَرّب ا ُكببمُ  ّن َظ َفَما   أي فمببا ظنكببمُ ببه أن(، 4* 
يجازيكمُ وقد عبدتمُ معه غيره ؟ وما الذي ظننتمُ به حببتى
جعلتمُ معببه شببركاء ؟ أظننتببمُ أنببه محتبباج إلببى الشببركاء
والعوان، أم ظننتببمُ أنببه يخفببى عليببه شببيء مببن أحببوال
عباده حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه بها كالملوك ؟ أو هببو
قاٍس فيحتاج إلببى شببفعاء يسببتعطفونه علببى عببباده ؟ أم
ذليل فيحتاج إلى ولي يتكثر به من القلببة ويتعببزز بببه مببن
الذلة أم يحتاج إلى الولد فيتخذ صاحبة يكببون الولببد منهببا

ًا )  ًا كبير . 5ومنه؟ تعالى الله عن ذلك علو

.42-39- راجع تيسير العزيز الحميد ص  1
.18- يونس الية 2
.3- الزمر الية 3
.86/87- الصافات الية 4
 .325\3- مدا رج السالكين  5
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

شروط ِل ِإله ِإل ِاَلله.2
اعلمُ أن الشرط يلزم من عدمه العببدم ول يلببزم مببن
وجوده الوجود، فمتى فقد شرُُط ُُ من هببذه الشببروط لببمُ
إل " ل إلببه إل اللببه " فل ينفعببه عندئببذ ًا  يكن صاحبه ُمحقق

النطق بها.

 أليس " ل إلببه إل اللببه " مفتبباح(ُسئل وهب بن منبه: 
الجنة؟ قال بلى ولكن ما من مفتبباح إل ولببه أسببنان فببإن

.1جئت بمفتاح له أسنان فتح لك و إل لمُ يفتح لك )

 اَلشرط ِاَلول:.1

ًاَ: ًاَ ِوإثباَت  المنببافياَلعلم ِبمعناَهاَ ِاَلمراَد ِمأنهاَ ِنفيِ
ّلبُه ﴿ إإّل ال َلبَه  إإ ّنبُه َل  َأ َلمُْ  ْع َفبا ،2للجهل بذلك قال تعبالى: ﴿ 

إب " ل إلببه إل اللببه ّق﴿ أي  ْلَح إبا َد  إه إإّل َمن َش ًا ﴿  وقال: أيض
َلُموَن ﴿ ْع َي ُهمُْ  َو ، بقلببوبهمُ مببا نطقببوا بببه بألسببنتهمُ،3"  ﴿ 

َكببُة إئ َ ْلَمل َوا َو  ُهبب إإلّ  َلبببَه  إإ ّنببُه لَ  َأ ّلببُه  َد ال إه وقببال تعببالى: ﴿ َشبب
إكيمُُ ﴿. ْلَح إزيُز ا َع ْل َو ا ُه إإلّ  َلبَه  إإ إط لَ  إقْس ْل إبا ًا  إئَم َقآَ إمُ  ْل إع ْل ْا ا ُلو ْو ُأ َو
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قببال : قببال رسببول
الله صلى الله عليه وسلمُ ( من مات وهو يعلمُ أنه ل إلببه

 .4إل الله دخل الجنة )

اَلشرط ِاَلثاَني: ِ.2

 ومعنببى ذلببك أن يكببوناَليِقيِن ِاَلمـنـاَفي ِللـشـك:
ًا، فببإن ًا جازمبب ًا بمبدلول هببذه الكلمبة يقينبب قائلهببا مسببتيقن
اليمان ل يغنبي فيبه إل علبمُ اليقيبن ل علبمُ الظبن. قبال
َلببمُْ ُثببمُّ  إه  إل َوَرُسو إه  ّل إبال ُنوا  إذيَن آَم ّل ُنوَن ا إم ْؤ ْلُم ّنَما ا إإ تعالى: ﴿ 
إئببَك َل ْو ُأ إه  ّلبب إل ال إبي إفي َس إهمُْ  إس ُف َأن َو إهمُْ  إل َوا َأْم إب ُدوا  َه َوَجا ُبوا  َتا َيْر

ُقوَن ﴿ إد .5ُهمُُ الّصا

- ذكره البخاري معلقا في كتاب الجنائز: باب من كان آخر كلمه 1
).109\3" ل إله إل الله " (

.19- محمد الية  2
.86- الزخرف الية  3
.26- رواه مسلمُ في كتاب اليمان  4
.15- الحجرات الية  5
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللببه
صلى الله عليه وسلمُ ( أشهد أل إله إل الله، وأني رسول
اللببه. ل يلقببى اللببه بهمببا عبببد، غيببر شبباك، فيحجببب عببن

 .1الجنة)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويببل (...
ًا من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أل إله إل اللببه مسببتيقن

ُبه فبشره بالجنة)  .2بها قل

اَلشرط ِاَلثاَلث:.3

اَلقبول ِلماَ ِاَقتضته ِهذه ِاَلكلمة ِبقلبه ِولساَنه:
وقد قص الله عز وجل علينا مبن أنببباء مبا قببد سبببق مبن
إنجاء من قبلها، وانتقامه ممن ردها وأباها كما قال تعالى:
َقبباَل إإّل  ٍر  إذي ّنبب ٍة ّمببن  َي َقْر إفي  إلَك  ْب َق إمن  َنا  ْل َأْرَس إلَك َما  َذ َك َو  ﴿
إهمُ إر َثببا َلببى آ َع ّنببا  إإ َو ٍة  ُأّمبب َلببى  َع َنببا  َباء َنا آ ْد َوَجبب ّنببا  إإ َهببا  ُفو ْتَر ُم
ُكمُْ َباء إه آ ْي َل َع ّتمُْ  َوَجد إمّما  َدى  ْه َأ إب ُكمُ  ُت ْئ إج ْو  َل َو َأ َقاَل  ُدوَن *  َت ْق ّم
ُظْر َفببان ُهببمُْ  ْن إم َنببا  َقْم َت َفان إفُروَن *  َكببا إه  إب ُتمُ  ْل إس ُأْر إبَما  ّنا  إإ ُلوا  َقا

إبيَن ﴿ ّذ َكبب ْلُم َبببُة ا إق َعا َكبباَن  ْيَف  ُهببم3َُْك ّن إإ  . وقببال سبببحانه: ﴿ 
إبُروَن ﴿ ْك َت َيْس ّلُه  إإّل ال َلَه  إإ ُهمُْ َل  َل إقيَل  َذا  إإ ُنوا  .4َكا

اَلشرط ِاَلراَبع:.4

قالاَلنقيِاَد ِلماَ ِدلت ِعليِه ِاَلمناَفي ِلترك ِذلك: ِ
َو ُهبب َو َهببُه للببه  َوْج َلمَُ  َأْسبب ًنا ّمّمببْن  إدي َأْحَسُن  َوَمْن  سبحانه: ﴿ 
إهيببمَُ ْبَرا إإ ّلببُه  َذ ال ّتَخبب َوا ًفببا  إني إهيببمَُ َح ْبَرا إإ ّلببَة  إم َع  َببب ّت إسببٌن وا ُمْح

إليلً ﴿ َو5َخ ُهبب َو إه  ّلبب َلببى ال إإ َهببُه  َوْج إلمُْ  ُيْس َوَمن  ًا: ﴿  . وقال أيض
َبببُة إق َعا إه  ّلبب َلببى ال إإ َو َقى  ْث ُو ْلبب إة ا َو ُعْر ْل إبا َتْمَسَك  إد اْس َق َف إسٌن  ُمْح

إر ﴿ ُْلُمو ، أي بل إله إل الله. ول سبيل إلى تحقيق النقياد6ا
والوصول لغايته إل باتببباع النبببي صببلى اللببه عليببه وسببلمُ
ك. وقبال ا يحبول دون ذل ومخالفة النفس والهوى وكل م
إفيَمببا َشببَجَر ّكُمببوَك  ُيَح ّتببَى  ُنوَن َح إم ْؤ ُي ّبَك لَ  َوَر َفلَ  تعالى: ﴿ 
ْا ّلُمو ُيَس َو ْيَت  َقَض إهمُْ َحَرًجا ّمّما  إس ُف َأن إفي  ْا  ُدو إج َي ُثمُّ لَ  ُهمُْ  َن ْي َب

.27- رواه مسلمُ في كتاب اليمان  1
.31- مسلمُ، كتاب اليمان  2
.25-23- الزخرف الية  3
.35- الصافات الية  4
.125- النساء الية  5
.22- لقمان الية  6
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
إليًما ﴿ ، قال ابن كثير في تفسيره لهذه اليببة ( يقسببم1َُتْس

الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه ل يؤمن أحد حتى
يحكمُ الرسول صلى الله عليببه وسببلمُ فببي جميببع المببور
ًا فمببا حكببمُ بببه فهبو الحببق الببذي يجببب النقيبباد لببه باطنبب
إهمُْ َحَرًجا ّمّمببا إس ُف َأن إفي  ْا  ُدو إج َي ُثمُّ لَ  ًا ولهذا قال: ﴿  وظاهر
إليًما ﴿، أي: إذا حكموك يطيعونك فببي َتْس ْا  ّلُمو ُيَس َو ْيَت  َقَض
ًا ممببا حكمببت بببه، بواطنهمُ، فل يجدون في أنفسهمُ حرج
ًا وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليم
ًا من غير ُمَمانعة ول مدافعة ول منازعببة كمببا ورد فببي كلي
الحديث ( والذي نفسي بيده ل يؤمن أحببدكمُ حببتى يكببون

ًا لما جئت به ) . 2هواه تبع

اَلشرط ِاَلخاَمأس:.5

ًا مببناَلصدق ِاَلمناَفي ِللكذب: ِ وهو أن يقولها صدق
إطئِ قلبه لسببانه، لن المنببافقين يقولونهببا ولكببن قلبه، يوا
إمببَن َو ليس على وجه الصدقا، فقال اللببه تعببالى عنهببمُ: ﴿ 
ُهببمُ َوَمببا  إر  إخبب إم ال ْو َي ْل إبببا َو إه  ّل إبببال ّنببا  ُقببوُل آَم َي إس َمببن  ّنببا ال

إنيَن ﴿ إم ْؤ . وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه3إبُم
ًا ٍد يشهد أل إله إل اللببه وأن محمببد وسلمُ قال ( ما من أح

ًا من قلبه إل حرم الله عليه النار) .4عبده ورسوله صدق

قال ابن القيمُ ( والتصديق ب " ل إله إل الله" يقتضي
الذعان والقرار بحقوقها وهي شرائع السببلم الببتي هببي
تفصببيل هببذه الكلمببة، بالتصببديق بجميببع أخببباره وامتثببال
أوامره واجتناب نواهيه... فالمصدقا بها على الحقيقة هببو
الذي يأتي بذلك كله ومعلوم أن عصمة المال والدم علببى
الطلقا لمُ تحصل إل بها وبالقيببام بحقهببا، وكببذلك النجبباة

.5من العذاب على الطلقا لمُ تحصل إل بها وبحقها)

اَلشرط ِاَلساَدس:.6

: وهو توحيد الله في القصد، وتصفية العملاَلخإلصا
َأَل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، قببال تعببالى: ﴿ 

65- النساء الية  1
 والحديث حسنه النووي وضعفه ابن306\2- تفسير ابن كثير  2

رجب وغيره، ول شك في صحة معناه.
.8- البقرة الية  3
.128- البخاري كتاب العلمُ  4
.43- التبيان في أقسام القرآن ص  5
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
إلُص ﴿ ْلَخا ّديُن ا إه ال ّل ُدوا1إل ُببب ْع َي إل إإّل  إمُروا  ُأ َوَما  ًا: ﴿  . وقال أيض

َفبباء ﴿ َن ّديَن ُح َلببُه البب إصببيَن  إل ّلببَه ُمْخ . وروى البخبباري مببن2ال
حديث أبي هريرة أن النبي صببلى اللببه عليببه وسببلمُ قببال
ًا ( أسعد الناس بشفا عتي من قببال ل إلببه إل اللببه خالصبب

.3من قلبه )

اَلشرط ِاَلساَبع:.7

ـه ـت ِعليـِ اَلمحبة ِلهذه ِاَلكلمة ِولماَ ِاَقتضته ِودـل
ولهلهــاَ ِاَلعــاَمأليِن ِبهــاَ ِاَلملــتزمأيِن ِلشــروطهاَ

إس َمببنوبغض ِمأاَ ِناَقض ِذلك ّنببا إمَن ال َو : قال تعالى: ﴿ 
ْا ُنببو إذيَن آَم ّل َوا إه  ّل َكُحّب ال ُهمُْ  َن ّبو إح ُي ًا  َداد َأن إه  ّل إن ال ُدو إمن  ُذ  إخ ّت َي

إه ﴿ ّلبب ّل ّبببا  ّد ُح . وفببي الصببحيحين مببن حببديث أنببس أن4َأَش
رسول الله صلى الله عليه وسلمُ قال ( ثلث من كن فيه
وجد فيهن حلوة اليمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه
َء ل يحبه إل لله وأن يكببره أن مما سواهما وأن يحب المر
يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف

. 5في النار )

قال الحكمي ( وعلمة حببب العبببد ربببه تقببديمُ محببابه
وإن خالفت هواه وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه،
وموالة من والى الله ورسوله ومعاداة من عاداه، واتببباع
رسببوله صببلى اللببه عليببه وسببلمُ  واقتفبباء أثببره وقبببول

. 6هداه )

.3- الزمر الية  1
.5- البينة الية  2
.99- البخاري كتاب العلمُ  3
.165- البقرة الية  4
.43، مسلمُ، اليمان 16-  البخاري، اليمان  5
38 إلى 28 ،  راجع الولء والبراء ص 383\1- معا رج القبول  6

 ِ ِ. 383 إلى 377\1و  معا رج القبول 
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

ُيحقــق.3 ل ِإســلما ِلمــن ِلــم ِ
اَلتوحيِد

وجوب ِمأعرفة ِاَلتوحيِد

قببال البخبباري رحمببه اللببه ( ببباب العلببمُ قبببل القببول
ّلببُه ﴿ إإّل ال َلببَه  إإ ّنببُه َل  َأ َلمُْ  ْع َفببا والعمل لقول الله تعببالى: ﴿ 

فبدأ بالعلمُ). 

قال الحافظ ( قببوله: "فبببدأ بببالعلمُ" أي حببديث قببال:
إبَك﴿ َذن إلبب إفْر  ْغ َت َواْسبب ّلُه ﴿ ثمُ قال: ﴿  إإّل ال َلَه  إإ ّنُه َل  َأ َلمُْ  ْع َفا  ﴿
والخطبباب وإن كببان للنبببي صببلى اللببه عليببه وسببلمُ فهببو
متناول لمته واستدل سفيان بببن عيينببة بهببذه اليببة علببى
فضل العلمُ، كما أخرجه أبو نعيمُ في الحلية فببي ترجمتببه
من طريق الربيع بن نافع عنه أنه تلهببا فقببال ألببمُ تسببمع

أنه بدأ به فقال "اعلمُ" ثمُ أمره بالعمل؟

وينتزع منهببا دليببل مببا يقببوله المتكلمببون مببن وجببوب
المعرفة، لكن النزاع كما قدمناه، إنما هو في إيجاب تعلمُ

.1الدلة على القوانين المذكورة في كتب الكلم )

فانظر رحمك الله إلى ما أشار إليه الحافظ من أنببه ل
نزاع في وجوب المعرفة أي معرفة التوحيد وإنمببا النببزاع
فببي إيجبباب تعلببمُ الدلببة علببى القببوانين الببتي وضببع

المتكلمون.

مأذهب ِأهل ِاَلسنة ِواَلجماَعة

وقببد نقببل النببووي كلمببا مطببول للقاضببي عيبباض
واستحسنه قال: قال القاضي عيبباض: (... ومببذهب أهببل
السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين ل تنفع إحداهما ول
تنجببي مببن النببار دون الخببرى إل لمببن لببمُ يقببدر علببى

.2الشهادتين لفة بلسانه أو لمُ تمهله المدة ليقولها...)

اَلجهل ِباَلله ِكفر ِعلى ِكل ِحاَل

.287\1 مجلدات 3- فتح الباري في  1
.219\1- شرح صحيح مسلمُ  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
وقد ذكر ابن تيمية عن محمد بن نصر المببروزي قببال:
ًا، وكببان ( قالوا ولما كان العلمُ بالله إيمانا والجهل به كفر
ًا، ًا والجهل بها قبل نزولها ليس كفر العمل بالفرائض إيمان
لن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسببلمُ قببد أقببروا
بالله أول مببا بعببث اللببه رسببوله صببلى اللببه عليببه وسببلمُ
إليهمُ، ولببمُ يعلمببوا الفرائببض الببتي افترضببت عليهببمُ بعببد
ًا، ثبمُ أنبزل اللبه عليهبمُ ذلك كفبر ذلك، فلمُ يكن جهلهمُ ب
ًا وإنما يكفر مببن الفرائض فكان إقرارهمُ والقيام بها إيمان
إت خبر من الله ما كان جحدها لتكذيبه خبر الله، ولو لمُ يأ
ًا، وبعد مجيئِ الخبر من لمُ يسببمع الخبببر مببن بجهلها كافر
ًا، والجهببل بببالله فببي كببل المسلمين، لمُ يكن بجهلها كافر

. 1حاٍل كفر قبل الخبر وبعد الخبر)

وقال علء الدين أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني: (
فببإن أبببا يوسببف روى عببن أبببي حنيفببة رحمببه اللببه هببذه
العبارة: فقال كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: ل عذر
لحد من الخلق في جهله معرفببة الببرب سبببحانه وتعببالى
وتوحيببده لمببا يببرى مببن خلببق السبماوات والرض وخلببق
نفسه وسائر ما خلق الله سبحانه، فأما الفرائض فمن لمُ

.2يعلمها ولمُ تبلغه فإن هذا لمُ تقمُ عليه حجة ُحكمية )

ـد ِعــدما ِاَلمؤاَخإــذة ِباَلجهــل ِبمــاَ ِدون تقيِيـِ
اَلتوحيِد

وأقوال علماء السلف حافلة بذلك، فإنهمُ إنما يقيببدون
بالجهل الكفر في ترك الفرائض ل التوحيد.

قال عبد الله بن أحمد حدثنا سويد بببن سببعيد الهببروي
ُعيينة عن الرجبباء فقببال: ( يقولببون قال سألنا سفيان بن 
اليمان قول وعمل، والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شببهد أل
ًا بقلبه على ترك الفرائض، وسببموا تببرك إصر إله إل الله ُم
ًا بمنزلة ركوب المحببارم، وليببس بسببواء، لن الفرائض ذنب
ُركوب المحارم من غير استحلل معصية وتببرك الفرائببض

ًا من غير جهل ول عذر هو كفُُر )  .3متعمد

َمأقتضى ِاَلشهاَدة ِومأدلولها

.325\7- مجموع الفتاوى  1
.132\7- بدائع الصنائع وترتيب الشرائع  2
.347،348\1- السنة لعبد الله بن أحمد  3
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلمُ ( من شهد أل إله إل الله وحببده ل شببريك لببه
ًا عبده ورسوله وأن عيسى عبببد اللببه ورسببوله وأن محمد
وكلمته ألقاها إلى مريببمُ وروح منببه، والجنببة حببق، والنببار

.1حق، أدخله الله الجنة على ما كان منه من العمل )

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ( مببن شببهد أل إلببه
ًا لمعناهببا، عبباملً بمقتضبباها إل الله أي من تكلمُ بها عارفبب
ًا، فل بد فببي الشببهادتين مبن العلببمُ واليقيببن ًا وظاهر باطن
إإّل َلببَه  إإ ّنببُه َل  َأ َلمُْ  ْع َفببا والعلمُ بمببدلولها كمببا قببال تعببالى ﴿ 

ّلُه ﴿ َلُموَن  ﴿2ال ْع َي ُهمُْ  َو ّق  ْلَح إبا َد  إه إإّل َمن َش ، أمببا3، وقوله ﴿
النطق بها من غير معرفة لمعناها ول يقيببن ول عمببل بمببا
تقتضيه من البراءة من الشببرك وإخلص القببول والعمببل،
قول القلب واللسان وعمل القلب والجببوارح، فغيببر نببافع

.4بالجماع )

وقال بعد أن ذكر أقوال العلماء في معنببى " ل إلببه إل
الله ": ( فدلت " ل إله إل الله " على نفي اللهية عن كل
ًا من كان وإثبات اللهية لله وحده ما سوى الله تعالى كائن
دون كببل مببا سببواه وهببذا هببو التوحيببد الببذي دعببت إليببه
الرسل، ودل عليه القرآن من أوله إلببى آخببره، كمببا قببال
إجّن ْل َفٌر ّمَن ا َن َع  َتَم ّنُه اْس َأ َلّي  إإ إحَي  ُأو ُقْل  تعالى عن الجن ﴿ 
إه إببب ّنببا  َفآََم إد  َلى الّرْشبب إإ إدي  ْه َي ًبا *  َعَج ًنا  ُقْرآ َنا  ْع إم ّنا َس إإ ُلوا  َقا َف

ًدا ﴿ َأَح َنا  ّب إبَر إرَك  ّنْش َلن  َو
، فل إلببه إل اللببه ل تنفببع إل مببن5

ًا واعتقببد ذلببك وقبلببه وعمببل بببه، ًا وإثبات عرف مدلولها نفي
وأما من قالها من غير علمُ واعتقاد وعمل، فقد تقدم في
كلم العلمبباء أن هببذا جهببل صببرف، فهببي حجببة عليببه بل
ريب، فقببوله فببي الحببديث ( وحببده ل شببريك لببه ) تأكيببد
وبيان لمضمون معناهببا وقببد أوضببح اللببه ذلببك وبينببه فببي
قصص النبياء والمرسلين فببي كتببابه المبببين، فمببا أجهببل
عباد القبور بحالهمُ، وما أعظمُ ما وقعوا فيه مببن الشببرك
المنافي لكلمة الخلص " ل إلببه إل اللببه " فببإن مشببركي
ًا ومعنببى، العرب ونحوهمُ جحببدوا " ل إلببه إل اللببه " لفطبب

.28،46 ومسلمُ، كتاب اليمان 3435- البخاري، كتاب النبياء  1
.19- محمد الية  2
.86- الزخرف الية  3
 تحقيق أحمد حامد الفقي، تعليق ابن باز .51-  فتح المجيد ص  4
 .1/2- الجن الية  5
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
ًا وجحببدوها معنببى فتجببد وهؤلء المشركون أقروا بها لفظ

 .1أحدهمُ يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة )

ل ِشهاَدة ِإل ِمأع ِاَلعلم

وقال العالمُ المحدث سليمان بن عبد اللببه فببي كتببابه
الموسوم ب "تيسير العزيز الحميد شرح كتبباب التوحيببد"
عند هذا الحديث: ( قوله " من شببهد أل إلببه إل اللببه " أي
ًا ًا لمعناها عاملً بمقتضاها باطن من تكلمُ بهذه الكلمة عارف
ّلُه ﴿ إإّل ال َلَه  إإ ّنُه َل  َأ َلمُْ  ْع َفا ًا كما دل عليه قوله: ﴿  ،2وظاهر

َلُمببوَن ﴿ ْع َي ُهببمُْ  َو ّق  ْلَح إبببا َد  إه إإّل َمببن َشبب ـاَ، 3وقببوله: ﴿  أمـأ
اَلنـطـق ِبـهـاَ ِمـأـن ِغيـِـر ِمأعرـفـة ِلمعناَـهـاَ ِول ِعـمـل

. بمقتضاَهاَ، ِفإن ِذلك ِغيِر ِناَفع ِباَلجماَع

وفي الحديث ما يدل على هذا وهو قببوله "مببن شببهد"
إذ كيف يشهد وهو ل يعلمُ ومجرد النطق بشيء ل يسمى

.4شهادة به )

وقال عبد الرحمن بببن حسببن فببي كلمببه عببن حببديث
بعث معاذ في قوله صلى الله عليببه وسببلمُ ( فليكببن أول
ما تدعوهمُ إليه شهادة أل إله إل الله): ( وكببانوا يقولونهببا
لكنهمُ جهلوا معناها الذي دلببت عليببه مببن إخلص العبببادة
لله وحده وترك عبادة مببا سببواه، فكببان قببولهمُ ل إلببه إل
الله ل ينفعهمُ لجهلهببمُ بمعنببى هببذه الكلمببة، كحببال أكببثر
المتأخرين من هبذه المبة، فبإنهمُ كبانوا يقولونهبا مبع مبا
كببانوا يفعلببونه مببن الشببرك بعبببادة المببوات والغببائبين
والطواغيت والمشبباهد، فيببأتون بمببا ينافيهببا، فيثبتببون مببا
نفته من الشرك باعتقادهمُ وقببولهمُ وفعلهببمُ وينفببون مببا

أثبتته من الخلص كذلك..

وقببد تقببدم أن ل إلببه إل اللببه قببد قيببدت فببي الكتبباب
والسنة بقيود ثقال منها العلمُ واليقين والخلص والصببدقا
والمحبة والقبول والنقياد والكفر بما يعبد مببن دون اللببه،
فإذا اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة وان
لمُ تجتمع هذه لمُ تنفعه، والناس متفاوتون في العلببمُ بهببا

.54- فتح المجيد ص  1
.19- محمد الية  2
.86- الزخرف الية  3
.72- تيسير العزيز الحميد ص  4
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
والعمل، فمنهمُ من ينفعه قولها ومنهمُ من ل ينفعه كما ل

.1يخفى )

ـه ِإل ـاَل ِل ِإـل اَلخطأ ِفي ِفهم ِأحاَديث ِمأن ِـق
اَلله

وهذه كلمات مضيئة في الر﴿د على من يخطئون فببي
فهمُ أحاديث الوعد لمن قال " ل إله إل اللببه " فيحكمببون
لمن تلفظ بها بالسلم ولو لمُ ينخلع عن عبببادة غيببر اللببه

كما يفعل القبور يون وغيُرهمُ.

قال محمد حامد الفقي ( كثير من الناس يخطئون في
فهببمُ أحبباديث " مببن قببال ل إلببه إل اللببه دخببل الجنببة "
فيظنببون أن التلفببظ بهببا يكفببي وحببده للنجبباة مببن النببار
ودخببول الجنببة وليببس كببذلك، فببإن مببن يظببن ذلببك مببن
المغرورين لمُ يفهمُ " ل إله إل الله " لنببه لببمُ يتببدبرها إذ
أن حقيقة معناها البراءة من كببل معبببود والتعهببد بتجريببد
كل أنببواع العبببادة للببه سبببحانه وحببده، والقيببام بببه علببى
الوجه الذي يحبه ويرضاه، فمن لمُ يقمُ بحقها من العبببادة
أو قام ببعض أنواع العبادة ثمُ عبد مع الله غيره، من دعاء
الولياء والصببالحين والنببذر لهببمُ ونحببو ذلببك، فببإنه يكببون
ًا. ولببو كببان ًا لها، فل تنفعه دعواه ول تغني عنببه شببيئ هادم
ًا، لببمُ يقببع مببن المشببركين مببا وقببع مببن مجرد قولها كافي
محاربة الرسول صلى الله عليه وسلمُ ومعاداته قال اللببه

ّلُه ﴿ إإّل ال َلَه  إإ ّنُه َل  َأ َلمُْ  ْع َفا َد2تعالى ﴿  إه إإّل َمن َش ، وقال: ﴿ 
َلُمببوَن ﴿ ْع َي ُهببمُْ  َو ّق  ْلَح ، فمببن لببمُ يببوف بهببا ويعمببل3إبببا

ًا مببن بمقتضبباها، ل ينفعببه التلفببظ، وكببل مببن جعببل شببيئ
العبادة لغيببر اللببه فهبو إمببا جاهببل بمعناهببا أو كبباذب فببي
ادعائه اليمان وأولئك همُ المغرورون الخسرون أعمال ﴿
ُهببمُْ ّن أ

َ ُبوَن  َيْحَسبب ُهببمُْ  َو َيا  ْن ّد إة البب َيا ْلَح إفي ا ُهمُْ  ُي ْع إذيَن َضّل َس ّل ا
ًعا ﴿ ْن ُنوَن ُص إس  . وقال رحمه الله: ( كثير من أدعياء5 )4ُيْح

العلمُ يجهلون " ل إله إل الله " فيحكمون على من تلفببظ
ًا ببالكفر الصبراح، كعببادة بهبا بالسببلم ولبو كببان مجباهر
القبور والموتى والوثببان واسببتحلل المحرمببات المعلببوم
تحريمها من الدين ضببرورة والحكببمُ بغيببر مببا أنببزل اللببه،

.48- قرة عيون الموحدين ص  1
.19- محمد الية  2
. 86- الزخرف الية  3
.104- الكهف الية  4
. 72- هامش فتح المجيد،  5
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
ًا من دون اللببه، ولببو كببانت واتخاذ أحبارهمُ ورهبانهمُ أرباب
لهؤلء الجهلة قلوب يفقهون بها لعلموا أن معنببى " ل إلببه
إل اللببه " البببراءة مببن عبببادة غيببر اللببه، وإعطبباء العهببد
والميثاقا بالقيام بأداء حق الله في العبادة، يدل على ذلك
إد َق َف إه  ّل إبال إمن  ْؤ ُي َو إت  ُغو ّطا إبال ُفْر  ْك َي َفَمْن  قول الله تعالى: ﴿ 
ٌع إمي ّلببُه َسبب َوال َهببا  َل إفَصبباَم  َقَى لَ ان ْث ُو ْلبب إة ا َو ُعْر ْل إبببا َتْمَسببَك  اْس

إليمٌُ ﴿ ، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسببلمُ للخببوارج1َع
بكثرة الصلة والصيام وقراءة القرآن المشحون بل إله إل
الله، ومع ذلك فقد حكمُ عليهمُ بالكفر وقال ( لو أدركتهمُ
لقتلتهمُ قتل عاد ) كما فببي الصببحيحين، ولببو كببان مجببرد
ًا ما وقعت الحرب والعببداء بيببن التلفظ بل إله إل الله كافي
الرسول صلى الله عليببه وسببلمُ وبيببن المشببركين الببذين
كانوا يفهمون ل إله إل الله أكثر مما يفهمها أدعيبباء العلببمُ
فببي هببذا الزمببن، ولكببن طبببع اللببه علببى قلببوبهمُ فهببمُ ل

.2يفقهون)

.256- البقرة الية  1
.258- هامش فتح المجيد، ص  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

ل ِيجوز ِاَلتقليِد ِفي ِاَلتوحيِد ِ.4

تعريف ِاَلتقليِد ِومأنعه

قال الشوكاني رحمببه اللببه فببي التقليببد: ( هببو العمببل
ًا بعد أن ذكببر بعببض1بقول الغير من غير حجة) ، وقال أيض

أقوال العلماء فيه: ( وبهذا تعلمُ أن المنببع مببن التقليببد إذا
ًا فهو مذهب الجمهور ) .2لمُ يكن إجماع

اَلتقليِد ِفي ِاَلتوحيِد

وقال في أول كتببابه ( السببيل الجببرار ): ( إن قببوله "
الفرعية" يخرج الصلية أي مسائل أصول الببدين وأصببول
الفقه، وإلى هذا ذهب الجمهور لسيما في أصببول الببدين،
فقد حكى الستاذ أبو إسحاقا في شرح الترتيب: أن المنع
من التقليد فيهببا هببو إجمبباع أهببل العلببمُ مببن أهببل الحببق
وغيرهمُ من الطوائف. قال أبو الحسببن بببن القطببان: ( ل
ًا في امتناع التقليد فببي التوحيببد )، وحكبباه ابببن نعلمُ خلف
السببمعاني عببن جميببع المتكلميببن وطائفببة مببن الفقهبباء.
وقال إمام الحرمين في الشامل: ( لمُ يقببل بالتقليببد فببي
الصول إل الحنابلة ). وقال السفراييني لمُ يخالف فيه إل
أهل الظاهر. ولمُ يحك ابن الحبباجب الخلف فببي ذلببك إل
عن العنبري، وحكاه في المحصول عن كثير من الفقهبباء،
واستدل الجمهور على منببع التقليببد فببي ذلببك بببأن المببة
أجمعت على وجوب معرفة الله سبببحانه وأنهببا ل تحصببل
بالتقليد، لن المقلد ليس معه إل الخذ بقول مببن يقلببده،

.3ول يدري أهو صواب أم خطأ )

وقال القرطبي في تفسيره لسورة العراف عنببد آيببة
.4الميثاقا ( ول عذر للمقلد في التوحيد )

عاَقبة ِاَلمقلد ِفي ِاَلعقاَئد

 . 441- إرشاد الفحول  1
.445- إرشاد الفحول  2
.12- السيل الجرار – الطبعة الولى في مجلد واحد ص  3
.7/319- الجامع لحكام القرآن  4
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
وقببد روى البخبباري مببن حببديث قتببادة عببن أنببس أنببه
حدثهمُ أن رسول الله صببلى اللببه عليببه وسببلمُ قببال ( إن
العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه – وإنه ليسمع
قرع نعالهمُ-أتاه ملكان فيقعدانه فيقولن مببا كنببت تقببول
في هذا الرجل؟ لمحمد ص؟ فأما المؤمن فيقببول: أشببهد
أنه عبد الله ورسوله فيقببال لببه، انظببر إلببى مقعببدك مببن
ًا " ًا من الجنة، فيراهمببا جميعبب النار قد أبدلك الله به مقعد
ُيفسُح له في قبره، ثمُ رجببع إلببى قال قتادة: وذكر لنا أنه 
حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر، فيقال له ما كنت
تقول في هذا الرجل؟ فيقول ل أدري كنت أقول ما يقول
الناس، فيقال: ل دريببت ول تليببت ويضببرب بمطببارقا مببن
حديببد ضببربة، فيصببيح صببيحة يسببمعها مببن يليببه غيببر

.1الثقلين )

وفيِه ِذما ِاَلتقليِد ِفي ِاَلعتقاَداَتقال الحافظ: ( 
لمعاَقبة ِمأـن ِقـاَل، ِكنـت ِأسـمع ِاَلـنـاَس ِيقولـون

ًاَ ِفقلته .2..)شيِئ

اَلتقليِد ِسبب ِللضلل

وهل كان آفة كثير من الخلق إل التقليد؟ قال سبحانه:
َنا ْد َوَج ُلوا  َقا ُفوَن *  إك َعا َها  َل ُتمُْ  َأن إتي  ّل إثيُل ا ّتَما إه ال إذ َه ﴿ ... َما 

إديَن  ﴿ إببب َعا َها  َل َنا  َباء آ
َنببا3 َباء َنا آ ْد َوَجبب ّنبا  إإ . وقببال سبببحانه: ﴿ 

ُدوَن ﴿ َتبب ْه إهمُ ّم إر َثببا َلببى آ َع ّنببا  إإ َو ٍة  ُأّم َلى  . وقببال سبببحانه:4َع
َنا ّلو َأَضببب َف َنبببا  َبَراء ُك َو َنا  َت َد َنبببا َسبببا ْع َط َأ ّنبببا  إإ َنبببا  ّب ُلوا َر َقبببا َو  ﴿

إبيَل ﴿ . 5الّس

قال الشوكاني رحمه الله ( والمراد بالسببادة والكببراء
ُهمُُ الرؤساء والقادة الذين كانوا يمتثلون أمرهمُ في الدنيا
ويقتدون بهمُ، وفي هذا زجر عن التقليد شديد، وكببمُ فببي
الكتاب العزيز من التنبيه على هذا والتحذير منببه والتنفيببر
عنه، ولكن لمن يفهمُ معنى كلم الله ويقتدي ببه وينصبف
من نفسه، ل لمن هو من جنس النعام فببي سببوء الفهببمُ

. 6ومزيد البلدة وشدة التعصب )

.1374- صحيح البخاري، كتاب الجنائز  1
 ) طبعة في ثلث مجلدات.1/806- فتح الباري ( 2
.53/ 52- النبياء الية  3
.22- الزخرف الية  4
.67- الحزابالية  5
.4/441- فتح القدير  6
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
ّلبُه َأنَزَل ال َلى َما  إإ ْا  ْو َل َعا َت ُهمُْ  َل إقيَل  َذا  إإ َو وقال سبحانه: ﴿ 
َكبباَن ْو  َلبب َو َأ َنا  َباء إه آ ْي َل َع َنا  ْد َوَج َنا َما  ُب ْا َحْس ُلو َقا إل  َلى الّرُسو إإ َو

ُدوَن ﴿ َت ْه َي َولَ  ًئا  ْي َلُموَن َش ْع َي ُهمُْ لَ  ُؤ َبا . 1آ

قال ابن كثير ( أي: إذا دعوا إلي دين الله وشرعه وما
أوجبه وترك ما حرمه قالوا يكفينببا مببا وجببدنا عليببه الببباء
ْو َلبب َو َأ والجداد من الطرائق والمسالك، قال الله تعالى: ﴿ 
ُدوَن ﴿ أي: ل يفهمببون َتبب ْه َي َولَ  ًئا  ْي َلُموَن َش ْع َي ُهمُْ لَ  ُؤ َبا َكاَن آ
ًا ول يعرفونه ول يهتدون إليه، فكيف يتبعونهمُ والحالببة حق

.2هذه؟ ل يتبعهمُ إل من هو أجهل منهمُ وأضل سبيل )

وقد اتفببق العلمبباء المحققببون علببى السببتدلل بهببذه
اليببات - رغببمُ ورودهببا فببي المشببركين- وإيرادهببا فببي
ًا كببان نببوع تقليببدهمُ المببذموم، فمببا الظببن المقلببدين أيبب

بالتقليد في الشرك بالله والكفر؟

اَلتقليِد ِسبب ِللتكذيب ِواَلعناَد

َلّمببا َو إه  إمبب ْل إع إب ْا  ُطو إحي ُي َلمُْ  إبَما  ْا  ُبو ّذ َك َبْل  يقول سبحانه: ﴿ 
َكاَن ْيَف  َك ُظْر  َفان إهمُْ  إل ْب َق إمن  إذيَن  ّل ّذَب ا َك إلَك  َذ َك ُلُه  إوي ْأ َت إهمُْ  إت أ

ْ َي
إميَن ﴿ إل ّظا َبُة ال إق ، قببال الشببوكاني ( وانتقببل إلببى بيببان3َعا

أنهمُ سارعوا إلى تكذيب القرآن قبل أن يتدبروه ويفهمبوا
معانيه ومببا اشببتمل عليببه، وهكببذا صببنع مببن تصببلب فببي
التقليد ولمُ يبال بما جاء به من دعببا إلببى الحببق وتمسببك
بذيول النصاف بل يرده بمجرد كونه لمُ يوافق هببواه، ول
جاء على طبق دعواه قبل أن يعرف معنبباه ويعلببمُ مبنبباه،
ًا والحاصببل أن مببن كببذب كمببا تببراه عيانببا وتعلمببه وجببدان
بالحجة النيرة والبرهان الواضح قبل أن يحيط بعلمه، فهو
ً لمُ يتمسك بشيء في هذا التكذيب إل مجرد كببونه جبباهل
ًا علببى لما كذب به غير عالمُ به، فكان بهذا التكذيب منادي

بأعلى صوت،  بالجهل  تعقل   نفسه  عن بقصوره ومسجلً
بها           جاء من على ول الحجة على وليس تسجيل بأبلغ الحجج

. شيء   تكذيبه من

مأاَ ِيبلغ ِاَلـعـداَء ِمـأـن
جاَهـــل

ـغ ِاَلجاَهــل ـاَ ِيبـل مـأ
. 4)مأن ِنفســه

.104- المائدة الية  1
.2/108،109- تفسير القرآن العظيمُ  2
.39- يونس الية  3
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
مأن ِطلب ِاَلحق ِل ِيعدما ِمأطلبه

قال الشوكاني: ( إذا تقرر لك أن العببامي يسببأل أهببل
العلمُ، والمقصر يسأل الكامل، فعليه أن يسأل أهل العلمُ
المعروفيببن بالببدين وكمببال الببورع عببن العببالمُ بالكتبباب
والسنة العارف بما فيهما، المطلع على ما يحتاج إليه فببي
فهمهما من العلوم اللية حتى يدلوه عليه ويرشدوه إليببه،
ًا منه أن يذكر له فيها ما في كتاب فيسأله عن حادثته طلب
الله سبحانه أو ما في سنة رسول اللببه صببلى اللببه عليببه
وسلمُ فحينئذ يأخذ الحق من معينه، ويستفيد الحكببمُ مببن
موضوعه ويستريح من الرأي الذي ل يأمن المتمسببك بببه
أن يقع في الخطإ المخالف للشرع المببباين للحببق، ومببن
سلك هذا المنهج ومشى في هذا الطريق ل يعبدم مطلببه

.1ول يفقد من يرشده إلى الحق )

قال العلمة أبو بطيبن مفتي الببديار النجديببة:  ( ومببن
العجب أن بعض الناس إذا سمع من يتكلمُ في معنى هذه
ًا عاب ذلك، وقال لسنا مكلفيببن بالنبباس ًا وإثبات الكلمة نفي
والقول فيهمُ، فيقال له بل أنببت مكلببف بمعرفببة التوحيببد
الذي خلق الله الجن والنس لجله وأرسل جميببع الرسببل
يدعون إليه، ومعرفة ضده وهو الشرك الذي ل يغفببر، ول
عذر للمكلف في الجهل بذلك، ول يجوز فيببه التقليببد لنببه
أصل الصول، فمن لمُ يعرف المعروف وينكر المنكر فهو
هالببك، لسببيما أعظببمُ المعببروف وهببو التوحيببد وأكبببر

.2المنكرات وهو الشرك )

.765- فتح القدير في مجلد واحد – الطبعة الولى – ص  4
.451- إرشاد الفحول ص  1
.11- عقيدة الموحدين، النتصار لحزب الله الموحدين ص 2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

اَلكـفــر ِباَلـطــاَغوت ِواَليـمــاَن.5
باَلله ِ

إه ّل إبببال إمن  ْؤ ُيبب َو إت  ُغو ّطببا إبال ُفببْر  ْك َي َفَمْن  يقول سبحانه: ﴿ 
ٌع إمي ّلببُه َسبب َوال َها  َل إفَصاَم  َقَى لَ ان ْث ُو ْل إة ا َو ُعْر ْل إبا َتْمَسَك  إد اْس َق َف

إليمٌُ ﴿ . قال ابن كثير رحمه اللببه ( أي مببن خلببع النببداد1َع
والوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبببادة كببل مببا يعبببد
من دون الله، ووحد اللببه فعبببده وحببده وشببهد أل إلببه إل
َهببا ﴿ أي َل إفَصاَم  َقَى لَ ان ْث ُو ْل إة ا َو ُعْر ْل إبا َتْمَسَك  إد اْس َق َف الله ﴿ 
فقببد ثبببت فببي أمببره واسببتقام علببى الطريقببة المثلببى

.2والصراط المستقيمُ )

تعريف ِاَلطاَغوت

( والطاغوت مشتق من الطغيان وهببو مجبباوزة الحببد،
ُه السلف ببعض أفراده، قال عمُر بببن الخطبباب وقد فسر

: الطبباغوت الشببيطان وقببال جببابر رضببي اللببه عنببهر
الطواغيت كهاُن ُُ كانت تنزل عليهمُ الشياطين رواهما ابن
أبي حاتمُ وقال مجاهد: الطبباغوت الشببيطان فببي صببورة
النسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهمُ، وقببال مالببك:

. وقببول عمببر قببال3الطاغوت كل ما عبد مببن دون اللببه )
ابن كثير في تفسيره إنه قببول ابببن عببباس وأبببي العاليببة
ومجاهببد وعطبباء وعكرمببة وسببعيد بببن جبببير والشببعبي
ًا، فببإنه ّدي، وقال إنه ( قببوي جببد والحسن والضحاك والُس
يشمل كل شٍر كان عليه أهل الجاهلية من عبببادة الوثببان

.4والتحاكمُ إليها والنتصار بها )

ْا ُنببو ُهببمُْ آَم ّن أ
َ ُعُموَن  َيْز إذيَن  ّل َلى ا إإ َتَر  َلمُْ  َأ وقال تعالى: ﴿ 

ْا َكُمو َتَحبا َي َأن  ُدوَن  إريب ُي إلبَك  ْب َق ن  إم إزَل  ُأنب َوَما  ْيَك  َل إإ إزَل  ُأن إبَما 
َطاُن ْي ُد الّشبب إريبب ُي َو إه  إببب ْا  ُفببُرو ْك َي َأن  ْا  إمُرو ُأ ْد  َق َو إت  ُغو ّطا َلى ال إإ

ًدا ﴿ إعي َب ُهمُْ َضلَلً  ّل إض ُي .5َأن 

.256- البقرة الية  1
.1/311- تفسير القرآن العظيمُ  2
.50- تيسير العزيز الحميد ص  3
.1/311- تفسير القرآن العظيمُ  4
.60- النساء الية  5
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
وقال ابن كثير رحمببه اللببه بعببد أن ذكببر بعببض معبباني
إه، فإنها ذامة لمن عدل عن الية: ( والية أعمُ من ذلك كل
الكتاب والسنة وتحاكمُ إلى ما سواهما من الباطببل، وهببو

. 1المراد بالطاغوت هنا... )

إه ّلبب إل ال إبي إفببي َسبب ُلوَن  إت َقا ُي ْا  ُنو إذيَن آَم ّل وقال سبحانه: ﴿ ا
َيبباء إل ْو َأ ْا  ُلو إت َقببا َف إت  ُغو ّطا إل ال إبي إفي َس ُلوَن  إت َقا ُي ْا  َفُرو َك إذيَن  ّل َوا

ًفا ﴿ إعي َكاَن َض إن  َطا ْي َد الّش ْي َك إإّن  إن  َطا ْي ، قال الطبري (2الّش
طاعة الشيطان وطريقه ومنهاجه الذي شرع لوليائه مببن

.3أهل الكفر بالله... )

أنواَع ِاَلطاَغوت

ورغمُ تعدد الطواغيت إل أنها ترجع إلببى ثلثببة، ذكرهببا
سببليمان بببن سببحمان، فقببال: ( الطبباغوت ثلثببة أنببواع

.4طاغوت حكمُ وطاغوت عبادة وطاغوت طاعة ومتابعة )

وقال ابن القيمُ رحمه الله ( الطاغوت: كبل مبا تجباوز
به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كببل
قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبببدونه مببن
دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعببونه
فيما ل يعلمون أنه طاعة لله، فهببذه طببواغيت العببالمُ، إذا
تأملتها وتأملت أحوال الناس معهبا، رأيبت أكبثرهمُ عبدلوا
عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن التحاكمُ إلى الله
والرسول إلى التحاكمُ إلى الطاغوت وعن طاعته ومتابعة
رسببوله صببلى اللببه عليببه وسببلمُ إلببى طاعببة الطبباغوت

.5ومتابعته )

ـده ـه ِوـح ـاَدة ِاَلـل ـاَل ِبعـب ـدما ِواَلـم عصــمة ِاَـل
واَلكفر ِبماَ ِيعبد ِمأن ِدونه

) من حديث أبي مالببك عببن أبيببه23وقد روى مسلمُ (
قال سمعت رسببول اللببه صببلى اللببه عليببه وسببلمُ يقببول

.1/519- تفسير القرآن العظيمُ  1
.76- النساء الية  2
.5/169- تفسير الطبري  3
.8/272- الدرر السنية  4
.1/50- إعلم الموقعين  5
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
( من قال ل إله إل الله وكفر بما يعبد من دون الله حببرم

. 1ماله ودمه وحسابه على الله )

قببال ابببن القيببمُ عببن ل إلببه إل اللببه ( ... ومعلببوم أن
عصببمة المببال والببدم علببى الطلقا لببمُ تحصببل إل بهببا
وبالقيام بحقها، وكذلك النجاة مببن العببذاب علببى الطلقا

. 2لمُ تحصل إل بها وبحقها)

ًاَ ِول ِبد ًاَ ِكاَن ِمأشرك مأن ِلم ِيكن ِمأوحد

ُكببمُ إمن َو إفٌر  َكا ُكمُْ  إمن َف ُكمُْ  َق َل إذي َخ ّل َو ا ُه يقول سبحانه: ﴿ 
إصيٌر ﴿ َب ُلوَن  ْعَم َت إبَما  ّلُه  َوال إمٌن  ْؤ ، قال البغوي (... وجملة3ّم

القول فيه، أن الله خلق الكافر وكفره فعُل ُُ لببه وكسببب،
ٍد مببن وخلق المؤمن وإيمانه فعُل ُُ له وكسب، فلكببل واحبب
الفريقيببن كسببب واختيببار، وكسبببه واختيبباره بتقببدير اللببه
ومشيئته، فالمؤمن بعد خلق الله إياه يختببار اليمببان، لن
اللببه تعببالى أراد ذلببك منببه، وقببدره عليببه، وعلمببه منببه،
والكافر بعد خلق اللببه تعلببى إيبباه يختببار الكفببر، لن اللببه
تعلى أراد ذلك منه وقدره عليه وعلمه منه، وهببذا طريببق
إلمَُ مببن أهل السنة والجماعة من سلكه أصاب الحببق وَسبب

َدر) إة4الجبر والق ّلبب َعببن ّم َغببُب  َيْر َوَمبن  . وقببال سبببحانه: ﴿ 
ْفَسُه ﴿ َن إفَه  إإلّ َمن َس إهيمَُ  ْبَرا إإ

5.

قال البغوي ( قال ابن عباس: من خسر نفسه، وقببال
الكلبببي: ضببل مبن قبببل نفسببه، وقببال أبببو عبيببدة: أهلببك
نفسه، وقال ابببن كيسببان والزجبباج: معنبباه جهببل نفسببه،

وذـلـكوالسفاهة الجهل وضعف الرأي وكل سفيه جاهل، 
أن ِمأن ِعبد ِغيِر ِاَلله ِفقد ِجـِهـَل ِنفـسـه، ِلـنـه ِـلـم

َلَقَهاَ . 6 )يعرف ِأن ِاَلله ِخَإ

وقال ابن القيمُ فيها ( فقسمُ سبحانه الخلئق قسمين
ًا، فالسفيه من رغب عن ملتببه ًا ل أسفه منه ورشيد سفيه
ً إلى الشرك، والرشيد مببن تبببرأ مببن الشببرك قببولً وعمل

.23- مسلمُ  1
.43- التبيان في أقسام القرآن ص  2
.2- التغابن الية  3
. 1319- معالمُ التنزيل ص  4
.130- البقرة الية  5
.66- معالمُ التنزيل – الطبعة الولى في مجلد واحد - ص  6
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
ًا ًا وحبباله توحيببد ًا وعملببه توحيببد ُله توحيببد وحالً فكببان قببو

.1ودعوته إلى التوحيد )

وقال رحمه الله ( فالمعرض عن التوحيد مشرك شبباء
.2أم أبى والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبى )

وقال ابن تيمية ( مببن لببمُ يعبببد اللببه وحببده فل بببد أن
ًا، فليببس فببي ًا لغيره، يعبد غيره فيكون مشرك يكون عابد
ُد وإمببا مشببرك، أو مببن بني آدم قسمُ ثالث، بل إمببا موحبب
خلط هذا بهذا كالمبدلين من أهل الملببل، النصببارى ومببن

. 3أشبههمُ من الضلل المنتسبين إلى السلم )

ًا لببه وقال رحمه الله (... فكل من لمُ يعبد الله مخلصبب
ًا لغيببر اللببه وهببو فببي ًا عابببد الدين فل بد أن يكون مشببرك

.   4الحقيقة عابد للشيطان )

.3/466- مدا رج السالكين  1
1/214- إغاثة اللهفان  2
.14/282- مجموع الفتاوى  3
.14/285- مجموع الفتاوى  4
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

فصل

بطلن ِاَلشرك
وقبحه

اَلميِـثــاَق ِواَلفـطــرة ِحـجــة.1
على ِبطلن ِاَلشرك ِ

قبح ِاَلشرك ِفي ِاَلعقل ِ.2
ـى.3 ـة ِعـل ـاَج ِباَلربوبيـِ اَلحتـج

بطلن ِاَلشرك ِفي ِاَللوهيِة ِ
اَـقــتراَن ِوـصــفي ِاَلـشــرك.4

واَلجهل ِ
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

ـى.1 اَلميِثاَق ِواَلفطرة ِحجة ِعـل
بطلن ِاَلشرك

ُه يقول سبحانه: ﴿ ُلبو ْت َي َو إه  ّبب ٍة ّمبن ّر َن ّي َب َلى  َع َكاَن  َفَمن  َأ
إئَك َلببب ْو ُأ َوَرْحَمببًة  َإَماًمببا  َتاُب ُموَسببى  إك إه  إل ْب َق إمن  َو ْنُه  ٌد ّم إه َشا
َ َفل ُه  ُد إعبب ْو ّنبباُر َم َفال إب  َلْحببَزا إمَن ا إه  إب ُفْر  ْك َي َوَمن  إه  إب ُنوَن  إم ْؤ ُي
َ إس ل ّنببا َثَر ال ْك َأ إكّن  َلب َو ّبَك  إمن ّر ّق  ْلَح ّنُه ا إإ ْنُه  ٍة ّم َي إمْر إفي  َتُك 

ُنوَن ﴿ إم ْؤ .  1ُي

قال ابن كثير: ( يخبر تعالى عن حال المببؤمنين الببذين
همُ على فطرة الله تعالى الببتي فطببر عليهببا عببباده، مببن

إقمُْ العتراف له بأنه ل إلببه إل هببو كمببا قببال تعببالى: ﴿ َأ َفبب
إمببَن َلببُه  ّد  ْوٌم ّل َمببَر َيبب إتَي  ْأ َي َأن  إل  ْب َق إمن  إمُ  ّي َق ْل إن ا ّدي إلل َهَك  َوْج

ُعوَن﴿ ّد َيّص ٍذ  إئ ْوَم َي إه  ّل . 2ال

قببال: رضي الله عنببه وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
 كببل مولببود يولببد( صلى الله عليه وسلمُ قال رسول الله

ويمجسببانه كمباأوينصببرانه أعلى الفطرة فببأبواه يهببودانه 
3 )تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جببدعاء

َدَم وقال في قوله سبحانه: ﴿، 4) إنببي آ َب إمببن  ّبببَك  َذ َر َأَخ ْذ  إإ َو
َلْسببَت َأ إهمُْ  إسبب ُف َأن َلببى  َع ُهمُْ  َد َه َأْشبب َو ُهببمُْ  َت ّي ُذّر إهمُْ  إر ُهببو ُظ إمببن 
َعببْن ّنببا  ُك ّنا  إإ إة  َياَم إق ْل ْوَم ا َي ْا  ُلو ُقو َت َأن  َنا  ْد إه َلى َش َب ْا  ُلو َقا ُكمُْ  ّب إبَر

إليَن  إف َغا َذا  ( أي: أوجدهمُ شاهدين بببذلك قببائلين لببه، 5﴿ َه
َيبباحببال وقببال والشببهادة تببارة تكببون بببالقول، كقببوله: ﴿  

ُكمُْ ْي َل َع ُقّصوَن  َي ُكمُْ  ُكمُْ ُرُسٌل ّمن إت ْأ َي َلمُْ  َأ إس  إلن َوا إجّن  ْل ْعَشَر ا َم
َلببى َع َنا  ْد إه ْا َشبب ُلو َقببا َذا  َهببب ُكمُْ  إم ْو َيبب َقبباء  إل ُكمُْ  َن إذُرو ُينبب َو إتي  َيببا آ
ُهببمُْ ّن أ

َ إهمُْ  إسبب ُف َأن َلببى  َع ْا  ُدو إه َوَش َيا  ْن ّد ُة ال َيا ْلَح ُهمُُ ا ْت َغّر َو َنا  إس ُف َأن

.17- هود الية  1
.30- الروم الية  2
).2658) ومسلمُ (1385البخاري (-  3
) الطبعة2/223مختصر تفسير ابن كثير لحمد محمد شاكر (-  4

.1424- 2003الولى ، دار الوفاء 
.172العراف الية -  5
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
إريَن   إف َكا ْا  ُنو  َمبباوتارة تكون حال كما قال تعببالى: ﴿، 1﴿َكا

َلببى َع إديَن  إه َد اللببه َشببا إج ْا َمَسببا ْعُمببُرو َي َأن  إكيَن  إر ْلُمْشبب إل َكاَن 
ُهببمُْ إر  ّنببا إفببي ال َو ُهمُْ  ُل ْعَمببا َأ َطببْت  إب إئببَك َح َل ْو ُأ إر  ْف ُك ْل إبببا إهمُْ  إس ُف َأن

ُدوَن  إل ذلك ل أنهبمُ قبائلون2﴿َخا . أي حالهمُ شاهد عليهمُ ب
ٌد ذلك وكما قال تعالى: ﴿ إهي َلَش إلَك  َذ َلى  َع ّنُه  إإ َو كما أن، 3﴿ 

السؤال تارة يكون بالمقال وتارة يكببون بالحببال كمبا فببي
إهقوله ﴿ ّلبب ْعَمببَت ال إن ْا  ّدو ُع َت إإن  َو ُه  ُتُمو ْل َأ ُكّل َما َس ُكمُ ّمن  َتا َوآ  

ّفبباٌر  َك ُلوٌم  َظ َل إلنَساَن  إإّن ا َها  ُتْحُصو . قببالوا وممببا يببدل4﴿لَ 
أن جعببل هببذا الشببهاد حجببة عليهببمُ، على أن المراد بهذا

في الشراك فلو كان قببد وقببع هببذا كمببا قبباله مبن قبباله،
لكان كل أحد يذكره ليكون حجببة عليببه، فببإن قيببل إخبببار

كاف في وجوده؟ صلى الله عليه وسلمُ الرسول

فالجواب: أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميببع
ما جاءت بببه الرسببل مببن هببذا وغيببره. وهببذا جعببل حجببة
مستقلة عليهمُ، فدل على أنه الفطرة التي فطبروا عليهبا

ْا ﴿ أي: لئل، من القرار بالتوحيببد ُلببو ُقو َت َأن  ولهببذا قببال ﴿ 
إليَن ﴿ أي: إف َغببا َذا  َهبب َعببْن  ّنببا  ُك ّنببا  إإ تقولببوا يببوم القيامببة ﴿ 

َنا ﴿ الية. ُؤ َبا َأْشَرَك آ ّنَما  إإ ْا  ُلو ُقو َت ْو  َأ .5التوحيد ﴿ 

ْبببُل َق إمببن  َنببا  ُؤ َبا َأْشَرَك آ ّنَما  إإ ْا  ُلو ُقو َت ْو  َأ وقال البغوي: ﴿ 
إهمُْ ﴿ (يقول: إنما أخذت الميثاقا عليكببمُ إد ْع َب ّيًة ّمن  ُذّر ّنا  ُك َو
لئل تقولوا أيهببا المشببركون إنمببا أشببرك آباؤنببا مببن قبببل
ونقضوا العهد وكنا ذريببة مببن بعببدهمُ، أي كنببا أتباعببا لهببمُ
فاقتببدينا بهببمُ فتجعلببوا هببذا عببذرا لنفسببكمُ وتقولببوا
ُلببوَن ﴿ أفتعببذبنا بجنايببة آبائنببا إط ْب ْلُم َعببَل ا َف إبَمببا  َنببا  ُك إل ْه ُت َف َأ  ﴿
المبطليببن فل يمكنهببمُ أن يحتجببوا بمثببل هببذا الكلم بعببد

تذكير الله تعالى بأخذ الميثاقا على التوحيد. 

إت ﴿ أي نبببين اليببات ليتببدبرها َيببا َفّصببُل ال ُن إلَك  َذ َكبب َو  ﴿
ُعوَن ﴿ من الكفر إلى التوحيد إج َيْر ُهمُْ  ّل َع َل َو . 6العباد ﴿ 
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
وقال الشوكاني: ( أن تقولوا يوم القيامة إنببا كنببا عببن
هذا غافلين) ( أي :عن كون الله ربنا وحده ل شريك له. 

ْبببُل ﴿ َق إمببن  َنببا  ُؤ َبا َأْشببَرَك آ ّنَمببا  إإ ْا  ُلببو ُقو َت ْو  َأ قببوله: ﴿ 
ْا ﴿ الول، أي فعلنا ذلك كراهببة أن ُلو ُقو َت معطوف على ﴿ 
تعتذروا بالغفلة، أو تنسبببوا الشببرك إلببى آبببائكمُ دونكببمُ و
"أو" لمنببع الخلببو دون الجمببع، فقببد يعتببذرون بمجمببوع
ّيببًة ّمببن ُذّر ّنببا  ُك َو المرين "من قبل" أي: من قبل زماننببا ﴿ 
إهمُْ ﴿ ل نهتبببدي إلبببى الحبببق ول نعبببرف الصبببواب إد ْعببب َب
ُلببوَن﴿ مببن آبائنببا ول ذنببب لنببا إط ْب ْلُم َعببَل ا َف إبَمببا  َنا  ُك إل ْه ُت َف َأ  ﴿

ر سلفنا. الجهلنا وعجزنا عن النظر واقتفائنا آث

 الحكمبة البتي لجلهبا اليبةبين الله سبحانه فبي هبذه
أخرجهمُ من ظهر آدم وأشهدهمُ على أنفسهمُ وأنببه فعببل
ذلك بهمُ لئل يقولوا هذه المقالة يوم القيامة ويعتلوا بهببذه
العلة الباطلة ويعتذروا بهذه المعذرة السبباقطة "وكببذلك"
ُهبببمُْ ّل َع َل َو إت  َيبببا َفّصبببُل ال ُن أي: ومثبببل ذلبببك التفصبببيل ﴿ 

ُعوَن ﴿ إلى الحق ويتركون ما همُ عليه من الباطل إج 1) َيْر

-1421، الطبعة الولى في مجلد واحد -630فتح القدير ص -  1
. م دار ابن حزم2002
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

 ِقبح ِاَلشرك ِفي ِاَلعقل ِ.2
والقرآن زاخببر بالببدعوة إلببى التببدبر والتأمببل وإعمببال
العقببل للوصببول إلببى الحقببائق خصوصببا حقيقببة التوحيببد
وضرورته والشرك وبطلنه، وضرب الله على ذلك المثلة
للناس لعلهمُ يعقلون ولببو لببمُ يكببن قبببح الشببرك معلومببا
بالعقل وكذلك حسن التوحيد لما كان لتلك المثلة معنى. 

قال ابن القيمُ ( وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به
 غيره معه بما ضرب به لهمُ من المثالدةفي إلهيته وعبا

وأقام على بطلنه من الدلة العقليببة ولببو كببان إنمببا قبببح
بالشرع لمُ يكن لتلك الدلببة والمثببال معنببى. وعنببد نفبباة
التحسببين والتقبيببح يجبوز فبي العقبل أن يبأمر بالشببراك
وبعبادة غيببره. وإنمببا علببمُ قبحببه بمجببرد النهببي عنببه فيببا

 في تلك المثال والحجببج والبببراهينىعجبا! أي فائدة تبق
الدالة على قبحه في صريح العقل والفطببرة؟ وأنببه أقبببح
القبيح وأظلمُ الظلمُ. وأي شيء يصببح فببي العقببل إذا لببمُ
يكن فيه علمُ بقبح الشرك الذاتي وأن العلمُ بقبحه بديهي
معلوم بضرورة العقل. وأن الرسل نبهببوا المببمُ علببى مببا

في عقولهمُ وفطرهمُ من قبحه. 

والقببرآن مليببئِ بهببذا - الدلببة العقليببة علببى بطلن
ُكببمُالشرك وقبحه- لمن تدبره كقوله تعببالى : ﴿ َل  َضببَرَب 

ُكمُ ّمببن ُن ْيَمببا َأ َكببْت  َل ُكببمُ ّمببن ّمببا َم ّل َهببل  ُكمُْ  إسبب ُف َأن إمْن  َثًل  ّم
ُهمُْ َن ُفو َتَخببا َواء  إه َسبب إفيبب ُتمُْ  َأن َفبب ُكمُْ  َنببا ْق إفببي َمببا َرَز َكاء  ُشببَر

ُلببوَن  إق ْع َي ٍم  ْو َقبب إل إت  َيببا َفّصُل اْل ُن إلَك  َذ َك ُكمُْ  ُفَس َأن ُكمُْ  إت َف إخي .1﴿َك
يحتج سبحانه عليهمُ بما في عقولهمُ من قبح كون مملوك
أحدهمُ شببريكا لببه، فببإذا كببان أحببدهمُ يسببتقبح أن يكببون

 بذلك، فكيف تجعلببون لببي مببنىمملوكه شريكه ول يرض
عبيببدي شببركاء تعبببدونهمُ كعبببادتي ؟ وهببذا يبببين أن قبببح
عبببادة غيببر اللببه تعببالى مسببتقر فببي العقببول والفطببر.
والسمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من

قبح ذلك. 

َكاءوكذلك قوله تعالى: ﴿ إه ُشَر إفي َثًل ّرُجًل  ّلُه َم  َضَرَب ال
ُد ْلَحْمبب َثًل ا إن َم َيا إو َت َيْسبب َهببْل  ّلَرُجٍل  َلًما  َوَرُجًل َس إكُسوَن  َتَشا ُم

.28- الروم الية  1
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
َلُموَن  ْع َي ُهمُْ َل  َثُر ْك َأ َبْل  إه  ّل . احتج سبببحانه وتعببالى علببى1﴿إل

قبببح الشببرك بمببا تعرفببه العقببول مببن الفببرقا بيببن حببال
اسرون سيئوا الملكة وحببال عبببدعمملوك يملكه أرباب مت

يملكه سيد واحد قد سلمُ كله له. 

فهل يصح في العقببول اسببتواء حببال العبببدين فكببذلك
حال المشرك والموحد الببذي قببد سببلمت عبببوديته للهببه

.2الحق ل يستويان)
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

ــى.3 ــة ِعـل ــاَج ِباَلربوبيـِ اَلحتـج
 ِبطلن ِاَلشرك ِفي ِاَللوهيِة

وهذا كلم في غاية الحسن للعلمة محمد الميببن ولببد
 تفسببيره لقببولهدمحمد المختببار الجكنببي رحمببه اللببه عنبب

َبّشببُرتعالى: ﴿ ُي َو َوُم  ْقبب َأ إهببَي  إتببي  ّل إل إدي  ْهبب إي ُقببْرآَن  ْل َذا ا َهب إإّن   
إبيببًرا  َك َأْجًرا  ُهمُْ  َل َأّن  إت  إلَحا ُلوَن الّصا ْعَم َي إذيَن  ّل إنيَن ا إم ْؤ ْلُم .1﴿ا

قال : ( ويكثر في القرآن العظيمُ الستدلل علببى الكفببار
ببباعترافهمُ بربببوبيته جببل وعل علببى وجببوب توحيببده فببي
عبببادته ولببذلك يخبباطبهمُ فببي توحيببد الربوبيببة باسببتفهام
التقرير فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهببمُ علببى أنببه هببو
المستحق لن يعبد وحده ووبخهمُ منكببرا عليهببمُ شببركهمُ
به غيره مع اعترافهمُ بأنه هو الرب وحده لن من اعترف
بأنه هو الرب وحده لزمه العتراف بأنه هو المستحق لن

يعبد وحده. 

ُكببمُ ّمببَنومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿ ُق َيْرُز ُقببْل َمببن   
إرُج ُيْخبب َوَمببن  ْبَصبباَر  َل َع وا إلُك الّسببْم َيْم َأّمن  إض  َلْر َوا الّسَماء 
َلْمببَر ّبُر ا َد ُي َوَمن  ْلَحّي  إمَن ا ّيَت  ْلَم إرُج ا ُيْخ َو إت  ّي ْلَم إمَن ا ْلَحّي  ا

ّلُه  ُلوَن ال ُقو َي ﴿ فلما أقروا بربوبيته وبخهمُ منكرا عليهمَُفَس
ُقوَن  شركهمُ بقوله: ﴿ ّت َت َفلَ  َأ ُقْل  َف  ﴿2.

إإنومنها قبوله تعببالى: ﴿ َهببا  إفي َوَمبن  َْلْرُض  إن ا ّلَمب ُقبل   
َلُموَن  ْع َت ُتمُْ  إه ﴿، 3﴿ُكن ّل إل ُلوَن  ُقو َي ﴿ فلما اعببترفوا وبخهببمُ َس

ّكُروَن ﴿ َذ َتبب َفَل  َأ ُقببْل  . ثببم4ُمنكرا عليهمُ شركهمُ بقببوله: ﴿ 
إشقببال: ﴿ َعببْر ْل َوَرّب ا إع  ْب إت الّسبب َوا ُقببْل َمببن ّرّب الّسببَما  
إمُ  إظي َع ْل  فلما أقروا وبخهمُ منكرا عليهمُ شركهمُ بقوله:5﴿ا

ُقببوَن ﴿ ّت َت َفَل  َأ ُقْل  إه  ّل إل ُلوَن  ُقو َي ُقببْل َمببنثببمُ قببال: ﴿، 6﴿ َس  
ُتببمُْ ُكن إإن  إه  ْيبب َل َع ُيَجبباُر  َوَل  إجيُر  ُي َو  ُه َو ٍء  ُكّل َشْي ُكوُت  َل إه َم إد َي إب

َلُموَن  ْع  فلما أقروا وبخهمُ منكرا عليهمُ شركهمُ بقوله:7﴿َت

.9- السراء الية  1
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
ُتْسببَحُروَن ﴿ ّنى  َأ َفبب ُقببْل  إه  ّلبب إل ُلوَن  ُقو َي ومنهببا قببوله .1﴿ َسبب

َْلْرَضتعببالى: ﴿ َوا إت  َوا َق الّسببَما َلبب ُهمُ ّمببْن َخ َت ْل أ
َ إئببن َسبب َل َو  

ّلُه  ُلّن ال ُقو َي َل َقَمَر  ْل َوا ﴿ فلما صح اعترافهمَُوَسّخَر الّشْمَس 
ُكببوَنا عليهمُ شركهمُ بقوله: ﴿روبخهمُ منك َف ْؤ ُي ّنى  َأ َفبب  ﴿ 2،

اءوقوله تعالى: ﴿ إمبَن الّسبَماء َم ّنبّزَل  ن  ُهمُ ّم َت ْل أ
َ إئن َس َل َو  

ّلببُه  ُلّن ال ُقببو َي َل َهببا  إت ْو إد َم ْع َب إمن  َْلْرَض  إه ا إب َيا  َأْح ﴿ فلمببا صببحَف
ُدإقرارهمُ وبخهمُ منكرا عليهمُ شركهمُ بقوله: ﴿ ْلَحْم إل ا ُق  

ُلوَن  إق ْع َي ُهمُْ َل  َثُر ْك َأ َبْل  إه  ّل ْيببٌروقوله سبحانه: ﴿ .3﴿إل ّلببُه َخ  آل
ُكببمُ َل َأنببَزَل  َو َْلْرَض  َوا إت  َوا َق الّسببَما َل َأّمْن َخ ُكوَن *  إر ُيْش َأّما 
ُكببمُْ َل َكبباَن  ٍة ّمببا  ْهَج َب َذاَت  َق  إئ َدا إه َح إب َنا  ْت َب أن

َ َف ّمَن الّسَماء َماء 
َها  ُتوا َشببَجَر إب ُتن ﴿ ول شببك أن الجببواب الببذي ل جببوابَأن 

لهمُ البتة غيره هو أن القادر على خلق السموات والرض
وما ذكره معهما خير من جماد ل يقببدر علببى شببيء فلمببا

إهتعين اعترافهمُ وبخهمُ منكرا عليهمُ بقوله: ﴿ ّلبب َع ال َلٌه ّم إإ أ
َ  

ُلوَن إد ْعبب َي ْوٌم  َقبب ُهببمُْ  واليببات بنحببو هببذا كببثيرة جببدا .4 ﴿َبْل 
ولجل ذلك ذكرنا في غيببر هببذا الموضببع أن كببل السببئلة
المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير يراد منها أنهمُ
إذا أقروا رتب لهمُ التوبيخ والنكار على ذلببك القببرار لن

.5المقر بالربوبية يلزمه القرار باللوهية ضرورة)

وقببال ابببن القيببمُ رحمببه اللببه ( واللهيببة الببتي دعببت
الرسل أممهمُ إلى توحيد الببرب بهببا هببي العبببادة والتببأله
ومن لوازمها: توحيببد الربوبيببة الببذي أقببر بببه المشببركون
فاحتج الله عليهمُ بببه فببإنه يلببزم مببن القببرار بببه القببرار

 6.بتوحيد اللهية)

وقال ابن كثير ( هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد
ُهببمُُاللوهية، فقال تعالى: ﴿ َأْم  ٍء  إر َشببْي ْيبب َغ إمْن  ُقوا  إل َأْم ُخ  

ُقوَن  إل ْلَخببا  أوجببدوا مببن غيببر موجببود؟ أم أوجببدوا:ي أ 7﴿ا
أنفسهمُ؟ أي ل هذا ول هذا بل الله خلقهبمُ وأنشبأهمُ بعببد

. 8أن لمُ يكونوا شيئا مذكورا)

.89- المؤمنون الية  1
.61  اليةالعنكبوت-  2
63  الية(العنكبوت-  3
.60- النمل الية  4
.أضواء البيان-  5
).2/135إغاثة اللهفان  (-  6
.35- الطور الية  7
.4/244تفسير ابن كثير -  8
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
لل عليهببمُدوقال السعدي فببي تفسببيرها ( وهببذا اسببت

بببأمر ل يمكنهببمُ فيببه إل التسببليمُ للحببق أو الخببروج عببن
موجب العقل والدين. وبيببان ذلببك أنهببمُ منكببرون لتوحيببد
اللببه مكببذبون لرسببله وذلببك مسببتلزم لنكببارهمُ أن اللببه
خلقهمُ وقد تقرر في العقبل مبع الشبرع أن ذلبك ل يخلبو
من ثلثة أمور، إما أنهمُ خلقوا من غير شيء أي: ل خببالق

وجببد، وهببذا عيببنُا مببن غيببر إيجبباد ول موخلقهمُ، بل وجد
ا محبال، المحال، أم هبمُ الخبالقون لنفسبهمُ؟ وهبذا أيض
فإنه ل يتصور أن يوجد أحد نفسه فإذا بطل هذان المران
وبان استحالتهما تعيببن القسببمُ الثببالث، وهببو أن اللببه هببو
الذي خلقهمُ، وإذا تعيببن ذلببك، علببمُ أن اللببه هببو المعبببود

.1وحده الذي ل تنبغي العبادة ول تصلح إل له تعالى)

تنبيِه:

ويسببتقبح الشببرك، لكنببه، العقل يدعو للتوحيد وحسنه
ليببس حجببة مسببتقلة علببى تعببذيب مببن مببات علببى غيببر
التوحيببد وهكببذا الفطببرة والميثبباقا ل يقببع بهببا التكليببف،

 هي ما جاء به الرسل.  تاركهافالحجة التي يعذب

أهل الفترة: 

قال ابن القيمُ رحمه الله فببي أهببل الفببترة ومببن فببي
حكمهمُ ممن لببمُ تقببمُ عليببه الحجببة الرسببالية: ( هببؤلء ل
يحكمُ لهمُ بكفر ول إيمان فإن الكفر هو جحود ما جبباء بببه
الرسببول، فشببرط تحققببه بلببوغ الرسببالة، واليمببان هببو
تصديق الرسول فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، وهببذا أيضببا
مشروط ببلوغ الرسالة، ويلزم من انتفبباء أحببدهما وجببود
الخر إل بعد قيام سببه، فلمببا لببمُ يكببن هببؤلء فببي الببدنيا
كفارا ول مؤمنين كان لهمُ في الخرة حكمُ آخر غير حكمُ

الفريقين. 

فإن قيل فأنتمُ تحكمون لهمُ بأحكام الكفار فببي الببدنيا
من التوارث والولية والمناكحة قيل إنما نحكمُ لهمُ بببذلك

في أحكام الدنيا ل في الثواب والعقاب كما تقدم بيانه. 

الوجه الثاني: سببلمنا أنهببمُ كفببار لكببن انتفبباء العببذاب
عنهمُ لنتفاء شرطه وهو قيام الحجببة عليهببمُ فببإن اللببه ل

.2يعذب إل من قامت عليه حجته)

.196-7/195تفسير السعدي -  1
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

.387طريق الهجرتين وباب السعادتين ص -  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

اَقـــتراَن ِوصـــفي ِاَلشـــرك.4
واَلجهل

قال الشوكاني رحمببه اللببه فببي تفسببير قببوله تعببالى:
َع﴿ َيْسببَم ّتببى  ُه َح إجْر َأ َفبب َتَجاَرَك  إكيَن اْس إر ْلُمْش ٌد ّمَن ا َأَح إإْن  َو  

َلُمببوَن  ْع َي ْوٌم لّ  َقبب ُهمُْ  ّن أ
َ إببب إلببَك  َذ َنُه  ْأَم ْغُه َم إل ْب َأ ُثمُّ  إه  ّل ،1﴿َكلََم ال

لهمُا(إن استجارك أحد من المشركين الببذين أمببرت بقاتبب
َكلََمفأجره أي: كن جارا له مؤمنا محاميا ﴿  َع  َيْسببَم ّتببى  َح

إه ّل  ﴿ منك ويتدبره حق تدبره ويقف على حقيقة ما تدعوال
َنُه إليه ﴿  ْأَم ْغُه َم إل ْب َأ ﴿ أي إلى الدار التي يأمن فيها بعببدُثمُّ 

أن يسمع كلم الله إن لمُ يسلمُ. ثمُ بعد أن تبلغببه مببأمنه،
قاتله فقد خرج من جوارك ورجع إلى مببا كببان عليببه مببن
إباحببة دمببه، ووجببوب قتلببه حيببث يوجببد والشببارة بقببوله
( ذلك) إلى ما تقدم من الجازة وما بعده ( بببأنهمُ قببوم ل

سبب فقببدانهمُ للعلببمُ النببافع. المميببز بيببنبيعلمون ) أي 
وممببا ل يخفببى أن. 2الخيببر والشببر فببي الحببال والمببآَل)

وصف الشرك يثبت قبل قيام الحجببة الرسببالية، والقببرآن
.حافل بذلك

قال ابن تيمية ( اسمُ الشرك يثبت قبل الرسالة، لنببه
 .3يشرك بربه ويعدل به )

" ِطبقـة ِاَلمقلـدينقال ابن القيمُ رحمه اللببه عببن 
وجهاَل ِاَلكـفـرة ِوأتـبـاَعهم ِوحميِرـهـم ِاَـلـذين ِـهـم

 ( وقد اتفقت المة على أن هذه الطبقة كفار" ِ ِلهمتبُُع
) إلى أن قببال وإن كانوا جهال مقدلين لرؤسائهمُ وأئمتهمُ

( والسببلم هببو توحيببد اللببه وعبببادته وحببده ل شببريك لببه
تباعه فيما جاء به فمببا لببمُ يببأتاواليمان بالله وبرسوله و

 معانببدا فهببواالعبد بهذا فليس بمسلمُ، وإن لمُ يكن كببافر
.4كافر جاهل)

وقال ابن تيمية ( وأعظمُ من ذلك أن يقول اغفببر لببي
.5وتب علي كما يفعله طائفة من الجهال المشركين)

.6- التوبة الية  1
.686فتح القدير الطبعة الولى في مجلد واحد ص -  2
.20/38الفتاوي -  3
.414طريق الهجرتين ص -  4
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
 ( وأتباع الهوى درجات: فمنهبمُ المشبركون أيضاوقال

ه مبا يستحسبنون بل علبمُ ول والذين يعبدون من دون الل
.  أي علببى جهببل. وقببال رحمبه اللببه ( فبإن بباب1برهان)

جحود الحق ومعاندته غير باب جهله والعمى عنه والكفببار
.2فيهمُ هذا وفيهمُ هذا)

وقال رحمه الله في شببرك القبببوريين الببذين يقولببون
 المسجد بني تبعا للقبر ( فمببن ظببن هببذا فببينلجهلهمُ إ

فهببو مببن أضببل النبباس صلى الله عليه وسلمُ مسجد نبينا
وأجهلهمُ بدين السلم وأجهلهمُ بأحوال الرسول وأصحابه
وسيرته وأقواله وأفعاله. وهببذا محتبباج إلببى أن يتعلببمُ مببا
جهله من دين السلم حتى يببدخل فببي السببلم ول يأخببذ

.3بعض السلم ويترك بعضه)

ِ شرك ِاَلعباَدة ِل ِيقع ِإل ِمأع ِاَلجهل

قال عبد اللببه ببن عبببد الرحمبن أببو بطيبن فببي كببون
الشرك ل يقع إل مع الجهل: 

( لنه مببن المعلببوم أنببه إذا كببان إنسببان يقببر برسببالة
ويببؤمن بببالقرآن ويسببمع مببا صلى الله عليه وسلمُ محمد

ذكر الله سبحانه في كتابه من تعظيمُ أمر الشرك بببأنه ل
يغفره وأن صاحبه مخلببد فببي النببار ثببمُ يقببدم عليببه وهببو
يعرف أنه شرك هذا مما ل يفعلببه عاقببل .وإنمببا يقببع فيببه

 .4) من جهل أنه شرك

وإذا كنت تدرك أن النسان ل يتقرب إلببى اللببه بعمببل
تقرب إلىيعتقد بطلنه، علمت أن المشرك الذي يزعمُ ال

اللببه بعملببه الشببركي لببن يكببون إل جبباهل، وهببذا يلببزم
 القببول بببأن الكفببر ل يكببون إل بالعنبباد. وقببالالخصببوم 

ّالبغوي في قوله تعالى: ﴿ إإل إهيمَُ  ْبَرا إإ إة  ّل َعن ّم َغُب  َيْر َوَمن   
إة إخَر إفي ال ّنُه  إإ َو َيا  ْن ّد إفي ال ُه  َنا ْي َف َط إد اْص َق َل َو ْفَسُه  َن إفَه  َمن َس

إحيَن  إل إمَن الّصا والسفاهة الجهل وضعف الرأي وكل(:  5﴿َل

.1/351وى االفت-  5
.10/592الفتاوي -  1
.11/345الفتاوي -  2
.27/254الفتاوي -  3
.10/394الدرر السنية -  4
.131 الية البقرة-  5
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
سفيه جاهل وذلك أن من عبد غير الله فقببد جهببل نفسببه

.1لنه لمُ يعرف أن الله خلقها)

ل ِعذاَب ِإل ِبعد ِقيِاَما ِاَلحجة ِاَلرساَليِة

قال ابن تيمية ( فل ينجو من عذاب الله إل من أخلص
لله دينه وعبادته ودعاه مخلصا له الدين ومببن لببمُ يشببرك
بببه ولببمُ يعبببده فهببو معطببل عببن عبببادته وعبببادة غيببره
كفرعون وأمثاله فهو أسوأ حال من المشرك، فل بببد مببن

على كل أحد فل يسقط عببنب عبادة الله وحده وهو واج
أحد البتة. وهو السلم العام الذي ل يقبل الله دينا غيببره،
ولكن ل يعذب الله أحدا حتى يبعث إليه رسول وكما أنه ل

. ول يدخلها2عذبه فل يدخل الجنة إل نفس مسلمة مؤمنةي
مشرك ول مستكبر عن عبادة ربه فمن لمُ تبلغببه الببدعوة
في الدنيا امتحن في الخببرة ول يببدخل النببار إل مببن اتبببع
الشيطان فمن ل ذنببب لببه ل يببدخل النببار ول يعببذب اللببه
بالنار أحدا إل بعببد أن يبعببث إليببه رسببول فمببن لببمُ تبلغببه
دعوة رسول إليه: كالصغير والمجنون والميت في الفببترة
المحضة فهذا يمتحن في الخرة كمببا جبباءت بببذلك الثببار

(3.

َنفي ِاَلعذاَب ِقـبـل ِقيـِـاَما ِاَلحـجـة ِليـِـس ِنفيـِـا
للكفر ِواَلضلل

يقول ابن تيمية رحمه الله ( فأهل الهببدى والفلح هببمُ
المتبعون للنبياء وهمُ المسلمون المؤمنون في كل زمان

ىيبق. ومكان وأهل العذاب والضلل همُ المكذبون للنبياء
أهل الجاهلية الذين لمُ يصل إليهببمُ مببا جبباءت بببه النبيبباء
فهؤلء في ضلل وجهل وشببر وشببرك، لكببن اللببه يقببول:

﴿ً َعببَث َرُسببول ْب َن ّتببى  إبيَن َح ّذ َع ّنا ُم ُك ً وقببال: ﴿، 4﴿َوَما  ّرُسببل
َد ْعب َب إه ُحّجبٌة  ّلب َلبى ال َع إس  ّنبا إلل ُكوَن  َي َئلّ  إل إريَن  إذ َوُمن إريَن  َبّش ّم

إكيًما إزيًزا َح َع ّلُه  َكاَن ال َو إل  ّبببَك وقال: ﴿5﴿الّرُس َكبباَن َر َوَمببا 
َنببا إت َيا إهببمُْ آ ْي َل َع ُلو  ْت َي َها َرُسوًل  ُأّم إفي  َعَث  ْب َي ّتى  ُقَرى َح ْل إلَك ا ْه ُم

إلُموَن َظببا َهببا  ُل ْه َأ َو إإّل  ُقببَرى  ْل إكببي ا إل ْه ّنببا ُم ُك فهببؤلء ل، 6﴿َوَما 
.66تفسير البغوي في مجلد واحد ، ص -  1
) 111) ومسلمُ في اليمان (3062رواه البخاري في الجهاد (-  2
.14/477الفتاوى -  3
.15- السراء الية  4
.165- النساء الية  5
.59- القصص الية  6
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
يهلكهمُ اللببه ول يعببذبهمُ حببتى يرسببل إليهببمُ رسببول وقببد
رويت آثار متعددة في أن من لمُ تبلغه الرسالة في الببدنيا

.1)فإنه يبعث إليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة

نفي ِاَلسم ِاَلواَحد ِأو ِإثباَته ِبحسب ِاَلحكاَما
اَلمتعلقة ِبه

قال شيخ السببلم: ( وجمبباع المببر أن السببمُ الواحببد
 ويثبببت بحسببب الحكببام المتعلقببة بببه، فل يجببب إذاىينف

ثبت أو نفي في حكمُ أن يكون كذلك فببي سببائر الحكببام
وهذا في كلم العرب وسائر الممُ، لن المعنى مفهوم. 

مثال ذلك المنافقون قببد يجعلببون مببن المببؤمنين فببي
موضع وفي موضع آخر يقال "ماهمُ منهمُ". قال تعالى: ﴿
َنببا ْي َل إإ ُلمُّ  َه إهمُْ  إن َوا إإلْخ إليَن  إئ َقا ْل َوا ُكمُْ  إمن إقيَن  ّو َع ْلُم ّلُه ا َلمُُ ال ْع َي ْد  َق

إليًل  َق إإّل  ْأَس  َب ْل ُتوَن ا ْأ َي ﴿ فهناك جعببل هببؤلء المنببافقينَوَل 
الخائفين من العدو الناكلين عببن الجهبباد النبباهين لغيرهببمُ

ُفببوَنالذامين للمؤمنين منهمُ، وقال في آية أخببرى ﴿ إل َيْح َو  
ُقببوَن  ْفَر َي ْوٌم  َق ُهمُْ  ّن إك َلب َو ُكمُْ  ُهمُ ّمن َوَما  ُكمُْ  إمن َل ُهمُْ  ّن إإ إه  ّل .2﴿إبال

وهؤلء ذنبهمُ أخف فإنهمُ لمُ يببؤذوا المببؤمنين ل بنهببب ول
سلق بألسنة حداد ولكن حلفوا بالله أنهببمُ مببن المببؤمنين
في الباطن بقلوبهمُ، وإل فقد علمُ المؤمنببون أنهببمُ منهببمُ

ُكببمُْ في الظاهر فكذبهمُ الله وقال ﴿  ُهببمُ ّمن ﴿ وهنبباكَوَما 
ُكببمُْ قال ﴿ إمن إقيَن  ّو َعبب ْلُم ّلببُه ا َلمُُ ال ْع َي ْد  َق ﴿. فالخطبباب لمببن 

كان في الظاهر مسببلما مؤمنببا وليببس مؤمنببا، لن منكببمُ
من هو بهذه الصفة وليبس مؤمنبا، ببل أحببط اللبه عملبه

. 3)فهو منكمُ في الظاهر ل الباطن

اَلكفر ِاَلمعذب ِعليِه ِواَلكـفـر ِاَـلـذي ِل ِيـعـذب
عليِه ِإل ِبعد ِقيِاَما ِاَلحجة

قال ابن تيمية ( فإن حال الكافر ل تخلو من أن يتصور
الرسالة أو ل، فإن لمُ يتصور فهو فببي غفلببة عنهببا وعببدم

َعببنإيمان كما قببال تعببالى: ﴿ َبببُه  ْل َق َنببا  ْل َف ْغ َأ ْع َمببْن  إطبب ُت َوَل   
ًطببا  ُفُر ُه  َأْمببُر َكاَن  َو ُه  َوا َه َع  َب ّت َوا َنا  إر ْك َنببا وقببال: ﴿4﴿إذ َقْم َت َفان  

.308-17/307الفتاوي -  1
.56- التوبة الية  2
.7/418الفتاوي -  3
.28- الكهف الية  4
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
َهببا ْن َع ْا  ُنو َكببا َو َنببا  إت َيا إبآَ ْا  ُبو ّذ َكب ُهمُْ  ّن أ

َ إب َيمُّ  ْل إفي ا ُهمُْ  َنا ْق ْغَر َأ َف ُهمُْ  ْن إم
إليَن  إف  .1﴿َغا

لكببن الغفلببة المحضببة ل تكببون إل لمببن لببمُ تبلغببه 
الرسببالة، والكفببر المعببذب عليببه ل يكببون إل بعببد بلببوغ
الرسالة...فكل مكذب لما جبباءت بببه الرسببل فهببو كببافر،

ذبا، بل قد يكون مرتابا إن كبان نباظراكوليس كل كافر م
فيه، أو معرضا عنه بعد أن لمُ يكن ناظرا فيه، وقد يكببون

يتصوره بحال، لكن عقوبة هذا موقوفة على غافل عنه لمُ
قببال ( والكفببر بعببد قيببام الحجببة و.2تبليغ المرسببل إليببه)

موجب للعذاب وقبل ذلك ينقص النعمة ول يزيد، مببع أنببه
ل بد من إرسال رسببول يسببتحق معببه النعيببمُ أو العببذاب

 فمببن هنببا تببدرك أن.3فإنه مببا ثببمُ دار إل الجنببة أو النببار)
العلمبباء ينفببون الكفببر عببن المتلبببس بببه ويريببدون بببذلك
الكفر المعذب عليه، فيقولون ل نكفره والحقيقة الصببلية
باقية، وهي أنه كافر لكن الحكام المترتبة على كفره إنما
هي متعلقة بإقامة الحجببة عليببه فيثبببت السببمُ الواحببد أو
ينتفي تبعا للحكام، وإذا علمت هذا نجوت بإذن اللببه مببن

سوء فهمُ كلم العلماء والتباسه. 

.136- العراف الية  1
.79-2/78الفتاوي -  2
.253-16/252الفتاوي -  3
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

فصل

تقسيِم ِاَلدين ِإلى ِأصول
وفروع ِوعلقته ِبإجراَء
اَلحكم ِعلى ِاَلمعيِن

تقسيِم ِاَلدين
بيِاَن ِمأاَ ِيسع ِاَلجهل ِ ِفيِه ِمأن ِأمأور

اَلدين ِ
بيِاَن ِمـأـاَ ِل ِيـسـع ِاَلجـهـل ِفيـِـه ِمـأـن

أمأور ِاَلدين ِ
 ِفي ِاَلصول ِفاَقاَلت

إجراَء ِاَلحكم ِعلى ِاَلمعيِـن ِ
ــاَئل ــاَهرة ِواَلمـس ــاَئل ِاَلـظ اَلمـس

اَلخفيِة
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

تقسيِم ِاَلدين
قال المام محمد بببن جريببر الطبببري – رحمببه اللببه -:
( القول في المعاني التي تببدرك حقببائق المعلومببات مببن
أمور الدين، وما يسع الجهل به منه وما ل يسع ذلك فيببه،

ك فيه المجتهد الطالب، وما ل يعببذر بببذلإوما يعذر بالخط
فيه: اعلموا – رحمكمُ اللببه – أن كببل معلببوم للخلببق مببن

 من أحد معنيين. 1أمر الدين والدنيا أن تخرج

من أن يكون: إما معلوما لهمُ بإدراك حواسببهمُ)1(
إياه. 
وإما معلوما بالستدلل عليه بما أدركته حواسهمُ. )2(

هثمُ لببمُ يعببد جميببع أمببور الببذي امتحببن اللببه بببه عببباد
معنيين: أحدهما: توحيد الله وعدله والخر: شببرائعه الببتي

أحكام. وشرعها لخلقه من حلل وحرام وأقضية 

فأمببا توحيببده وعببدله: فمدركببة حقيقببة علمببه)1(
لل بما أدركته الحواس. داست

وأمببا شببرائعه فمدركببة حقيقببة علببمُ بعضببها حسببا)2(
بالسمع وعلمُ بعضها استدلل بما أدركته حاسة السمع. 

ثمُ القول فيما أدركت حقيقة علمه منه اسبتدلل علبى
وجهين: 

مببأجور فيببه  والمخطببئِإ- أحدهما: معذور فيببه بالخطبب
على الجتهبباد والفحببص والطلببب كمببا قببال رسببول اللببه

( مببن اجتهببد فأصبباب فلببه أجببرانصلى الله عليه وسببلمُ 
. 2) ومن اجتهد فأخطأ فله أجر

 كانت الدلة على الصحيح من القولماوذلك الخطأ في
فيببه مختلفببة غيببر مؤتلفببة، والصببول فببي الدللببة عليببه
مفترقببة غيببر متفقببة. وإن كببان ل يخلببو مببن دليببل علببى
الصحيح من القول فيه. فميز بينه وبين السقيمُ منه، غيببر

 علببى كببثير مببن طلبببهىأنه يغمببض بعضببه غموضببا يخفبب
لتبس على كثير من بغاته. يو

 قال محقق " التبصير" :  (هكذا في الصل ولعل الصواب ل-  1
 .يخرج من أحد..)

.)1716) ومسلمُ (6919البخاري (-  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
 فيه مكلببف قببد بلببغإ- والخر منهما غير معذور بالخط

كفر بالجهل به الجاهل وذلك ما كانتمحد المر والنهي و
 ومؤتلفة غيببرفترقةالدلة الدالة على صحته متفقة غير م

 فببانظر رعبباك.1مختلفة وهي مع ذلببك ظبباهرة للحببواس)
 لما يحبه ويرضاه- إلى هببذا التقسببيمُ الببدقيقكالله ووفق

والتفصيل البين من هذا المام المحدث شيخ المفسببرين،
وإن ممببا تفيببض لببه المببآَقي أن تقسببيمُ الببدين وإجببراء
الحكام تبعا لتقسيمه إلى أصول وفروع، وجد بين الببدعاة

، علمُرمن يقول ببدعيته دون برهان، فتقول على الله بغي
رغمُ ما ابتلي به من سوء الفهمُ. 

فيِه ِمأن ِأمأور ِبيِاَن ِمأاَ ِيسع ِاَلجهل
اَلدين ِ

ثمُ يزيد المر وضوحا بقببوله رحمببه اللببه فببي ذكببر مببا
يسع النسان جهله من أمور الدين: 

( وأما ما أدركببت حقيقببة علمببه منببه حسببا فغيببر لزم
 واقببع2 إل بعد وقوعه تحببت حسببه، فأمببا وهببوافرضه أحد

تحت حسه فل سبيل له إلى العلمُ به، وإذا لمُ تكن له إلى
العلمُ بببه سبببيل، لببمُ يجببز تكليفببه فببرض العمببل بببه، مببع
ارتفاع العلمُ به. وذلك أنه من لمُ ينته إليه الخبر بأن اللببه
تعالى ذكره بعث رسول يأمر الناس بإقامة خمس صلوات
كل يوم وليلة، لمُ يجز أن يكون معببذبا علببى تركببه إقامببة
درك إل الصلوات الخمس، لن ذلبك مبن المبر البذي ل ي
بالسماع ومن لمُ يسمع ذلك ولمُ يبلغه فلمُ تلزمه الحجببة

 .3به، وإنما يلزم فرضه من ثبتت عليه به الحجة)

بيِاَن ِمأاَ ِل ِيـسـع ِاَلجـهـل ِفيـِـه ِمـأـن
أمأور ِاَلدين ِ

ثمُ قال رحمببه اللببه  فببي نببص واضببح وضببوح شببمس
النهار على عدم العذر بالجهل في التوحيد : (فأما الذي ل
يجوز الجهل به من دين الله لمن كان في قلبببه مببن أهببل
التكليف لوجود الدلة متفقة في الدللة عليه غير مختلفة،
ظاهرة للحس غير خفية، فتوحيد الله تعالى ذكره والعلببمُ

.113-112 الدين لبن جرير الطبري ص مُالتبصير في معال-   1
 . قال محقق التبصير : ( لعله وهو غير واقع)-  2
.116-115صير في معالمُ الدين تبال-  3
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
بأسمائه وصفاته وعدله، وذلك أن كل من بلغ حد التكليف

 دليل دال وبرهانبباممن أهل الصببحة والسببلمة  فلببن يعببد
ضببحا يببدله علببى وحدانيببة ربببه جببل ثنبباؤه، ويوضببح لببهاو

حقيقة صحة ذلك ولذلك لمُ يعذر الله جل ذكره أحدا كببان
بالصفة التي وصفت بالجهببل وبأسببمائه وألحقببه إن مببات
علببى الجهببل بببه بمنببازل أهببل العنبباد فيببه تعببالى ذكببره
ه، وبرببوبيته فبي أحكبام البدنيا والخلف عليه بعد العلمُ ب

ُكببمُْوعببذاب الخببرة فقببال جببل ثنبباؤه: ﴿ ُئ ّب َن ُن َهببْل  ُقببْل   
َيا ْن ّد إة البب َيببا ْلَح إفببي ا ُهمُْ  ُي ْع إذيَن َضّل َس ّل ْعَماًل * ا َأ إريَن  َْلْخَس إبا
َفببُروا َك إذيَن  ّلبب إئببَك ا َل ُأو ًعا *  ْن ُنوَن ُص إس ُيْح ُهمُْ  ّن أ

َ ُبوَن  َيْحَس ُهمُْ  َو
ْوَم َي ُهبمُْ  َل إقيبمُُ  ُن َفَل  ُهمُْ  ُل ْعَمبا َأ َطبْت  إب َفَح إه  إئ َقبا إل َو إهمُْ  ّب إت َر َيا إبآَ

ًنا  َوْز إة  َياَم إق ْل  جل ثناؤه بين هذا العامل في غيرىفسو، 1﴿ا
ما يرضيه على حسبانه أنه في علمببه عامببل بمببا يرضببيه،
فببي تسببميته فببي الببدنيا بأسببماء أعببدائه المعانببدين لببه،

الجاحدين ربوبيته مع علمهمُ بأنه ربهمُ. 

وألحقه بهمُ في الخرة فببي العقبباب والعببذاب، وذلببك
لما وصفنا مبن اسبتواء المجتهبد المخطببئِ فببي وحببدانيته
وأسمائه وصفاته وعدله وحال المعاند في ذلك في ظهور

 لحواسببهما مببن الدلببةفترقةالدلة الدالة المتفقة غير الم
والحجببج وجبببت التسببوية بينهمببا فببي العببذاب والعقبباب

.2) وخالف حكمُ ذلك حكمُ الجاهل بالشرائع

 ِفي ِاَلصولفاَقاَلت
قببال شببيخ السببلم ( فالرسببل متفقببون فببي الببدين

يببة فالعتقاديببة كاليمببانلالجامع للصول العتقادية والعم
يببة كالعمببال العامببةملبالله وبرسببله وببباليوم الخببر والع

 .3) المذكورة في النعام والعراف

والعلماء متفقون على أن الحق في أصول الدين واحد
من أخطأه فهو آثمُ سواء في ذلك ما كان عرضة للتأويببل

مع غيره من الصول. 

وقد مر بنا كلم ابن جرير فيمن أخطأ في توحيببد اللببه
وأنببه ل يعببذر وسببيأتي كلمببه لحقببا فببي مببن أخطببأ فببي
ا ذكبره الصول التي هي عرضبة للتأويبل. وأسبوقا هنبا م

.105-103- الكهف الية  1
.118-116  صالتبصير في معالمُ الدين-  2
.15/158الفتاوي -  3
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
القاضي عياض أثناء رده على العنبري قوله فببي تصببويب
أقببوال المجتهببدين فببي أصببول الببدين الببتي هببي عرضببة
للتأويل قال القاضي عياض ( وفارقا في ذلك فببرقا المببة
إذ أجمعوا سواه على أن الحببق فببي أصببول الببدين واحببد
والمخطببئِ فيببه آثببمُ عبباص فاسببق وإنمببا الخلف فببي

.1تكفيره)

ولذلك كان المخالف فببي هببذه الصببول مبتببدعا ليببس
ع، قببال البغببوي: ( عنببد كلمببه عببنوكالمخالف فببي الفببر

التبري والمعاداة لهببل وهجران أهل البدع ( هذا الهجران
البدع المخالفين في الصول أما الختلف في الفروع بين
العلماء فاختلف رحمة أراد الله أل يكون علببى المببؤمنين

.2طيعببة)قحببرج فببي الببدين فببذلك ل يببوجب الهجببران وال
وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة فببي الكلم عببن التأويببل

بإذن الله. 

اَلدين ِأصول ِوفروع
وهذا ل ينكببره إل جاهببل أو مكببابر ول يظهببر غيببره إل

 وسببلكوافنيببدمببوا التامتأول لمُ يعرف الجهال مببراده، فر
 سبل التقليد. 

وقد مر بنا تقسيمُ ابن جرير رحمه اللببه وكببذلك فعببل
العلمبباء قاطبببة، وهببل كببان ليعببرف مجببال الجتهبباد دون

تقسيمُ الدين إلى أصول وفروع؟

وهل تمكن مساواة ما ل ينعقد اليمببان إل بببه بمببا هببو
من مكملته؟ وهل يخلو كتاب من كتب أصول الفقببه مببن

تقسيمُ الدين إلى هذين القسمين؟ 

وأصل اليمان التوحيد وأصل التوحيد عبادة الله وحببده
والكفر بما يعبد من دونببه وضببابطه أنببه هببو الببذي يببدخل
النسان به السلم وإن جهل غيره الذي ل يدخل النسان
السلم بالتيان به حتى يحقق هذا الصل الذي هببو أصببل

الصول. 

الشفا بتعريف حقوقا المصطفى بشرح نور الدين القاري-  1
5/395.
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
قال شيخ السلم ( التوحيد أصببل اليمببان وهببو الكلم
الفارقا بين أهل الجنة وأهل النار وهو ثمن الجنة ول يصح

 رحمببه اللببه ( والببدين القببائمُلوقببا. 1) إسلم أحببد إل بببه
بببالقلب مببن اليمببان علمببا وحببال هببو الصببل والعمببال
الظاهرة هي الفروع وهي كمببال اليمببان فالببدين أول مببا

 مبن أصببول ويكمببل بفروعببه كمببا أنببزل اللببه بمكببةىيبنبب
أصوله من التوحيد والمثال التي هببي المقبباييس العقليببة

مببا صببار لببهلوالقصص والوعد والوعيد ثمُ أنزل بالمدينببة 
قوة فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة.. فأصوله تمد

.2) بتها وفروعه تكمل أصوله وتحفظهاتثفروعه و

اَلفروع ِمأن ِلم ِيقرلـى ِيدعى ِإ ِل
باَلصل

 أشببهد أن ل إلببه إلوأصل ِاَلسلماقال ابن تيمية ( 
الله وأن محمدا رسول اللببه، فمببن طلببب بعبببادته الريبباء
والسمعة فلمُ يحقق شهادة أل إله إل الله ومن خرج عمببا
أمر به الرسول من الشببريعة وتعبببد بالبدعببة فلببمُ يحقببق

  رسول الله. اشهادة أن محمد

وإنما يحقق هذين الصلين مببن لببمُ يعبببد إل اللببه ولببمُ
الببتي صلى الله عليه وسلمُ يخرج عن شريعة رسول الله

.3) بلغها عن الله

وقال ( فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينببه،
 كما بعث اللببهوأصل ِذلك ِعباَدته ِوحده ِل ِشريك ِله

بذلك رسله وأنزل كتبه) إلى أن قال ( فالرسببل متفقببون
في الدين الجامع للصول العتقادية والعملية فالعتقاديببة

يببة كالعمببالملكاليمان بالله وبرسله وبباليوم الخببر والع
العامببة المببذكورة فببي النعببام والعببراف) إلببى أن قببال
( ولهذا كان الخطاب فببي السببور المكيببة ( يأيهببا النبباس)

 ِإـلـى ِاَلـفـروعىإذ ِل ِيدعلعموم الدعوة إلى الصول، 
.4) مأن ِل ِيقر ِباَلصل

فانظر يا أخا اليمان بعين النصاف كلمببه عببن أصببول
ل هذه الصول الذي هو عبادة اللببه وحببدهصالدين وعن أ

.24/235الفتاوي -  1
.10/355الفتاوي -  2
.11/617الفتاوي -  3
.160-15/158الفتاوي -  4
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
 إلى غيببره مببن الصببول قبببلىل شريك له والذي ل يدع

تحقيقه ناهيك عن الفروع. 

 صببلىومما يؤكد هذا حديث ابن عباس أن رسول الله
بعث معاذ بن جبل إلببى اليمببن وقببال لببهالله عليه وسلمُ 

( إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهمُ فببادعهمُ إلببى أن
يشهدوا أل إله إل الله وأن محمببدا رسببول اللببه فببإن هببمُ

 .1) أطاعوا لذلك.. الحديث

(يقببول عبببد الرحمببن السببعدي فببي توحيببد العبببادة  
أعظمُ الصول التي يقررها القرآن ويبببرهن عليهببا توحيببد
اللوهية والعبادة وهذا الصل العظيمُ أعظمُ الصول على
الطلقا وأكملها وأفضلها وأوجبها وألزمها لصالح النسانية

(2.

 وشببرعهوقال أيضا ( وهو الذي خلق الله الخلببق لجلبب
 والخروي لمببن قبباميويالجهاد لقامته وجعل الثواب الدن

 والعقاب لمن تركه، وبه يحصل الفرقا بين أهلهبه وحقق
، وأهل الشقاوة التبباركين لببه، فعلببى بهالسعادة القائمين

المرء أن يبذل جهده فببي معرفتببه وتحقيقببه والتحقببق ببه
ويعرف حده وتفسببيره، ويعببرف حكمببه ومرتبتببه ويعببرف
آثاره ومقتضياته وشواهده وأدلته ومببا يقببويه وينميببه ومببا
ينقضه أو ينقصه لنه الصل الصيل ل تصح الصول إل بببه

.3فكيف بالفروع؟ )

خإطأ ِمأن ِزـعـم ِأن ِتقـسـيِم ِاَـلـدين
إلى ِأصول ِوفروع ِبدعة

وقد تمسك بعض مببن رام التقليببد ولببمُ يعببط اهتمامببا
للتحقيببق بمقالببة مقتطعببة لشببيخ السببلم فببي رده علببى
الفببرقا الضببالة الببتي بنببت مببذاهبها علببى أصببول وفببروع
منطلقببة فببي ذلببك مببن العقببل ورتبببت علببى خلف ذلببك

 مختلفة فذكر شيخ السلم أن ذلك التقسيمُ علببىاأحكام
ب في ذلك، أما كببون الببدين الببذيريذلك الوجه بدعة ول 

 ينقسمُ لمن عند الله صلى الله عليه وسلمُ جاء به النبي
إلى أصول وفروع فهذا ل ينطق به من ذاقا طعمُ العلمُ أو
أوتي أقل حظ من الفهببمُ، وقببد تكلببمُ شببيخ السببلم عببن

)29) ومسلمُ قي اليمان ( 1996أخرجه البخاري في الزكاة ( -  1
.192القواعد الحسان -  2
.57الحق الواضح المبين في توحيد النبياء والمرسلين -  3
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
الصول والفروع التي وضع أهل الهواء مخالفين مببا جبباء

فما مببن فرقببة إل ولهببا صلى الله عليه وسلمُ به الرسول
أصول توقف إسلم العبد على تحقيقها، وفببروع هببي دون
ذلك، ومن أخذ كلم شيخ السلم أوله وآخره أدرك ذلك. 

وقد رد شيخ السلم على سؤال جاء فيببه: هببل يجببوز
الخوض فيمبا تكلبمُ النباس فيبه مبن مسبائل فبي أصبول

 صببلى اللببه عليببه وسببلمُالدين لمُ ينقل عن سيدنا محمببد
فيها كلم أم ل ؟

فإن قيل بالجواز: فما هو ؟ فأجاب رحمه الله: 

( الحمد لله رب العالمين ( أما المسألة الولى) فقول
السببائل هببل يجببوز الخببوض فيمببا تكلببمُ النبباس فيببه مببن
مسائل في أصول الدين لمُ ينقل عن سببيدنا محمببد فيهببا
كلم أم ل؟  سببؤال ورد بحسببب مببا عهببد مببن الوضبباع

المبتدعة الباطلة. 

فإن المسائل التي هي من أصول الدين التي تسببتحق
مى أصول الدين أعني: الدين الذي أرسل اللببه بببهتسأن 

رسوله وأنزل بببه كتببابه  ل يجببوز أن يقببال لببمُ ينقببل عببن
فيهببا كلم، بببل هببذا كلم صببلى اللببه عليببه وسببلمُ النبببي

متناقض في نفسه، إذ كونها من أصببول الببدين يببوجب أن
تكون مبن أهبمُ أمبور البدين، وأنهببا ممبا يحتبباج إليببه فبي

الدين. 

 صلى اللببه عليببهثمُ نفي نقل الكلم فيها عن الرسول
يوجب أحد أمرين: وسلمُ 

أهمببل المببور صلى اللببه عليببه وسببلمُ إما أن الرسول
المهمة التي يحتاج الدين إليها فلمُ يبينها أو أنه بينهببا فلببمُ
تنقلها المة، وكل هذين باطل قطعا، ومن أعظمُ مطبباعن
المنافقين فببي الببدين، وإنمببا يظببن هببذا وأمثبباله مببن هببو

أو صلى الله عليه وسلمُ جاهل بحقائق ما جاء به الرسول
جاهل بما يعقلبه النبباس بقلببوبهمُ، أو جاهببل بهمببا جميعببا.
فإن جهله بالول يوجب عدم علمه بما اشتمل عليببه ذلببك
من أصول الدين وفروعه وجهله بالثاني يببوجب أن يببدخل
في الحقائق المعقولة مببا يسببميه هببو وأشببكاله عقليببات،
وإنما هي جهليات، وجهله بببالمرين يببوجب أن يظببن مببن

ن المسببائل والوسببائلمببأصببول الببدين مببا ليببس منهببا 
الباطلة، وأن يظن عدم بيان الرسول لما ينبغي أن يعتقببد
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َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
فببي ذلببك كمببا هببو الواقببع لطوائببف مببن أصببناف النبباس
حذاقهمُ فضل عن عببامتهمُ.. فكببل مبا يحتبباج النبباس إلببى
معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه
الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر، إذ هببذا مببن أعظببمُ
مببا بلغببه الرسببول البلغ المبببين، وبينببه للنبباس وهببو مببن
أعظمُ ما أقام اللببه بببه الحجببة علببى عببباده فيببه بالرسببل

الذين بينوه وبلغوه. 

وإنما الغببرض التنبببيه علببى أن فببي القببرآن والحكمببة
النبوية عامة أصببول الببدين مببن المسببائل والببدلئل الببتي
تسببتحق أن تكببون أصببول الببدين. وأمببا مببا يببدخله بعببض
الناس فببي هببذا المسببمى مببن الباطببل فليببس ذلببك مببن
أصببول الببدين وإن أدخلببه فيببه مثببل المسببائل والببدلئل
الفاسببدة، مثببل نفببي الصببفات والقببدر ونحببو ذلببك مببن

.1) المسائل

ن ِـإجراَء ِاَلحكم ِعلى ِاَلمعيِ
ِ خإطر ِاَلتكفيِر ِبغيِر ِحق

إن ممببا ل شببك فيببه أن مببن أعظببمُ محببارم اللسببان
إطلقا التكفير بغير حق، فتكفير المسلمُ كقتله، ول يقببف
المر عند عظمُ إثمُ صاحبه بل يترتب عليه مببن المخبباطر
ويفتح من أبواب الفتن مببا يجعببل المببؤمن ل يقببدم علببى

 التكفير مطلقا إل بالدلة القاطعة والحجج الساطعة. 

قال العلمة الشببوكاني رحمببه اللببه تعببالى ( اعلببمُ أن
الحكمُ على الرجببل المسببلمُ بخروجببه مببن ديببن السببلم
ودخوله في الكفببر ل ينبغببي لمسببلمُ يببؤمن بببالله واليببوم
الخر أن يقدم عليه إل ببرهان أوضح مببن شببمس النهببار،
فإنه قد ثبت في الحاديث الصحيحة المرويببة مببن طريببق

 الصحابة أن من قال لخيه يا كافر فقد باء بهببا منجماعة
أحدهما، هكذا في صحيح ( البخاري) وفي لفببظ آخببر فببي

 وغيرهما ( من دعا رجل بببالكفر أو قببال عببدو2الصحيحين
الله وليس كذلك، إل حار عليه) أي رجببع وفببي لفببظ فببي

) ففي هذه الحاديث ومببا ورد الصحيح ( فقد كفر أحدهما

. باختصار303-3/293الفتاوي -  1
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اَلمعتبـــــــــــــرة
موردهببا أعظببمُ زاجببر وأكبببر واعببظ عببن التسببرع فببي

.1التكفير )

َخإطأ ِمأن ِيحذر ِمأن ِاَلتكفيِر ِمأطلقا

قال ابن القيمُ  رحمه الله أثنبباء ذكببره لبعببض مببا فببي
غببزوة الفتببح مببن الفقببه ( وفيهببا أن الرجببل إذا نسببب
المسلمُ إلى النفبباقا والكفببر متببأول وغضبببا للببه ورسببوله

بل، ِبل ِل ِيأثمودينه ل لهواه وحظه فإنه ل يكفر بذلك. 
. وهببذا بخلف أهببل الهببواءاَب ِعـلـى ِنيِـتـه ِوقـصـدهثي

والبدع، فإنهمُ يكفرون ويبدعون لمخالفة أهوائهمُ وبدعهمُ
 .2دعوه)بونحلهمُ وهمُ أولى بذلك ممن كفروه و

وهذا مما يبطل قببول المنفريببن مببن التكفيببر مطلقببا،
حتى وإن كان برهببان مببن حكببمُ بببالكفر كشببمس النهببار،
فإنهمُ يقولون وما تجنون من التكفير ومبباذا يببترتب علببى

ذلك؟ 

ه ن أببو بطيبن رحمبه الل قال عبد الله بن عببد الرحم
تعالى: ( ومن العجب أن بعض الناس إذا سمع من يتكلببمُ
في معنى هذه الكلمة نفيا وإثباتا عاب ذلك، وقببال: لسببنا
مكلفين بالناس والقول فيهمُ، فيقال لببه بببل أنببت مكلببف
بمعرفببة التوحيببد الببذي خلببق اللببه الجببن والنببس لجلببه،
وأرسل جميببع الرسببل يببدعون إليببه، ومعرفببة ضبده وهببو

غفر ول عذر لمكلببف فببي الجهببل بببذلك،ُالشرك الذي ل ي
ه أصبل الصبول فمبن لبمُ يعبرف ول يجوز فيه التقليد لن

نكببر المنكببر فهببو هالببك، ل سببيما أعظببمُُالمعببروف وي
.3المعروف وهو التوحيد وأكبر المنكرات وهو الشرك)

 الحببق ويخلببص ويصببدقا فببيىفحسب المرء أن يتحر
هببابإجراء الحكمُ على مببن يسببتحقه فببإن أصبباب الحببق ف

ونعمت وإن أخطأه فهو معذور، بل مأجور على قببدر نيتببه
وقصده، كما مر عن ابن القيمُ رحمه الله. 

اَلحتيِاَط ِفي ِاَلمختلف ِفيِه

.978السيل الجرار- الطبعة الولى في مجلد واحد- ص -  1
.3/423زاد المعاد -  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
قال العلمة أبو بطين : ( فما تنازع العلمباء فبي كبونه
كفرا فالحتياط في الدين التوقببف وعبدم القببدام مبا لبمُ

 . صيكن في المسألة نص صريح عن المعصوم 

وقد استزل الشيطان أكثر الناس فببي هببذه المسببألة،
فقصر بطائفة فحكموا بإسلم مبن دلببت نصبوص الكتبباب

 بآَخرين فكفببروا مببنىوالسنة والجماع على كفره، وتعد
. 1حكمُ الكتاب والسنة والجماع بأنه مسلمُ )

نـ ِاَلمعيِ ِ ِوكفر ِ ِاَلنوع ِكفر

وهببذه أهببمُ مسببألة فببي هببذا الموضببوع وحولهببا وقببع
النزاع، فقد أخطأت طائفة فقالت إن كفببر النببوع ل يلببزم
منه تكفير المعين إطلقا، وأخطأت أخرى فقببالت إن كببل
من وقع في الكفر فهو كببافر بعينببه أيببا كببان نببوع كفببره.
والحق التفصيل المبني على ما ذكرنا في المقدمات فيما

 يتعلق بأصول الدين وفروعه. 

 أصل الببدين بجهببل أو تأويببل أو اغببترفضفإن من نق
 الكفرية الظاهرة ل يتوقببف فببي تكفيببره بعينببه،المسائل

بخلف ما دون ذلك من فروع الدين والمسائل الخفية فل
يكفر المعين فيه حتى تتوفر ثلثة أمور: 

أن يكون القول أو الفعل كفرا ،

أن يثبت أن المعين فعله ،

 ثبت شروط التكفير في حقه وتنتفي موانعه. تأن

قال ابن تيمية رحمه الله ( وهكذا القببوال الببتي يكفببر
قائلهببا، قببد يكببون الرجببل لببمُ  تبلغببه النصببوص الموجبببة

 أو لببمُهلمعرفة الحق، وقببد تكببون عنببده ولببمُ تثبببت عنببد
يتمكن من فهمها وقد يكببون عرضببت لببه شبببهات يعببذره
الله بها، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلببب الحببق

.2وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان)

وتأمل قبوله ( فمبن كبان مبن المبؤمنين مجتهبدا فبي
طلب الحق..) لتدرك أنه يتكلمُ عببن المخطئيببن مبن أهببل

.10/375الدرر السنية -  1
.23/346الفتاوي -  2

)51(والجهاد التوحيد منبر



ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
إالقبلة، وسيأتي بيان ذلك عنببد الكلم عببن رخصببة الخطبب

لهل اليمان. 

وقال رحمه الله إنه إذا قيل ( من قال كذا فهببو كببافر،
 هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولببمُلناعتقد المستمع 

يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قببد تنتفببي فببي حببق
المعين، وأن تكفير المطلق ل يسببتلزم تكفيببر المعيببن إل
إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، يبببين هببذا أن المببام
أحمد وعامببة الئمببة الببذين أطلقببوا هببذه العمومببات، لببمُ

. 1يكفروا من تكلمُ بهذا الكلم بعينه..)

وهذا الكلم منه رحمه الله تمسك به قوم لببمُ يفهمببوا
مراده به، فبالغوا في اعتبار شروط وموانع التكفير، ولببمُ

يقيدوها بما قيدها به الشيخ رحمه الله. 

وقد ذكر رحمه الله عين المسألة التي يتكلببمُ عنهببا أل
وهي مسألة خلق القرآن وما في معناها من الصول التي

 فل يكفر صبباحبهاىهي عرضة للتأويل فهذه أمور قد تخف
إل بعد إزالة شبهته وإقامة الحجة عليه. 

ومما تمسكوا به: قول شيخ السلم: 

( وليس لحد أن يكفر أحدا من المسببلمين وإن أخطببأ
وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبببت
إسلمه بيقين لمُ يزل ذلك عنه بالشك، بل ل يزول إل بعد

.2إقامة الحجة وإزالة الشبهة)

فببتراهمُ ل يقيببدون هببذا القببول عنببد الحتجبباج علببى
خصومهمُ ومع ذلك ترى بعضببهمُ يقببول بكفببر سبباب اللببه

قبببل صلى الله عليببه وسببلمُ يبسبحانه وتعالى وساب الن
 مببن قببدرصإقامة الحجة عليه وإزالة شبهته إن كان انتقبب

لشبببهة عنببده أو جهببل دفعببه صلى الله عليه وسلمُ النبي
إليه خلفا لصلهمُ الذي تمسك به اللباني وغيره فعببذروه

بجهله وسوء تربيته. 

وقد قال شيخ السلم في غيببر موضببع إنبه ل يشببترط
ه بخلف التوقف عبن التكفيبر حبتىُفي إثبات الكفر قصد

كفببر أحببد إلُتقوم الحجة وتزول الشبهة، الذي لزمببه أل ي
إذا قصد الكفر عنادا. 

.488-12/487الفتاوي -  1
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
فما الذي جعل القوم يطلقببون مثببل هببذه القببوال ول
يذكرون لها قيدا ؟ وما الذي جعل بعضبهمُ يسبتثني أمبورا
كسب اللببه ورسببوله والسببجود لصببنمُ أو شببمس.. إل أن

 لصل الدين. ضذلك نق

اَلمـســاَئل ِاَلـظــاَهرة ِواَلمـســاَئل
اَلخفيِة

يقول محمد بن عبد الوهاب في رسالة إلى أحمببد بببن
وإزالة إشكاله فببي كلم، عبد الكريمُ في الرد على شبهته
 شيخ السلم عن تكفير المعين: 

( وإذا كببان كلم شببيخ السببلم ليببس فببي الشببرك
والببردة، بببل فببي المسببائل الجزئيببات سببواء كببانت فببي
الصول أو الفروع، ومعلوم أنهمُ يذكرون فببي كتبهببمُ فببي
مسائل الصفات أو مسألة القببرآن أو مسببألة السببتواء أو
غير ذلك، مذهب السلف ويذكرون أنه الذي أمببر اللببه بببه
ورسوله والذي درج عليه هو وأصحابه، ثمُ يذكرون مذهب
الشببعري أو غيببره ويرجحببونه ويسبببون مبن خببالفه. فلببو
قدرنا أنه لمُ تقببمُ الحجببة علببى غببالبهمُ قببامت علببى هببذا

ه  صبلىالمعين الذي يحكي المذهبين، مبذهب رسبول الل
ومن معه ...فكلم الشيخ في هذا النببوع،الله عليه وسلمُ 

ا النببوع وأمببا المعيببن فببإن عببرفويقول: إن السلف كفر
. 1) الحق وخالفه كفر بعينه وإل لمُ يكفر

ثمُ ذكر من كلم شيخ السلم مببا يزيببد المببر وضببوحا
فذكر قوله أثناء كلمه عن المتكلمين والطوائببف الضببالة:

نببه فيهبباإ( وهذا إذا كان في المقالت الخفيببة فقببد يقببال 
مخطئِ ضال، لمُ تقمُ عليه الحجة التي يكفر صاحبها لكن
ذلك يقع في طوائف منهمُ في المور الظاهرة التي يعلببمُ

 صلى اللببه عليببهاالمشركون واليهود والنصارى أن محمد
بعث بها، وكفر من خالفها مثببل أمببره بعبببادة اللببهوسلمُ 

وحده ل شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سواه من النبيين
والملئكة وغيرهمُ، فإن هذا من أظهر شعائر السلم. 

ثمُ تجد كببثيرا مببن رؤوسببهمُ وقعببوا فببي هببذه النببواع
فكانوا مرتدين وكببثير منهببمُ تببارة يرتببد عببن السببلم ردة
صببريحة، وتببارة يعببود إليببه مببع مببرض فببي قلبببه ونفبباقا
والحكاية عنهمُ في ذلك مشهورة، وقد ذكر ابن قتيبة مببن

 ).10/63الدرر السنية  . وراجع (3/296فتاوي الئمة النجدية -  1
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
ذلك طرفا في أول مختلف الحببديث، وأبلببغ مببن ذلببك أن
منهمُ من صنف في الردة كما صببنف الببرازي فببي عبببادة
الكواكب وهذه ردة عن السببلم باتفبباقا المسببلمين) أهببب
فعلق على هذا الكلم بقوله ( فانظر كلمببه فببي التفرقببة

.1بين المقالت الخفية وبين ما نحن فيه من كفر المعين)

 كلم شيخ السلم هذا العلمة عبد اللببه بببنقاوقد سا
عبد الرحمن أبو بطين في رده على سؤال ورد إليببه عببن
معنى كلم شببيخ السببلم فببي تكفيببر المعيببن فقببال فيببه
( فببانظر إلببى تفريقببه بيببن المقببالت الخفيببة والمببور
الظاهرة، فقال في المقالت الخفية الببتي هببي كفببر، قببد
يقال إنه فيها مخطئِ ضال لمُ تقمُ عليه الحجة التي يكفر
صاحبها ولمُ يقل ذلك في المور الظاهرة، فكلمببه ظبباهر
في الفرقا بين المور الظبباهرة والخفيببة، فيكفببر بببالمور
الظبباهرة حكمهببا مطلقببا، وبمببا يصببدر منهببا مببن مسببلمُ

بعببضبجهل... ول يكفببر بببالمور الخفيببة جهل كالجهببل 
.2الصفات )

خإطأ ِفي ِاَلطلق

وبهذه التفرقة يتبين لك الخطببأ فببي إطلقا القببول إن
فعل الكفر ل يقتضي كفر فاعله، لن المر راجع إلى نببوع
الكفر، فإذا كببان فببي المسببائل الظبباهرة فيكفببر مطلقببا،
قال عبد الله وإبراهيمُ أبناء عبد اللطيف بن عبد الرحمببن
وسببليمان ببن سبحمان: ( وأمببا قبول القائبل: نقبول ببأن
القول كفببر، ول نحكببمُ  بكفببر القائببل فببإطلقا هببذا جهببل

على المعين ومسألةإل صرف، لن هذه العبارة ل تنطبق 
تكفير المعين مسألة معروفة إذا قال قول يكون القول به
كفرا، فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص
المعين إذا قببال بببذلك ل يحكببمُ بكفببره حببتى تقببوم عليببه

 الحجة التي يكفر بها تاركها. 

 دليلهببا علببىىوهذا في المسائل الخفية التي قد يخفبب
بعض الناس كما في مسببائل القببدر والرجبباء ونحببو ذلببك
مما قاله أهل الهواء، فببإن بعببض أقببوالهمُ تضببمن أمببورا
كفريببة مببن رد أدلببة الكتبباب والسببنة المتببواترة، فيكببون

وراجع ( الدرر السنية، 298-297 / 3فتاوي الئمة النجدية -  1
10/63-74.( 
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ول يحكببمُ علببى
قائله بالكفر لحتمبال وجببود مبانع كالجهبل، وعبدم العلببمُ
بنقببض النببص أو بببدللته، فببإن الشببرائع ل تلببزم إل بعببد

 .1بلوغها)

فصل

مأواَنع ِاَلتكفيِر
اَلمعتبرة

الجهل المعتبر .1
التأويل المعتبر .2
الخطأ مانع .3
الكراه مانع .4

،3/301، فتبباوي الئمببة النجديببة 451عقيببدة الموحببدين ص -  1
.83كشف الشبهتين ص 
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

 ِاَلمعتبر ِ ِاَلجهل.1

هدم قاعدة العذر بالجهل .1
الجهل الذي يعذر صاحبه .2
أقسام أهل البدع .3
جهل الصفة .4
هل يعذر الناس اليوم .5

هدما ِقاَعدة ِاَلعذر ِباَلجهل.1

كفر ِاَلجهلأ- ِ

وقد تقدم أن العلمُ شرط في تحقيق التوحيد، فكيف
تصور أن يعذر جاهل التوحيد إل إذا قبلنا التناقض، فمني

جهل التوحيد فهو كمن لمُ يوحد أصل لن الشرط يلزم
 من عدمه العدم. 

وكلمة التوحيد ل بد فيها من أمرين لقبولها: 

َِاَلعلم ِبمعناَها ،
َواَلعمل ِبمقتضاَها.

فالجاهل بالتوحيد كافر كفر الجهل. 

بن القيمُ رحمه الله ( وأما كفر الجهل مع عدماقال 
 الله عنه التعذيب حتى تقومىقيام الحجة فهذا الذي نف

.1) عليه الحجة

والكفر أنواع ( كفر جهل وتكذيب وكفر جحود، وكفر
. وإذا تأملت أحوال 2) كفر نفاقاواستكبار  وعناد

ىالمتلبسين بالشرك، وجدت أنهمُ يكذبون كل من ينه

.384 طريق الهجرتين ص -  1
أعلم الناس المنشورة لعتقاد الطائفة المنصورة حافظ احمد-  2

.93حكمي ص 
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
عما همُ عليه من الشرك كالستغاثة بغير الله فيما ل

بسبب جهلهمُ. ، يقدر عليه إل الله وغيرها

إن منهمُ من يقع في الشرك العظيمُ وهو يحفظ
القرآن ويعرف لغة العرب بل يدرسها ثمُ يأتي من ينسب

للدعوة إلى التوحيد ويبذل ما في وسعه دفاعا عن
إسلمه ونبذا لتكفيره حتى تزال شبهته ويعلمُ بعد جهله. 

ْوًجاوقد قال سبحانه: ﴿ َف ٍة  ُأّم ُكّل  إمن  َنْحُشُر  ْوَم  َي َو  
َقاَل ُؤوا  َذا َجا إإ ّتى  ُعوَن * َح ُيوَز ُهمُْ  َف َنا  إت َيا إبآَ ّذُب  َك ُي ّمّمن 

ُلوَن  ْعَم َت ُتمُْ  ُكن َذا  َأّما ْلًما  إع َها  إب ُطوا  إحي ُت َلمُْ  َو إتي  َيا إبآَ ُتمُ  ْب ّذ َك .1﴿َأ
َلّماوقال سبحانه: ﴿ َو إه  إم ْل إع إب ْا  ُطو إحي ُي َلمُْ  إبَما  ْا  ُبو ّذ َك َبْل   

َكاَن ْيَف  َك ُظْر  َفان إهمُْ  إل ْب َق إمن  إذيَن  ّل ّذَب ا َك إلَك  َذ َك ُلُه  إوي ْأ َت إهمُْ  إت أ
ْ َي

إميَن  إل ّظا َبُة ال إق  فهؤلء جهال دفعهمُ الجهل إلى.2﴿َعا
 ِ .التكذيب بما لمُ يحيطوا به علما ولمُ يعذروا بجهلهمُ

آفة ِأهل ِاَلناَر ِاَلجهلب ِ- ِ

ومن المعلوم أن أهل النار جهال فقد وصفهمُ الله
ّناسبحانه بغاية الجهل ومنتهاه قال سبحانه: ﴿ ُك ْو  َل ُلوا  َقا َو  

إر  إعي إب الّس َأْصَحا إفي  ّنا  ُك إقُل َما  ْع َن ْو  َأ ُع  وقال، 3﴿َنْسَم
إجّنسبحانه وتعالى: ﴿ ْل إثيًرا ّمَن ا َك ّنمَُ  َه إلَج َنا  ْأ َذَر ْد  َق َل َو  

إصُروَن ْب ُي ُيٌن لّ  ْع َأ ُهمُْ  َل َو َها  إب ُهوَن  َق ْف َي ُلوٌب لّ  ُق ُهمُْ  َل إس  إلن َوا
َأَضّل ُهمُْ  َبْل  إم  َعا ْن َل َكا إئَك  َلب ْو ُأ َها  إب ُعوَن  َيْسَم َذاٌن لّ  ُهمُْ آ َل َو َها  إب

ُلوَن  إف َغا ْل ُهمُُ ا إئَك  َلب ْو وقد ذكر الله سبحانه شك. 4﴿ُأ
المشركين فيما جاءهمُ من عند الله والشاك جاهل قال

إريٍب سبحانه: ﴿ إه ُم ْي َل إإ َنا  َن ُعو ْد َت إفي َشّك ّمّما  َل ّنا  إإ َو .5﴿إ 
إريٍب وقال: ﴿ ْنُه ُم إفي َشّك ّم َل ُهمُْ  ّن إإ َو   ﴿6.

مأن ِيحسب ِأنه ِعلى ِحق ِوهو ِعلى ِباَطل:ت ِ- ِ
جاَهل

.84-83- النمل الية  1
.39- يونس الية  2
.10- الملك الية  3
.179- العراف الية  4
.9- إبراهيمُ الية  5
.110- هود الية  6
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
َوَمايقول سبحانه: ﴿ ُنوا  إذيَن آَم ّل َوا ّلَه  ُعوَن ال إد ُيَخا  

ُعُروَن  َيْش َوَما  ُهمُ  ُفَس َأن إإلّ  ُعوَن  َد قال الطبري ( .1﴿َيْخ
هذه ِاَلية ِمأن ِأوضح ِاَلدليِل ِعلى ِتكذيب ِاَلله ِجل
ثناَؤه ِقول ِاَلزاَعميِن ِأن ِاَلله ِل ِيعذب ِمأن ِعباَده

 وبعدإل ِمأن ِكفر ِبه ِعناَداَ ِبعد ِعلمه ِبوحداَنيِته
تقرر صحة ما عاند ربه تبارك وتعالى عليه من توحيده

والقرار بكتبه ورسله عنده، لن الله جل ثناؤه قد أخبر
عن الذين وصفهمُ بما وصفهمُ به من النفاقا وخداعهمُ
إياه والمؤمنين أنهمُ ل يشعرون أنهمُ مبطلون فيما همُ

وأنهمُ يخادعون الذي يحسبون، عليه من الباطل مقيمون
أنهمُ به يخادعون ربهمُ وأهل اليمان به مخدوعون ثمُ

أخبر تعالى ذكره أن لهمُ عذابا أليما بتكذيبهمُ بما كانوا
يكذبون من نبوة نبيه واعتقاد الكفر به، وبما كانوا في

. 2زعمهمُ أنهمُ مؤمنون وهمُ على الكفر مصرون)

وقال البغوي: ( وما يشعرون) أي : ل يعلمون أنهمُ
.3يخدعون أنفسهمُ وأن وبال خداعهمُ يعود عليهمُ )

إذيَن﴿ وقال ابن كثير ( وقوله تعالى: ّل َوا ّلَه  ُعوَن ال إد ُيَخا  
ُنوا ﴿  أي: بإظهارهمُ ما أظهروه من اليمان معآَم

إسرارهمُ الكفر يعتقدون بجهلهمُ أنهمُ يخدعون الله بذلك
وأن ذلك نافعهمُ عنده وأنه يروج عليه كما قد يروج على

.4) بعض المؤمنين

َلُةقال تعالى: ﴿ َ إهمُُ الّضل ْي َل َع ّق  ًقا َح إري َف َو َدى  َه ًقا  إري َف  
ُهمُ ّن أ

َ ُبوَن  َيْحَس َو إه  ّل إن ال ُدو إمن  َياء  إل ْو َأ إطيَن  َيا ُذوا الّش ّتَخ ُهمُُ ا ّن إإ
ُدوَن  َت ْه .5﴿ّم

وهذاَقال ابن كثير في تفسيره: ( قال ابن جرير : 
 ِمأن ِزعم ِأن ِاَلله ِلإمأن ِأبيِن ِاَلدللة ِعلى ِخإط

يعذب ِأحداَ ِعلى ِمأعصيِة ِركبهاَ ِأو ِضللة ِاَعتقدهاَ،
إل ِأن ِيأتيِهاَ ِبعد ِعلم ِمأنه ِبصواَب ِوجههاَ،

. لن ذلك لو كانفيِرتكبهاَ ِعناَداَ ِمأنه ِلربه ِفيِهاَ
كذلك، لمُ يكن بين فريق الضللة الذي ضل وهو يحسب

ُهدىأنه مهتد وفريق   فرقا، وقد فرقا الله تعالى بينال

.9  اليةالبقرة-  1
.1/240 تفسير ابن جرير-  2
.17تفسير البغوي، الطبعة الولى في مجلد واحد ، ص -  3
.1/81تفسير القرآن العظيمُ لبن كثير -  4
.30 الية العراف-  5
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
فهذا كلم شيخ .1) أسمائهما وأحكامهما في هذه الية

المفسرين وصاحب أصح التفاسير، وقال البغوي في
َدى ﴿قوله عز وجل ﴿ تفسيرها : ( َه ًقا  إري َف  أي هداهمُ 

ّقالله ﴿  ًقا َح إري َف َلُة    ﴿ وجب ﴿ َو َ إهمُُ الّضل ْي َل ﴿ أيَع
إنالرادة السابقة ﴿  ُدو إمن  َياء  إل ْو َأ إطيَن  َيا ُذوا الّش ّتَخ ُهمُُ ا ّن إإ

ُدوَن  َت ْه ُهمُ ّم ّن أ
َ ُبوَن  َيْحَس َو إه  ّل ﴿ فيه دليل على أن الكافرال

الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند
.2سواء)

ْعَماًل *وقال تعالى: ﴿ َأ إريَن  َْلْخَس إبا ُكمُْ  ُئ ّب َن ُن َهْل  ُقْل   
ُهمُْ ّن أ

َ ُبوَن  َيْحَس ُهمُْ  َو َيا  ْن ّد إة ال َيا ْلَح إفي ا ُهمُْ  ُي ْع إذيَن َضّل َس ّل ا
ًعا  ْن ُنوَن ُص إس .3﴿ُيْح

( روى البخاري عن مصعب قال سألت أبي يعني سعد
إريَنبن أبي وقاص عن قول الله: ﴿  َْلْخَس إبا ُكمُْ  ُئ ّب َن ُن َهْل 

ْعَماًل ﴿  أهمُ الحرورية ؟ قال: ل، همُ اليهود والنصارىَأ
وأما صلى الله عليه وسلمُ اأما اليهود فكذبوا محمد

النصارى فكفروا بالجنة وقالوا ل طعام فيها ول شراب
والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وكان

.4 )يسميهمُ : الفاسقين" رضي الله عنه سعد

وقال علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد همُ
الحرورية، ومعنى هذا عن علي أن هذه الية الكريمة

تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهمُ. ل
أنها نزلت في هؤلء على الخصوص ول هؤلء بل هي أعمُ

من هذا. 

فإن هذه الية مكية، قبل خطاب اليهود والنصارى
وقبل وجود الخوارج بالكلية وإنما هي عامة في كل من

عبد غير الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب
فيها، وأن عمله مقبول وهو مخطئِ وعمله مردود كما

َبٌة  *قال تعالى: ﴿ إص ّنا َلٌة  إم َعا َعٌة  *  إش ٍذ َخا إئ ْوَم َي ٌه  ُوُجو  
َيًة   إم َناًرا َحا َلى  َلى َماوقوله تعالى: ﴿ .5﴿َتْص إإ َنا  إدْم َق َو  

ُثوًرا َباء ّمن َه ُه  َنا ْل َع َفَج َعَمٍل  إمْن  ُلوا  إم وقال تعالى: .6﴿َع

.2/14مختصر تفسير ابن كثير ، محمد أحمد شاكر-  1
.461-460تفسير البغوي ص -  2
.104-103الكهف -  3
.4728البخاري -  4
.4-2  اليةالغاشية-  5
.23- الفرقان الية  6
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
ّظْمآَُن﴿ ُبُه ال َيْحَس ٍة  َع إقي إب َكَسَراٍب  ُهمُْ  ُل ْعَما َأ َفُروا  َك إذيَن  ّل َوا  

ًئا  ْي ُه َش ْد إج َي َلمُْ  ُه  َذا َجاء إإ ّتى  .1﴿َماء َح

ُكمُْ وقال في هذه الية الكريمة ﴿ ُئ ّب َن ُن َهْل  ُقْل  ﴿ أي 
ْعَماًل نخبركمُ ﴿ َأ إريَن  َْلْخَس إبا إذيَن﴿ ثمُ فسرها فقال ﴿  ّل  ا

َيا  ْن ّد إة ال َيا ْلَح إفي ا ُهمُْ  ُي ْع ﴿ أي عملوا أعمال باطلةَضّل َس
ُهمُْ َو على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة ﴿ 

ْنًعا ﴿ أي : يعتقدون أنهمُ على ُنوَن ُص إس ُيْح ُهمُْ  ّن أ
َ ُبوَن  َيْحَس

.2لون محبوبون)وشيء وأنهمُ مقب

آفة ِاَلخواَرج ِظنهم ِأنهم ِعلى ِحق ِوهوث ِ- ِ
جهل

قال شيخ السلم ( قال المام أحمد : صح الحديث
في الخوارج من عشرة أوجه وهذه العشرة أخرجها

مسلمُ في صحيحه موافقة لحمد، وروى البخاري منها
عدة أوجه، وروى أحاديثهمُ أهل السنن والمسانيد من

.3وجوه أخر)

وقد ذهب إلى القول بكفرهمُ إمام المحدثين البخاري
وشيخ المفسرين الطبري والمام ابن العربي والسبكي

.4والرافعي والقرطبي في المفهمُ وغيرهمُ

قال البخاري في صحيحه: باب قتل الخوارج
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهمُ وقول الله تعالى:

ُهمُ﴿ َل ّيَن  َب ُي ّتى  ُهمُْ َح َدا َه ْذ  إإ َد  ْع َب ْوًما  َق إضّل  ُي إل ّلُه  َكاَن ال َوَما   
إليمٌُ  َع ٍء  ُكّل َشْي إب ّلَه  إإّن ال ُقوَن  ّت َي . 5﴿ّما 

نهمُ إوكان ابن عمر يراهمُ شرار خلق الله، وقال
انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على

، قال الحافظ ( قوله: " وكان ابن عمر يراهم6ُالمؤمنين
شرار خلق الله" وصله الطبري في مسند علي في

تهذيب الثار من طريق بكير بن عبد الله بن الشج أنه
سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية قال كان

.39- النور الية  1
.2/436مختصر تفسير ابن كثير -  2
.7/479الفتاوي -  3
.313-295/ 12 راجع فتح الباري ، كتاب الردة، -  4
.115- التوبة الية  5
.3/224 البخاري مع الفتح، طبعة في ثلثة مجلدات ، -  6
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
يراهمُ شرار خلق الله، انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها
في المؤمنين، قلت وسنده صحيح، وقد ثبت في الحديث

الصحيح المرفوع عند مسلمُ من حديث أبي ذر في وصف
وفي صحيح .1رج "همُ شرار الخلق والخليقة")االخو

) من حديث أبي سعيد في قصة عبد الله6933البخاري (
 صلى الله عليهبن ذي الخويصرة التميمي لما قال للنبي

اعدل يا رسول الله، فقال ويلك ومن يعدل إذا لمُوسلمُ 
أعدل ؟ قال عمر بن الخطاب : دعني أضرب عنقه، قال

دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكمُ صلته مع صلتهمُ
وصيامه مع صيامهمُ يمرقون من الدين كما يمرقا السهمُ

) من6934وروى البخاري ( من الرمية... الحديث).
 صلى الله عليه وسلمُحديث سهل بن حنيف أن النبي

أهوى بيده قبل العراقا وقال " يخرج منه قوم يقرأون
القرآن ل يجاوز تراقيهمُ يمرقون من السلم مروقا

السهمُ من الرمية).

اَلخروج ِمأن ِاَلدين ِمأن ِغيِر ِقصد ِبسببج ِ- ِ
اَلجهل

وفيِهقال الحافظ ابن حجر بعد ذكر حديث الخوارج ( 
أن ِمأن ِاَلمسلميِن ِمأن ِيخرج ِمأن ِاَلدين ِمأن ِغيِر
أن ِيقصد ِاَلخروج ِمأنه ِومأن ِغيِر ِأن ِيختاَر ِديناَ

وأن الخوارج شر الفرقا المبتدعة، على ِدين ِاَلسلما
وقد نقل. 2من المة المحمدية ومن اليهود والنصارى)
في تهذيبرحمه الله عن ابن جرير الطبري أنه قال 

الثار بعد أن ساقا الحاديث في الخوارج "فيه الرد على
ل يخرج أحد من السلم من أهل القبلة بعدقول من قال 

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

."3ويمرقون من السلم ول يتعلقون منه بشيء)

 ِصلى ِاَلله ِعليِه ِوسلماَلستخفاَف ِباَلنبيح ِ- ِ
عن ِغيِر ِقصد ِ

َياقال شيخ السلم عند كلمه على قوله تعالى: ﴿  
َوَل إبّي  ّن إت ال ْو َقا َص ْو َف ُكمُْ  َت َوا َأْص ُعوا  َف َتْر ُنوا َل  إذيَن آَم ّل َها ا ّي أ

َ
ُكمُْ ُل ْعَما َأ َبَط  َتْح َأن  ْعٍض  َب إل ُكمُْ  إض ْع َب إر  ْه َكَج إل  ْو َق ْل إبا َلُه  َهُروا  َتْج

. 3/625فتح الباري -  1
.12/313الفتح -  2
.12/312فتح الباري ، -  3
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
ُعُروَن  َتْش ُتمُْ َل  َأن قال ( ..فإذا ثبت أن رفع الصوت  .1﴿َو
والجهر بالقول صلى الله عليه وسلمُ فوقا صوت النبي

يخاف منه أن يكفر صاحبه وهو ل يشعر ويحبط عمله
بذلك، وأنه مظنة لذلك وسبب فيه، فمن المعلوم أن ذلك

 والتوقير والتشريف والتعظيمُرلما ينبغي له من التعزي
والجلل ولما أن رفع الصوت قد يشتمل على أذى له

واستخفاف به، وإن لمُ يقصد الرافع ذلك، فإذا كان الذى
والستخفاف الذي يحصل في سوء الدب من غير قصد

فرا، فالذى والستخفاف المقصوداصاحبه يكون ك
. 2المتعمد كفر بطريق الولى )

وقال بعد أن ذكر جملة من الحاديث في كفر
وباَلجملة(  صلى الله عليه وسلمُ المنتقص من النبي

فمن ِقاَل ِأو ِفعل ِمأاَ ِهو ِكفر ِكفر ِبذلك ِوإن ِلم
يقصد ِأن ِيكون ِكاَفراَ ِإذ ِل ِيقصد ِاَلكفر ِأحد ِ" ِإل

.3 )مأاَ ِشاَء ِاَلله ِ"

وإذا كان النسان قد يخرج من السلم دون أن يقصد
الخروج منه فما معنى التوقف عن التكفير مطلقا حتى

تنتفي موانعه؟

وقال رحمه الله في معرض حديثه عن سب النبي
كماَ ِأن ِاَلردة( والغرض هنا أنه صلى الله عليه وسلمُ 

تتجرد ِعن ِاَلسب ِفكذلك ِتتجرد ِعن ِقصد ِتبديل
اَلدين ِوإراَدة ِاَلتكذيب ِباَلرساَلة، ِكماَ ِتجرد ِكفر

إبليِس ِعن ِقصد ِاَلتكذيب ِباَلربوبيِة ِوإن ِكاَن ِعدما
هذاَ ِاَلقصد ِل ِينفعه، ِكماَ ِل ِينفع ِمأن ِقاَل ِاَلكفر

.4)أل ِيقصد ِاَلكفر

أما اشتراط قصد الكفر في التكفير فهذا يقتضي كما
قال ابن الوزير في " إيثار الحق على الخلق" أل يكون

شيء من الفعال والقوال كفرا إل مع العتقاد حتى قتل
ل يتحقق كفرفالنبياء والعتقاد من السرائر المحجوبة 

كافر قط إل بالنص الخاص في شخص شخص" كما هو
.اعتقاد المرجئة

.2- الحجرات الية  1
.2/114/115-  الصارم المسلول  2
.177- الصارم المسلول ص  3
.370-  الصارم المسلول  4
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
وقد جاء في حديث طارقا بن شهاب أن رسول الله

قال ( دخل الجنة رجل في ذباب،صلى الله عليه وسلمُ 
دخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله
قال ( مر رجلن على قوم لهمُ صنمُ ل يجاوزه أحد حتى

يقرب له شيئا فقالوا لحدهما قرب، قال ليس عندي
فقرب ذبابا فخلوا، شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا

سبيله فدخل النار وقالوا للخر قرب فقال ما كنت لقرب
لحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل

. 1الجنة )

فهذا الرجل لمُ يقصد عبادة غير الله بل قرب الذباب
لينجو بنفسه ولمُ يكن يدري أن فعله ذلك يدخله النار. 

ولذلك قال محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: (
فيه مسائل.. التاسعة: كونه دخل النار بذلك الذباب الذي

لمُ يقصده بل فعله تخلصا من شرهمُ، الحادية عشرة: أن
الذي دخل النار مسلمُ لنه لو كان كافرا لمُ يقل " دخل

.2النار في ذباب" )

قال عبد الرحمن بن حسن ( وفي هذا الحديث
 فيهالتحذير من الوقوع في الشرك وأن النسان قد يقع

.3 الشرك الذي يوجب النار)منوهو ل يدري أنه 

اَلستهزاَء ِباَلله ِوآياَتهخ ِ- ِ

َنُخوُضقال تعالى: ﴿ ّنا  ُك ّنَما  إإ ُلّن  ُقو َي َل ُهمُْ  َت ْل أ
َ إئن َس َل َو  

َ ُؤوَن * ل إز ْه َت َتْس ُتمُْ  ُكن إه  إل َوَرُسو إه  إت َيا َوآ إه  ّل إبال أ
َ ُقْل  َعُب  ْل َن َو

ُكمُْ ٍة ّمن َف إئ َطآَ َعن  ْعُف  ّن إإن  ُكمُْ  إن إإيَما َد  ْع َب ُتمُ  َفْر َك ْد  َق ْا  إذُرو َت ْع َت
إميَن إر ْا ُمْج ُنو َكا ُهمُْ  ّن أ

َ إب َفًة  إئ َطآَ ّذْب  َع .4﴿ُن

قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله ( ل يخلو
أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزل، وهو كيفما كان

كفر، فإن الهزل بالكفر كفر، ل خلف فيه بين المة فإن
.5التحقيق أخو الحق والعلمُ والهزل أخو الباطل والجهل )

) عن1/203) وأبو نعيمُ ( 16، 15- رواه أحمد في الزهد ( ص  1
. بسند صحيح ولمُ يصح رفعهطارقا بن شهاب موقوفا

.140-  مجموعة التوحيد ، كتاب التوحيد ص  2
.168- فتح المجيد  3
.66-65- التوبة الية  4
.    977-2/976- أحكام القرآن  5
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
ّنا﴿ قال ابن تيمية ( ُك ّنَما  إإ ُلّن  ُقو َي َل ُهمُْ  َت ْل أ

َ إئن َس َل َو  
َعُب  ْل َن َو َ﴿: فاعترفوا واعتذروا ولهذا قيل  ﴿َنُخوُض    ل

ُكمُْ إن إإيَما َد  ْع َب ُتمُ  َفْر َك ْد  َق ْا  إذُرو َت ْع فدل على أنهمُ لمُ  ﴿َت
نوا عند أنفسهمُ قد أتوا كفرا بل ظنوا أن ذلك ليسويك

ُربكفر، فبين أن الستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكف
ه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهمُ إيمانُصاحب

ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكن
لمُ يظنوه كفرا. وكان كفرا كفروا به فإنهمُ لمُ يعتقدوا

جوازه. 

وهكذا قال  غير واحد من السلف في صفة المنافقين
الذين ضرب لهمُ المثل في سورة البقرة أنهمُ أبصروا ثمُ

عموا وعرفوا ثمُ أنكروا وآمنوا ثمُ كفروا وكذلك قال
 المثل لقبالهمُ على المؤمنينبقتادة ومجاهد: ضر

.1وسماعهمُ ما جاء به الرسول وذهاب نورهمُ)

دخإول ِاَلعبد ِاَلناَر ِبكلمة ِل ِيرى ِبهاَ ِبأساَد ِ- ِ
لجهله

 صلى اللهعن النبي رضي الله عنه عن أبي هريرة
قال ( إن العبد ليتكلمُ بالكلمة من رضوانعليه وسلمُ 

الله ل يلقي لها بال يرفعه الله بها درجات، وإن العبد
ليتكلمُ بالكلمة من سخط الله ل يلقي لها بال يهوي بها

.2في جنهمُ )

قال الحافظ بن حجر ( "ل يلقي لها بال": أي ل يتأملها
بخاطره ول يتفكر في عاقبتها ول يظن أنها تؤثر شيئا وهو

ُلوَن ﴿:من نحو قوله تعالى ُقو َت َو ُكمُْ  إت َن إس ْل َأ إب َنُه  ْو ّق َل َت ْذ  إإ  
َد إعن َو  ُه َو ًنا  ّي َه َنُه  ُبو َتْحَس َو ْلمٌُ  إع إه  إب ُكمُ  َل ْيَس  َل ُكمُ ّما  إه َوا ْف َأ إب

إظيمٌُ   َع إه  ّل . وقد وقع في حديث بلل بن الحارث3﴿ال
المزني الذي أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه

الترمذي  وابن حبان والحاكمُ بلفظ ( إن أحدكمُ ليتكلمُ
بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب

الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة) وقال في السخط
مثل ذلك... وأخرج الترمذي هذا الحديث بلفظ ( ل يرى

.  7/274- مجموع الفتاوي  1
.6478البخاري -  2
.15  اليةالنور-  3
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
وهذا الحديث .4بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا)

من أعظمُ الزواجر عن إطلقا الكلم بغير علمُ. 

 ِ ِذهاَب ِاَلعلم ِواَلعلماَء ِيفتح ِباَب ِاَلشركذ- ِ

 رضي اللهوقد روى البخاري من حديث ابن عباس
قال ( صارت الوثان التي في قوم نوح في العربعنه 

بعد  أما "ود" فكانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع
فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثمُ لبني غطيف

 .بالجرف عند سبأ

وأما يعوقا فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير
ل صالحين في قوم نوح فلماالل ذي الكلع: أسماء رج

 الشيطان إلى قومهمُ أن انصبوا إلىىهلكوا أوح
مجالسهمُ التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها

بأسمائهمُ ففعلوا، ولمُ تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي
قال في فتح المجيد: (قوله: " ونسي. 1العلمُ عبدت)

العلمُ" ورواية البخاري وينسخ وللكشمينهي "ونسخ
العلمُ" أي درست آثاره بذهاب العلماء، وعمُ الجهل حتى

صاروا ل يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في
 .2الشرك ظنا منهمُ أنه ينفعهمُ عند الله)

اَلقدرية ِكفاَر ِرغم ِجهلهم ِر ِ- ِ

روى مسلمُ من حديث يحي بن يعمر قال  (كان أول
من تكلمُ في القدر في البصرة معبد الجهني فانطلقت أنا

وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين ..
الحديث، وفيه أنهمُ سألوا ابن عمر عن ناس يقرؤون

القرآن ويتقعرون العلمُ وذكر من شبأنهمُ وأنهمُ يزعمون
قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهمُ أني ِأل قدر وأن المر أنف

 منهمُ وأنهمُ براء مني والذي يحلف به عبد الله بنبريء
عمر لو أن لحدهمُ مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه

.  3حتى يؤمن بالقدر ... الحديث)

.3/379فتح الباري ، الطبعة الولى ، في ثلثة مجلدات -  4
 وإغاثة29/62 راجع تفسير الطبري 4920البخاري التفسير -  1

 .1/184اللهفان 
.263- فتح المجيد  2
.1- صحيح مسلمُ كتاب اليمان  3
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
قال النووي في شرحه للحديث : هذا الذي قاله ابن

ظاهر في تكفيره القدرية، قال رضي الله عنه عمر
القاضي عياض رحمه الله : " هذا في القدرية الول

الذين نفوا تقدم علمُ الله تعالى بالكائنات قال والقائل
.1بهذا كافر بل خلف)

وقال ابن تيمية ( وأما كون الشياء معلومة لله قبل
كونها فهذا حق ل ريب فيه وكذلك كونها مكتوبة عنده أو
عند ملئكته كما دل على ذلك الكتاب والسنة وجاءت به

الثار، وهذا العلمُ والكتاب هو القدر الذي ينكره غالبية
القدرية ويزعمون أن الله ل يعلمُ أفعال العباد إل بعد

وجودها وهمُ كفار. كفرهمُ الئمة كالشافعي وأحمد
.2) وغيرهما

فتأمل كيف أن ابن عمر لمُ ينظر في حال هؤلء بل
 قالواوهكذا الئمة، قال بكفرهمُ بمجرد سماعه لمقالتهمُ

بكفرهمُ، ومعلوم أنهمُ ما قالوا مقالتهمُ إل بسبب الجهل
والتأويل الفاسد، ثمُ إنها دون عبادة غير الله، فكيف بمن

وقع في الشرك بعبادة غير الله؟ 

عباَدة ِغيِر ِاَلله ِمأع ِاَلجهلز ِ- ِ

قال ابن جرير رحمه الله: ( فأما الذي ل يجوز الجهل
به من دين الله لمن كان في قلبه من أهل التكليف

لوجود الدلة متفقة في الدللة عليه غير مختلفة ظاهرة
للحس غير خفية. فتوحيد الله تعالى ذكره والعلمُ بأسمائه
وصفاته وعدله. وذلك أن كل من بلغ حد التكليف من أهل
الصحة والسلمة فلن يعدم دليل دال وبرهانا واضحا يدله
على وحدانية ربه جل ثناؤه ويوضح له حقيقة صحة ذلك،

كان بالصفة التيا ولذلك لمُ يعذر الله جل ذكره أحد
سمائه، وألحقه إن مات على الجهل بهأوصفت بالجهل وب

بمنازل أهل العناد فيه تعالى ذكره، والخلف عليه بعدم
العلمُ به وبربوبيته في أحكام الدنيا وعذاب الخرة فقال

إذيَن ﴿:جل ثناؤه ّل ْعَماًل * ا َأ إريَن  َْلْخَس إبا ُكمُْ  ُئ ّب َن ُن َهْل  ُقْل   
ُنوَن إس ُيْح ُهمُْ  ّن أ

َ ُبوَن  َيْحَس ُهمُْ  َو َيا  ْن ّد إة ال َيا ْلَح إفي ا ُهمُْ  ُي ْع َضّل َس

.1/150- صحيح مسلمُ بشرح النووي  1
.2/152- الفتاوي  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
َطْت إب َفَح إه  إئ َقا إل َو إهمُْ  ّب إت َر َيا إبآَ َفُروا  َك إذيَن  ّل إئَك ا َل ُأو ًعا *  ْن ُص

ًنا  َوْز إة  َياَم إق ْل ْوَم ا َي ُهمُْ  َل إقيمُُ  ُن َفَل  ُهمُْ  ُل ْعَما .2 )1﴿َأ

قال محقق "التبصير" علي بن عبد العزيز بن علي
الشبل –أحد المحققين الكبار- في تعليقه على كلم ابن

جرير هذا: ( ومثل هذا ما قاله – رحمه الله – في تفسيره
) فقال: ( والصواب من القول في15/28ليات الكهف (

َهْل ﴿: بقولهىذلك عندنا أن يقال إن الله عز وجل عن  
ْعَماًل َأ إريَن  َْلْخَس إبا ُكمُْ  ُئ ّب َن ﴿ كل عامل عمل يحسبه فيه  ُن

، وهو بفعله ذلكٍرضُمصيبا، وأنه لله بفعله ذلك مطيع م
لله مسخط وعن طريق أهل اليمان به جائر، كالرهبان

والشمامسة وأمثالهمُ من أهل الجتهاد في ضللتهمُ وهمُ
مع ذلك من فعلهمُ واجتهادهمُ بالله كفرة من أهل أي

دين كانوا) ا.هب 

 وبعضهمُ ذو اجتهاد-قال المحقق ( وإن زعمُ هؤلء
، أنهمُ يتعبدون لله ويتقربون إليهته-وعبادة على طريق

ومع هذا كله كفرهمُ الله وسماهمُ بأسماء الكفرة وجعل
لهمُ أحكامهمُ في الخرة، ولزمه أنه لمُ يعذرهمُ على

 من العملٍنَسَجهلهمُ وظنهمُ ( حسبانهمُ ) أنهمُ على ح
َفَمن ﴿: سورة فاطر حيث يقول سبحانه فيصالح كما َأ  

َيَشاء إضّل َمن  ُي ّلَه  إإّن ال َف ًنا  ُه َحَس َفَرآ إه  إل َعَم ُء  َلُه ُسو ّيَن  ُز
ّلَه إإّن ال إهمُْ َحَسَراٍت  ْي َل َع ْفُسَك  َن َهْب  ْذ َت َفَل  َيَشاء  إدي َمن  ْه َي َو

ُعوَن  َن َيْص إبَما  إليمٌُ  ﴿، قالها سبحانه في هؤلء وأمثالهمُ،َع
هفجهلهمُ غير مقبول لوجوب طلب الهدى عليهمُ وتقرر

في حقهمُ وهذه المسألة مهمُ فهمها".

د ابن جرير رحمه الله على من زعمُ أنه لرثمُ ساقا 
يكفر بالله أحد إل من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلمُ

بوحدانية الله. قال المحقق ( وهذا مثل كفرة أهل الكتاب
ن عموما ليمن اليهود والنصارى والقبوريين بل والوثني

يكفرون حتى يعلمُ قصدهمُ للكفر وعناد الله سبحانه
وتعالى وهذا باطل بصريح القرآن والسنة... ودللة
.3) الفطرة والعقل السليمُ. فتأمله بلوازمه ترى أثره

فتأمل رحمك الله كيف عطف القبوريين على اليهود
الوثنيين عموما مع العلمُ أنوالنصارى ثمُ عطف عليهمُ 

.105-103  اليةالكهف-  1
.116/118- التبصير في معالمُ الدين ص  2
.119، 118- هامش التبصير في معالمُ الدين ص  3
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
منالقبوريين ينتسبون للسلم ويجهلون ما همُ عليه 

الشرك بالله، فصنيعه هذا هو ما يقتضيه الفهمُ السليمُ
والمعرفة الحقة. 

مألحظة ِمأهمــة

إن من الباحثين من يقول بالعذر بالجهل حتى في
وما، أصل الدين ثمُ تراهمُ يطلقون أقوال تخالف أصولهمُ

ذلك إل لن القول بالعذر بالجهل يفتح الباب لجعل مجرد
النتساب للسلم كافيا لتحقيق اليمان ولو لمُ يترك

 صاحبه الشرك بالله. 

ي في تنبيهات مهمة فيبيمثال ذلك ما ذكره الوه
مسألة الخلف في العذر بالجهل أو عدمه، تحسن

مراجعتها لتحقيق الوفاقا واحترام المخالف والتزام
البحث العلمي والنقد البناء. 

منها ما أفاده في قوله ( العذر بالجهل ل يشمل من
 مجمل لصول السلم، مثل أنضيقع في أمور فيها نق

يسجد للصنمُ أو للشمس والقمر أو ينكر نبوة محمد
أو ل يؤمن باليوم الخر أو يزعمُ أنصلى الله عليه وسلمُ 
قد ألوهية البشر كبعض الباطنيةعتلله صاحبة أو ولدا. أو ي

أو يعتقد أن بعض الناس يسعهمُ الخروج عن الشريعة
ونحو ذلك.

فالعذر يكون لمن وقع في بعض النحرافات العقدية
أو بعض آحاد الشرك وصوره، ولمُ تقمُ عليه الحجة

فمحل العذر ما يتعلق بتفاصيل التوحيد ل بأصله والله
أعلمُ. 

إذ ل بد من القرار المجمل بالسلم والتوحيد والبراءة
وهذاَ ِمأنه ِنقض ِلماَ. 1) المجملة من الشرك وأهله

كاَن ِقرره ِمأن ِرفض ِتقسيِم ِاَلدين ِإلى ِأصل ِل
يعذر ِجاَهله ِوفروع ِهي ِمأحل ِاَلعذر ِباَلشروط

. اَلمعروفة

.1/292- نواقض اليمان العتقادية  1
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

اَلجهل ِاَلذي ِيعذر ِصاَحبه ِ.2

إن الجهل الذي يعذر صاحبه ويدخل الجنة إن مات
على أصل اليمان هو الجهل بالشرائع أو الجهل ببعض

الصفات.. ما لمُ يكن صاحبه متمكنا من العلمُ. ل الجهل
بأصل الدين. فإن من مات على الشرك في أصل الدين
مع عدم تمكنه من العلمُ يسمى مشركا ولكنه ل يعذب

حتى تقام عليه الحجة. أما إذا تمكن من العلمُ ومات على
 شركه وجهله فمعذب على شركه.

أقساَما ِاَلناَس ِفي ِطلب ِاَلحق

ساَع ِفي ِطلب ِاَلحق ِلم ِيجد ِإل ِمأن ِيدله.1
على ِاَلباَطل

فهذا ل يؤاخذ بجهله، قال ابن حزم ( وأما من بلغ إليه
وصححه صلى الله عليه وسلمُ خبر غير صحيح عن النبي

له مبتأول أو جاهل أو فاسق لمُ يعلمُ هو بفسقه فهذا هو
مبلغ اجتهاد هذا النسان، ولمُ يكلفه الله تعالى أكثر مما

في وسعه ول ما لمُ يبلغه فهو إن عمل بما بلغه من ذلك
الباطل فمعذور بجهله ل إثمُ عليه لنه لمُ يتجانف لثمُ

والعمال بالنيات، فهو مجتهد مأجور مرة في قصده بنيته
. 1إلى الخير)

فهذا حكمُ من حقق التوحيد ولمُ يدرك الفرائض
والحكام فل يؤاخذ بجهله باتفاقا. أما إذا لمُ يحقق التوحيد

لعدم تمكنه من ذلك فحكمه حكمُ غير المتمكنين الذين
لمُ تبلغهمُ الحجة في الدنيا ويختبرون يوم القيامة كما في
حديث العرصات، ول يمنع ذلك من إطلقا وصف الشرك

عليه لنه لمُ يحقق التوحيد. ولن وصف الشرك يثبت
قبل قيام الحجة الرسالية. 

ساَع ِلطلب ِاَلحق ِلم ِيجد ِإل ِبعضه.2

فإذا حقق التوحيد وغاب عنه ما سواه من الفرائض
ولمُ يتمكن من معرفته لندرة من يعرفه أو يدل عليه،

.1/65- الحكام  1
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
فهذا ل يؤاخذ بما فاته وغاب عنه بعد سعيه وبذله

المجهود في تحصيله. 

أن زيد بن عمرو بن نفيل( ومثاله ما رواه البخاري 
خرج إلى الشام يسأل عن الدين و يتبعه، فلقي عالما من

 أن أدين دينكمُىاليهود فسأله عن دينهمُ فقال: إني لعل
فأخبرني فقال: ل تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من

ر إل من غضب الله وما أحملفغضب الله، قال زيد: ما أ
 أستطيعه؟ فهل تدلني علىىمن غضب الله شيئا أبدا وأن

غيره، قال ما أعلمه إل يكون حنيفا قال زيد وما الحنيف؟
قال دين إبراهيمُ، لمُ يكن يهوديا ول نصرانيا ول يعبد إل

الله، فخرج زيد فلقي عالما من النصارى، فذكر مثله
فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة

ر إل من لعنة الله، ول أحمل من لعنة اللهفالله، قال ما أ
 أستطيع ؟ فهل تدلني علىىنأول من غضبه شيئا أبدا و

غيره؟ قال ما أعلمه إل أن يكون حنيفا قال وما الحنيف؟
 إلعبدقال دين إبراهيمُ لمُ يكن يهوديا ول نصرانيا ول ي

 زيد قولهمُ في إبراهيمُ عليه السلم خرجىالله فلما رأ
فلما برز رفع يديه فقال: اللهمُ إني أشهد أني على دين

.1 )إبراهيمُ

قال ابن حجر في رواية ابن إسحاقا ( وكان يقول:
اللهمُ لو أعلمُ أحب الوجوه إليك لعبدتك به، ولكني ل

.2أعلمه ثمُ يسجد على الرض براحته)

وإذا أدركت هذا وعلمت أن مشركي العرب قبل
من أهل النار كما مر صلى الله عليه وسلمُ مبعث النبي

في حديث ( إن أبي وأباك في النار) وحديث بني المنتفق
وغيرهما.. ظهر لك جليا الفرقا بين المتمكن الناجي

والجاهل المعرض. 

ومثل هذا – أي النجاة بتحقيق التوحيد ومؤاخذة
 صلى الله عليهالمتمكن المعرض- حديث حذيفة أن النبي

قال ( يدرس السلم كما يدرس وشي الثوب،وسلمُ 
 ما صيام ول صلة ول نسك ول صدقة،ىحتى ل يدر

 فيى على كتاب الله تعالى في ليلة فل يبقىيسرلو
 طوائف من الناس الشيخ الكبيرىالرض منه آية، وتبق

والعجوز الكبيرة يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة ل

.)3827رواه البخاري (-  1
.7/145فتح الباري -   2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
ر لحذيفة فماف بن زةإله إل الله فنحن نقولها) فقال صل

تغني عنهمُ ل إله إل الله وهمُ ل يدرون ما صلة ول صيام
ول نسك ول صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة في الثالثة فقال

( يا صلة تنجيهمُ من النار، تنجيهمُ من النار) رواه ابن
ماجه وابن حبان والحاكمُ وقال صحيح على شرط مسلمُ

ولمُ يخرجاه، ووافقه الذهبي، قال ابن حجر ( رواه ابن
، فهؤلء القوم ينجون بما1ماجه بسند قوي عن حذيفة )

حققوا من التوحيد ول يؤاخذون بما غاب عنهمُ من
الفرائض مع عدم تمكنهمُ من تحصيله.

غيِر ِساَع ِفي ِطلب ِاَلحق ِمأع ِتمكنه.3

فهذا آثمُ ل عذر له، مؤاخذ بذنبه في الدنيا والخرة
لن الحجة قائمة عليه قال ابن القيمُ ( اعتراف العبد

بقيام حجة الله عليه من لوازم اليمان أطاع أم عصى
فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال
الكتب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلمُ به سواء علمُ أو

 عنهىجهل فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونه
. 2فقصر عنه ولمُ يعرفه فقد قامت عليه الحجة)

أهل ِاَلجاَهليِة ِفي ِاَلناَر ِلقيِاَما ِاَلحجة ِعليِهم

إذا كان الله سبحانه قد أقام الحجة على مشركي
قريش وغيرهمُ بدين إبراهيمُ مع ندرة من كان على علمُ

 الله سبحانه من سعى لطلبه وأدركىبه أو ببعضه، فنج
بعضه، وعذب من لمُ يسع في طلبه ومات على شركه،

فكيف يعذر الناس بالجهل في بلد السلم مع كثرة
 العلماء وانتشار العلمُ وظهور شعائر الدين. 

عمرو بن نفيل إلى الدين الحق دلزيد بن ولما وصل 
ذلك على تمكن أهل الجاهلية منه ولذلك كانوا من أهل

ٍة ﴿:النار كما يدل عليه قوله تعالى ْفَر َفا ُح َلَى َش َع ُتمُْ  ُكن َو  
َها  ْن ُكمُ ّم َذ َق َأن َف إر  ّنا وكما في حديث أنس في .3﴿ّمَن ال

). وكما في حديث صحيح مسلمُ ( إن أبي وأباك في النار
لقيط بن عامر في وفد بني المنتق وفيه ( لعمر الله ما
أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك فقل

أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوءك، تجر على

.13/16فتح الباري -   1
.1/239مدارج السالكين -  2
.103  اليةآل عمران-  3
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
 عبد الله بن أحمد فيرواهوجهك وبطنك في النار) 

"السنة" وابن أبي عاصمُ والطبراني وابن منده ... وقال
جللة النبوة، فيه ابن القيمُ ( هذا حديث كبير مشهور

بادية على صفحاته تنادي عليه بالصدقا. وصححه بعض
.1الحفاظ حكاه شيخ السلم النصاري)

.380، 379مختصر الصواعق المرسلة ص -  1
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

أقساَما ِأهل ِاَلبدع.3
) بشرح أحمد بن2/403قال ابن القيمُ في نونيته (

إبراهيمُ بن عيسى أثناء كلمه عن أهل البدع

همُ عندنا قسمان أهل
جهالة 

جمع وفرقا بين نوعيها
هما

و العناد فأهل كفروذف
ظاهر 

متمكنون من الهدى
والعلمُ بالب

لكن إلى أرض الجهالة
أخلدوا

لمُ يبذلوا المقدور في
إدراكهمُ
 ل شك فيىفهمُ الل

تفسيقهمُ
ُمُبهيدي فبب عن  والوقف
ذي ببال  لست 

 العناد وذانكووذو
القسمان 

في بدعة ل شك يجتمعان
والجاهلون فإنهمُ نوعان

بأسباب ذات اليسر
والمكان

واستسهلوا التقليد
كالعميان 

للحق تهوينا بهذا الشان
والكفر فيه عندنا قولن

مُ ولببببببر أنعتهبببالكف
بانباليمب

ثمُ شرع في ذكر القسمُ الخر فقال 

والخرون فأهل عجز عن
بلبببو

بالله ثمُ رسوله ولقائببه 
ُقوم دهاهمُ حسن ظنهمُ

بما
 في الناس لمُةوديان

يجدوا سوى 
لو يقدرون على الهدى

لمُ يرتضوا
فأولء معذورون إن لمُ

يظلموا

غ الحق مع قصد ومع
إيمان 

وهمُ إذا ميزتهمُ ضربان 
قالته أشياخ ذووا أسنان 

أقوالهمُ فرضوا بها بأمان 
ه من قائل البهتان  ببدل
لببببفروا بالجهببببويك
دوان بببوالع
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
فانظر رحمك الله كلم هذا المام المحقق وهو يتكلمُ

عن أهل البدع، كيف أحسن التصنيف ودقق التقسيمُ. 

فقسمُ أهل البدع إلى معاندين وجهال. 

أما المعاندون فظاهر كفرهمُ، وأما الجهال فهمُ
نوعان: 

متمكنون أخلدوا إلى التقليد والجهل، فقصروا في-1
طلب الحق، ل شك في تفسيقهمُ أما تكفيرهمُ ففيه

قولن، واختار رحمه الله التوقف. 
عاجزون مؤمنون بالله ورسوله واليوم الخر، غير-2

مقصرين في طلب الحق لو وجدوا الهدى ل تبعوه، لكنهمُ
يجدوا غير أقوال شيوخ يحسنون الظن بهمُ فهؤلء لمُ

روا في إزالته غيرّقصُمعذورون بجهلهمُ الذي لمُ ي
مؤاخذين بما جنوه بسببه.

والخرون مؤمنون بالله ورسوله واليوم الخر، لكن
تشابهت عليهمُ المور بسبب سلوك طرقا الزيغ مع

حسن قصدهمُ فهؤلء قال فيهمُ: 

لء بين الذنبأوف
ن أوببببببوالجري

إحداهما أو واسع
رانبببببببالغف

وأعجب كل العجب ممن يذكر قول ابن القيمُ

فأولء معذورون إن لمُ
واببببببيظلم

والعببببببدوانويكفروا بالجهل 

ويستدل به على العذر بالجهل وإنما يتكلمُ ابن القيمُ
عن أهل البدع مبينا ضابط التمكن فيا لمضرة الجهل

وخطورة الغفلة والتقليد. 

اَلشراَئع ِتلزما ِاَلمتمكن

رأيت ِقومأاَقال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( 
يذهبون ِإلى ِأن ِاَلشراَئع ِل ِتلزما ِمأن ِكاَن ِجاَهل

وهذاَ ِباَطل ِبل ِهيقال: بهاَ ِول ِمأن ِلم ِتبلغه، ِ
 ِصلى ِاَلله ِعليِه ِوسلملزمأة ِله ِلن ِرسول ِاَلله
وإلى ِاَلجن ِكلهم ِوإلى، ِبعث ِإلى ِاَلنس ِكلهم

 . كل ِمأن ِلم ِيولد ِإذاَ ِبلغ ِبعد ِاَلولدة
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
:قال أبو محمد: ( قال الله تعالى آمرا له أن يقول

ًعا ﴿ إمي ُكمُْ َج ْي َل إإ إه  ّل ّني َرُسوُل ال إإ وهذا عموم ل يجوز أن، 1﴿ 
ْتَرَك ﴿:يخص منه أحد وقال تعالى ُي َأن  إْلنَساُن  َيْحَسُب ا َأ  

ًدى  ، فأبطل سبحانه أن يكون أحد سدى والسدى2﴿ُس
، فأبطل عز وجل هذا المر،ىالمهل الذي ل يؤمر ول ينه

وأما منولكنه معذور بجهله ومغيبه عن المعرفة فقط، 
بلغه ذكر النبي صلى الله عليه وسلمُ حيث ما كان من

ارتهنذففرض عليه البحث عنه، فإذا بلغته أقاصي الرض، 
 الدين اللزم لهبتباعه وطلاففرض عليه التصديق به و

والخروج عن وطنه لذلك، وإل فقد استحق الكفر والخلود
في النار، والعذاب بنص القرآن وكل ما ذكرنا يبطل قول

 صلى اللهن في حين بعث النبيإمن قال من الخوارج 
يلزم من في أقاصي الرض اليمان بهعليه وسلمُ 

ومعرفة شرائعه، فإن ماتوا في تلك الحال ما توا كفارا
ّلُه ﴿:إلى النار. ويبطل هذا قول الله عز وجل ّلُف ال َك ُي  لَ 

َبْت  َكَس َها َما  َل َها  َع ُوْس إإلّ  ْفًسا   وليس في وسع أحد3﴿َن
علمُ الغيب. 

فإن قالوا فهذه حجة الطائفة القائلة إنه ل يلزم أحدا
شيئِ من الشرائع حتى تبلغه، قلنا  :ل حجة لهمُ فيها، لن

لف الناس فهو في وسعهمُ ... إل أنهمُ معذورونُكل ما ك
 يعذبون به إنابمغيب ذلك عنهمُ ولمُ يكلفوا ذلك تكليف

لمُ يفعلوه وإنما كلفوه تكليف من ل يعذبون حتى يبلغهمُ،
أن له صلى الله عليه وسلمُ ومن بلغه عن  رسول الله

أمرا من الحكمُ مجمل ولمُ يبلغه نصه، ففرض عليه إجهاد
نفسه في طلب ذلك المر، وإل فهو عاص لله عز وجل

َلُموَن  ﴿:قال الله تعالى ْع َت ُتمُْ لَ  ُكن إإن  إر  ْك ّذ ْهَل ال َأ ْا  ُلو َأ َفاْس  
﴿4( 5.

وإذا كان العلماء لمُ يعذروا القادر على التعلمُ فكيف
 إل الباطل بسبب تقصيره في طلبىبمن بلغه الحق وأب

الحق وإعراضه عما جاءه. 

وأحسن عبد القادر عوده حين قال: ( من المبادئ
الولية في الشريعة السلمية أن الجاني ل يؤاخذ على

.158  اليةالعراف-  1
.36  اليةالقيامة-  2
.286- البقرة الية  3
.43- النحل الية  4
.4/106فصل في الملل والهواء والنحل - ال 5
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
الفعل المحرم إل إذا كان عالما علما تاما بتحريمه فإذا
جهل التحريمُ ارتفعت عنه المسؤولية ويكفي في العلمُ

مكانه فمتى بلغ النسان عاقل وكان ميسرا لهإبالتحريمُ 
أن يعلمُ ما حرم عليه إما برجوعه للنصوص الموجبة
للتحريمُ وإما بسؤال أهل الذكر اعتبر عالما بالفعال
المحرمة، ولمُ يكن له أن يعذر بالجهل أو يحتج بعدم

" ِل ِيقبل ِفي ِداَر ِاَلسلماالعلمُ، ولهذا يقول الفقهاء 
.اَلعذر ِبجهل ِاَلحكاَما"

ويعتبر المكلف عالما بالحكام بإمكان العلمُ ل بتحقق
العلمُ فعل لن ذلك يؤدي إلى الحرج ويفتح باب الدعاء

بالجهل على مصراعيه ويعطل تنفيذ النصوص وهذه هي
القاعدة العامة في الشريعة السلمية ول استثناء لها وإذا

كان الفقهاء يرون قبول الحتجاج بجهل الحكام ممن
عاش في بادية ل يختلط بمسلمين، أو ممن أسلمُ حديثا
ولمُ يكن مقيما بين المسلمين فإن هذا ليس استثناء في

الواقع، وإنما هو تطبيق للقاعدة الصلية التي تمنع من
مؤاخذة من يجهل التحريمُ حتى يصبح العلمُ ميسرا.
فمثل هؤلء لمُ يكن العلمُ ميسرا لهمُ، ول يعتبرون

عالمين بأحكام الشريعة، أما إذا كان مدعي الجهل ناشئا
بين المسلمين أو أهل العلمُ فل يقبل منه الدعاء

. 1بالجهل)

وكلمه هذا عن أحكام الشريعة ل التوحيد إذ ل يمكنه
القول إنهمُ " ل يعتبرون عالمين بالتوحيد" كما قال في "

معرفة التوحيد شرط في تحقيقأن أحكام الشريعة" إذ 
اليمان فهو أصل الصول، الذي يدخل صاحبه دائرة

فجهل الفرائض، اليمان وإن غابت عنه الشرائع
والمحرمات وما دون أصل الصول ل يؤاخذ صاحبه ول

يعاقب عليه ما لمُ يكن متمكنا من العلمُ به. 

قال ابن قدامة الحنبلي : ( ول حد على من لمُ يعلمُ
تحريمُ الزنا، قال: عمر وعثمان وعلي : ل حد إل على من

 الزانيىعلمه، وبهذا قال عامة أهل العلمُ، فإن أدع
الجهل بالتحريمُ وكان يحتمل أن يجهله كحديث العهد
بالسلم والناشئِ ببادية قبل منه لنه يجوز أن يكون

صادقا، وإن كان ممن ل يخفى عليه ذلك كالمسلمُ
الناشئِ بين المسلمين وأهل العلمُ، لمُ يقبل لن تحريمُ

الزنا ل يخفى على من هو كذلك فقد علمُ كذبه، وإن

.431، 1/430التشريع الجنائي السلمي -  1
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
دعى الجهل بفساد نكاح قبل قوله لن عمر قبل قولا

المدعي الجهل بتحريمُ النكاح في العدة، ولن مثل هذا
 .1 على غير أهل العلمُ)ىيجهل كثيرا ويخف

وهكذا ترى في كلم العلماء عذر جاهل مثل هذه
،المور بالشروط المذكورة في ضابط التمكن من العلمُ

 أصل الدين أوضول يذكرون أنه يعذر بالجهل من نق
ولو، ة ذلكلاحجهل ما ل يصح اليمان إل مع العلمُ به لست
كان ذلك بالمكان لذكروه في هذا المكان.

جاَهل ِمأاَ ِدون ِاَلتوحيِد ِل ِيكفر ِحتى ِيعرف

قال أبو محمد بن حزم ( ومن لمُ تبلغه واجبات الدين
فإنه معذور ول ملمة عليه وقد كان جعفر بن أبي طالب

وأصحابه رضي الله عنهمُ بأرض الحبشة ورسول الله
بالمدينة والقرآن ينزل والشرائعصلى الله عليه وسلمُ 

تشرع فل يبلغ إلى جعفر وأصحابه أصل، لنقطاع الطريق
جملة من المدينة إلى أرض الحبشة وبقوا كذلك ست

وا بالمحرمملسنين فما ضرهمُ ذلك في دينهمُ شيئا إذا ع
  . 2) وتركوا المفروض

وا بماملومعلوم أن جعفرا وأصحابه حققوا التوحيد وع
فلمُ يضرهمُ ما غاب عنهمُ من الشرائع التي لمُه، يقتضي

 لمن يقول إن ابن حزم يعذر جاهلاعجبياتبلغهمُ و
التوحيد مستدل بهذا النص منه ففاعل ذلك لمُ ينتبه فضل
عن كونه لمُ يمعن النظر بل سلك مسلك الغافلين واتبع

طريقة الجاهلين. 

وقال ابن قدامة ( ول خلف بين أهل العلمُ في كفر
من تركها –يعني الصلة- جاحدا لوجوبها إذا كان ممن ل

يجهل مثله ذلك، فإن كان ممن ل يعرف الوجوب كحديث
السلم والناشئِ بغير دار السلم أو بادية بعيدة عن

المصار وأهل العلمُ لمُ يحكمُ بكفره وعرف ذلك وتثبت
له أدلة وجوبها فإن جحدها بعد ذلك كفر، وأما الجاحد لها

ناشئا في المصار بين أهل العلمُ فإنه يكفر بمجرد جحدها
وكذلك الحكمُ في مباني السلم كلها وهي الزكاة

والصيام والحج، لنها مبادئ السلم وأدلة وجوبها ل تكاد
 إذ كان الكتاب والسنة مشحونين بأدلتها والجماعىتخف

.10/156المغني مع الشرح الكبير -  1
.4/60الفصل-  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
منعقد عليها فل يجحدها إل معاند للسلم، يمتنع من

التزام الحكام غير قابل لكتاب الله تعالى ول سنة رسوله
ول إجماع المة.. وكذلك كل جاهلصلى الله عليه وسلمُ 

بشيء يمكن أن يجهله ل يحكمُ بكفره حتى يعرف ذلك
.1وتزول الشبهة ويستحله بعد ذلك)

ًا ًء بدل القرآن مخطئ وقال ابن حزم ( ولو أن امر
جاهلً، أو صلى لغير القبلة كذلك، ما قدح ذلك في دينه

.2عند أحد من أهل السلم حتى تقوم عليه الحجة بذلك )

ن ِمأن ِاَلعلميِـغيِر ِاَلمتمكن

وغير المتمكنين من العلمُ كمن أسلمُ بدار حرب
أصلية أو حديث عهد بالسلم أو من نشأ ببادية بعيدة. 

قال شيخ السلم ( اتفق الئمة على أن من نشأ
ببادية بعيدة عن أهل العلمُ واليمان وكان حديث العهد

بالسلم فأنكر شيئا من هذه الحكام الظاهرة المتواترة
 صلىفإنه ل يحكمُ بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول

.3)الله عليه وسلمُ 

"ل صلى الله عليه وسلمُ وأعظمُ ما جاء به بالرسول
إله إل الله" ومن دخل السلم فل ريب أنه عرف معنى

"ل إله إل الله" وعمل بمقتضاها ولذلك كان مسلما فمتى
ظهر منه نقض ل "ل إله إل الله " في أسمى معانيها دل

ذلك على عناده أو على جهله بها وفساد عقد إسلمه. 

اَعتباَر ِاَلداَر ِومأظنة ِاَلعلم

ويجب على المكلف ( أن يؤمن بالله ورسوله ويقر
من أمر صلى الله عليه وسلمُ بجميع ما جاء به الرسول

اليمان بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الخر وما أمر
ونهى، بحيث يقر بجميع صلى الله عليه وسلمُ به الرسول

ما أخبر به وما أمر به فل بد من تصديقه والنقياد له فيما
أمر، وأما التفصيل فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده
من أن الرسول أخبر به وأمر به، وأما ما أخبر به الرسول

.132-1/131- المغني  1
 وراجع الفتاوى (1/131حكام أحكام في أصول الإال_  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
ولمُ يبلغه أنه أخبر به ولمُ يمكنهصلى الله عليه وسلمُ 

العلمُ بذلك، فهو ل يعاتب على ترك القرار به مفصل وهو
داخل في إقراره بالمجمل العام. ثمُ إن قال بخلف ذلك

متأول كان مخطئا يغفر له خطؤه، إذا لمُ يحصل منه
تفريط ول عدوان، ولهذا يجب على العلماء من العتقاد

ما ل يجب على آحاد العامة، ويجب على من نشأ بدار
علمُ وإيمان من ذلك ما ل يجب على من نشأ بدار

.1جهل)

.328، 3/327مجموع الفتاوى -  1
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

جهل ِاَلصفة.4
قال المام ابن جرير: ( القول فيما أدرك علمه من

صفات الصانع خبرا ل استدلل: أما ما ل يصح عندنا عقد
 فهو ما1اليمان لحد ول يزول حكمُ الكفر إل معرفته

وذلك أن الذي ذكرنا قبل من صفاته، ل قدمنا ذكره. 
يعذر بالجهل به أحد بلغ حد التكليف كان ممن أتاه من

الله تعالى ذكره رسول أو لمُ يأته رسول، عاين من
 سوى نفسه. دا غيره أو لمن يعاين أحقالخل

 أسماء وصفات جاء بها كتابه- تعالى ذكره-ولله 
 مناأمته ل يسع أحد صلى الله عليه وسلمُ وأخبر بها نبيه

خلق الله قامت عليه الحجة بأن القرآن نزل به، وصح
فيما روى صلى الله عليه وسلمُ عنده قول رسول الله

عنه به الخبر منه خلفه، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة
عليه به من جهة الخبر على ما بينت فيما ل سبيل إلى

إدراك حقيقة علمه إل حسا فمعذور بالجهل به الجاهل،
لن علمُ ذلك ل يدرك بالعقل ول بالروية والفكرة وذلك
نحو إخبار الله تعالى ذكره إيانا أنه سميع بصير، وأن له

َيَشاء  ﴿:يدين لقوله ْيَف  َك ُق  إف ُين إن  َتا َط ْبُسو ُه َم َدا َي َبْل    ﴿2.
إه ﴿:وأن له يمينا لقوله إن إمي َي إب ّياٌت  إو ْط َواُت َم َوالّسما   

ُكوَن  إر ُيْش َعّما  َلى  َعا َت َو َنُه  ْبَحا  ﴿:. وأن له وجها لقوله3 ﴿ُس
إإّل إلٌك  َها ٍء  ُكّل َشْي َو  ُه إإّل  َلَه  إإ ًها آَخَر َل  َل إإ إه  ّل َع ال ُع َم ْد َت َوَل 

ُعوَن  ُتْرَج إه  ْي َل إإ َو ْكمُُ  ْلُح َلُه ا َهُه   .5)4﴿َوْج

وذكر غيرها من الصفات التي هي عرضة للتأويل
فأثبت أن لله قدما وأنه يضحك وأنه ينزل كل ليلة إلى
السماء الدنيا وأنه ليس بأعور وأن المؤمنين يرونه يوم

فإن القيامة بأبصارهمُ وأن له أصابع، ثمُ قال رحمه الله (
هذه المعاني التي وصفت ونظائرها مما وصف الله عز

 صلى الله عليه وسلمُوجل بها نفسه أو وصفه بها رسوله

 قال محقق التبصير : هذا ما في الصل ولعل الصواب إل-  1
بمعرفته. 

. 64 الية المائدة-  2
.67 الية الزمر-  3
.88  اليةالقصص-  4
.133-132التبصير ص -  5
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
مما ل تدرك حقيقة علمه بالفكر والروية، ول نكفر

.1) ، إل بعد انتهائها إليهابالجهل بها أحد

وقال الشافعي ( لله أسماء وصفات ل يسع أحدا ردها
ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل
قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لن علمُ ذلك ل يدرك

. 2بالعقل ول الروية والفكر )

رك بالعقل والروية والفكر ل يعذر بجهله،يدوكأن ما 
وهذا شبيه جدا بكلم ابن جرير، وأشير هنا إلى أن الذين

يعذرون بالجهل مطلقا ينقلون مثل هذه القوال
للستدلل على عموم قاعدة العذر بالجهل ول يفصلون

ول يقيدونها بقيودها المعلومة.

صفاَت ِل ِيسع ِأحداَ ِجهلهاَ

اعلمُ رحمك الله أن العذر بجهل الصفات ليس على
إطلقه، قال ابن جرير رحمه الله ( قد دللنا فيما مضى

قبل من كتابنا هذا أنه ل يسع أحدا بلغ حد التكليف الجهل
بأن الله جل ذكره، عالمُ له علمُ وقادر له قدرة ومتكلمُ

له كلم وعزيز له عزة وأنه خالق وأنه ل محدث إل
وقلناَ ِمأن ِجهل ِذلك ِفهو ِباَللهمصنوع مخلوقا، 

. فهذه الصفات ل يعذر جاهلها لنها تطعن في3) كاَفر
اللوهية والرببوبية في الصمبيمُ. 

الجهل وما ل يعذر فيهبتصنيف العلماء لما يعذر فيه 
به

لقد اعتنى العلماء الكرام بهذا الباب خصوصا في
كتاب الردة، وسيأتي مزيد بيان لهذا الموضوع في الكلم

 عن الردة عند الفقهاء. 

قال القاضي عياض في خضمُ كلمه عن سب النبي
: ( أن يكون القائل لما قال في جهته – عليه السلم –ص

غير قاصد للسب والزدراء ول معتقد له، ولكنه تكلمُ في
جهته – عليه السلم- بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو

تكذيبه أو إضافة ما ل يجوز عليه أو نفي ما يجب له مما

.139التبصير في معالمُ الدين ص -  1
.13/418فتح الباري -  2
.149التبصير ص -  3
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
هو في حقه – عليه السلم- نقيصة، مثل أن ينسب إليه

إتيان كبيرة أو مداهنة في تبليغ الرسالة، أو في حكمُ بين
الناس أو يغض من مرتبة أو شرف نسبه أو وفور علمه

أو زهده أو يكذب بما اشتهر به من أمور أخبر بها – عليه
السلم- أو تواتر الخبر بها عن قصد لرد خبره أو يأتي

بسفه من القول وقبيح من  الكلم ونوع من السب في
حقه، وإن ظهر بدليل حاله أنه لمُ يتعمد ذمه ولمُ يقصد
سبه، إما لجهالة حملته على ما قاله أو الضجر أو سكر

اضطره إليه أو قلة مراقبة وضبط للسانه وعجرفة وتهور
في كلمه. 

فحكمُ هذا الوجه حكمُ الوجه الول القتل وإن تلعثمُ إذ
ل يعذر أحد في الكفر بالجهالة ول بدعوى زلل اللسان ول
بشيء مما ذكرناه إذا كان عقله في فطرته سليما إل من

.1أكره وقلبه مطمئن باليمان )

)2/277وأذكر هاهنا ما نقله القاضي عياض ( الشفا 
يجب الحتراز من التكفير في من قولهمُ – العلماء- "

أهل التأويل فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطر
 في سفكإوالخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخط

محجمة دم مسلمُ واحد" فإنما هو في إكفار  المتأولين
 ضلله البعيد.ىل في إكفار من بان كفره وتجل

وقال أيضا في بيان ما هو من المقالت كفر ( ...
وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه ل يصدر إل

من كافر، وإن كان صاحبه مصرحا بالسلم مع فعله ذلك
الفعل . كالسجود للصنمُ وللشمس والقمر والصليب
والنار والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلها والتزين
بزيهمُ من شد الزنانير وفحص الرؤوس، فقد أجمع

المسلمون على أن هذا ل يوجد إل من كافر وأن هذه
الفعال علمة على الكفر وإن صرح فاعلها بالسلم. 

وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل
 الخمر أو الزنا مما حرمه الله بعد علمهإربُالقتل أو ش

بتحريمه كأصحاب الباحة من القرامطة وبعض غلة
.2المتصوفة)

 ، طبعة هشام على2/331الشفا بتعريف حقوقا المصطفى -  1
.حافظ ، الطبعة الولى

.2/397الشفا -  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
قال مل القاري تعليقا على قوله " فحص الرؤوس " (

لعل فحص الرأس – أي حلق وسطه- كان شعارا للكفر
قبل ذلك، وأما الن فقد كثر في المسلمين فل يعد

.1كفرا)

فتأمل كيف نقل القاضي عياض الجماع على أن
عبادة غير الله كالسجود لصنمُ ونحوه ل توجد إل من

 بالعلمُ. وعندما ذكر استحلل المحرماتهاكافر ولمُ يقيد
مُ. ذلك لن أصل الدين الذي هولقيد كفر فاعله بالع

توحيد الله هو الذي دخل به المرء السلم وعصمُ به دمه
وماله وجرت عليه به الحكام ل بغيره من الصول فضل
عن الفروع، ولذلك فإن من لقي الله محققا للتوحيد لمُ

يعمل غيره وغابت عنه الشرائع فقد فاز. بخلف من
ه هباء منثورملعمل بالفرائض كلها ولمُ يحقق التوحيد، فع

ل ينجيه من الخلود في النار. 

قال الشيخ سليمان بن سحمان النجدي : ( إن الشرك
الكبر من عبادة غير الله وصرفها لمن أشركوا به مع الله

من النبياء والولياء والصالحين فإن هذا ل يعذر أحد في
الجهل به بل معرفته واليمان به من ضروريات

. 2السلم)

وقال مفتي الديار النجدية أبو بطين: ( ومن المعلوم
أن أهل البدع الذين كفرهمُ السلف والعلماء بعدهمُ، أهل

ولمُ يوقعهمُ فيما ارتكبوه إل، علمُ وعبادة وفهمُ وزهد
الجهل. والذين حرقهمُ علي بن أبي طالب بالنار هل

آفتهمُ إل الجهل؟ 

ولو قال إنسان أنا أشك في البعث بعد الموت لمُ
.3يتوقف من له أدنى معرفة في كفره والشاك جاهل)

عذر في الجملةببين أن الجهل ليس يوقال ( ومما 
في الخوارج ما قال مع صلى الله عليه وسلمُ قوله

عبادتهمُ العظيمة ومن المعلوم أنه لمُ يوقعهمُ فيما وقعوا
فيه إل بالجهل، وهل صار الجهل عذرا لهمُ ؟ 

.5/431 القاري يالشفا بشرح نور الدين مل عل-  1
.)3/188( فتاوى الئمة النجدية  )63( كشف الشبهتين ص -  2
.185، 3/184فتاوى الئمة النجدية -  3
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
يوضح ما ذكرنا أن العلماء من كل مذهب يذكرون في
كتب الفقه باب حكمُ المرتد وهو المسلمُ الذي يكفر بعد

 الشرك،إسلمه وأول شيء يبدؤون به من أنواع الكفر
يقولون من أشرك بالله كفر لن الشرك عندهمُ أعظمُ

ن مثله ل يجهله كما قالوا فيماإأنواع الكفر، ولمُ يقولوا 
. 1دونه )

جاَهل ِاَلتوحيِد ِليِس ِمأسلماَ ِعلى ِكل ِحاَل ِ

قال العلمة ابن باز في رده على سؤال عن العذر
بالجهل : ( المور قسمان : قسمُ يعذر فيه بالجهل. فإذا

كان من أتى ذلك بين المسلمين وأتى الشرك بالله وعبد
غير الله فإنه ل يعذر لنه مقصر لمُ يسأل، ولمُ يتبصر في
دينه فيكون غير معذور في عبادته غير الله من أموات أو
أشجار أو أحجار أو أصنام لعراضه وغفلته عن دينه كما

إرُضوَن ﴿:قال الله سبحانه ْع إذُروا ُم ُأن َعّما  َفُروا  َك إذيَن  ّل َوا  ...
لما استأذن ربه أن صلى الله عليه وسلمُ  ولن النبي2﴿

رفيستغفر لمه لنها ماتت في الجاهلية لمُ يأذن له ليستغ
 صلىلها، لنها ماتت  على دين قومها عباد الوثان، ولنه

قال لشخص سأله عن أبيه قال ( هو فيالله عليه وسلمُ 
يرهغالنار ) لنه مات على الشرك بالله وعلى عبادة 

سبحانه وتعالى. فكيف بالذي بين المسلمين وهو يعبد
البدوي أو يعبد الحسين أو الشيخ عبد القادر الجيلني  أو

أو يعبد عليا أو صلى الله عليه وسلمُ ايعبد الرسول محمد
يعبد غيرهمُ، فهؤلء وأشباههمُ. ل يعذرون من باب أولى،
لنهمُ أتوا الشرك الكبر وهمُ بين المسلمين والقرآن بين

 صلى الله عليه وسلمُ اللهأيديهمُ... وهكذا سنة رسول
 موجودة بينهمُ ولكنهمُ عن ذلك معرضون. 

والقسمُ الثاني : من يعذر بالجهل كالذي ينشأ في بلد
بعيدة عن السلم في أطراف الدنيا أو لسباب أخرى

من لمُ تبلغه الرسالة، فهؤلءمكأهل الفترة ونحوهمُ 
معذورون لجهلهمُ وأمرهمُ إلى الله عز وجل، والصحيح
أنهمُ يمتحنون يوم القيامة فيؤمرون فإن أجابوا دخلوا

ّناالجنة وإن عصوا دخلوا النار : لقوله جل وعل ﴿ ُك َوَما   
َعَث َرُسولً  ْب َن ّتى  إبيَن َح ّذ َع ﴿ ولحاديث صحيحة وردت فيُم

ذلك.

 ).10/391  راجع الدرر السنية (3/183فتاوى الئمة النجدية -  1
.3- الحقاف الية  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
وقد بسط العلمة ابن القيمُ رحمه الله الكلم في

هذه المسألة في آخر كتابه : ( طريق الهجرتين ) لما ذكر
.3 )طبقات المكلفين فليراجع هناك لعظمُ فائدته

فتأمل رحمك الله كيف جعل القسمُ الثاني – كالذي
نشأ في أرض بعيدة - يعذر بجهله، لكن حكمه حكمُ أهل

الفترة. هذا إذا كان فعل ما هو مناقض لصل التوحيد
لبشر من دون الله، فمن عبد غير الله ليساكعبادة 

مسلما على كل حال، وكونه جاهل غير متمكن من العلمُ
إنما يمنع من القول بتعذيبه حتى يمتحن، كما في حديث
العرصات، وقد ذكره ابن كثير وصححه بطرقه ( تفسير

 ) وابن القيمُ ( طريق31- 3/28القرآن العظيمُ 
 ) وابن حزم (401 – 397الهجرتين وباب السعادتين ) ( 

 ) وجمع السيوطي طرقه في الحاوي4/105الفصل 
 ) والبيهقي وغيرهمُ عن السود359 – 2/356للفتاوي ( 

قال ( أربعة صلى الله عليه وسلمُ بن سريع عن النبي
يحتجون يوم القيامة رجل أصمُ ل يسمع ورجل هرم

.ورجل أحمق ورجل مات في الفترة... الحديث ) 

 ،4/26مجموع فتاوى ابن باز – جمع محمد بن سعد الشويعر -  3
27.
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

هل ِيعذر ِاَلناَس ِاَليِوما ِ.5
إنك يا أخا اليمان إذا تأملت في ضابط التمكن من

العلمُ أدركت أنه من المتعسر جدا أن تجد معذورا بجهله
في هذا الزمان، وإذا طبقنا قول بعض من يعذر بالجهل

مع ما في قوله من الجمال فإننا سنجد ذلك جليا واضحا.

مثال ذلك ما جاء في فتوى لبن عثيمين وقد سئل عن
شروط الحكمُ بتكفير المسلمُ ...؟ فأجاب قائل : 

   ( للحكمُ بتكفير المسلمُ شرطان : أحدهما : 

أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء مما يكفر ،

والثاني: انطباقا الحكمُ على من فعل ذلك بحيث
يكون عالما بذلك قاصدا له، فإن كان جاهل لمُ يكفر

َلُه﴿: لقوله تعالى ّيَن  َب َت إد َما  ْع َب إمن  إق الّرُسوَل  إق ُيَشا َوَمن   
إه إل ُنْص َو ّلى  َو َت إه َما  ّل َو ُن إنيَن  إم ْؤ ْلُم إل ا إبي ْيَر َس َغ ْع  إب ّت َي َو َدى  ُه ْل ا

إصيًرا  َوَساءْت َم ّنمَُ  َه إضّل ﴿:وقوله، 1﴿َج ُي إل ّلُه  َكاَن ال َوَما   
ُكّل إب ّلَه  إإّن ال ُقوَن  ّت َي ُهمُ ّما  َل ّيَن  َب ُي ّتى  ُهمُْ َح َدا َه ْذ  إإ َد  ْع َب ْوًما  َق

إليمٌُ  َع ٍء  َعَث ﴿:وقوله، 2﴿َشْي ْب َن ّتى  إبيَن َح ّذ َع ّنا ُم ُك َوَما   
إن ِفرط ِبترك ِاَلتعلم ِواَلتبيِن ِلم، ِلكن .3﴿َرُسولً 

يعذر، ِمأثل ِأن ِيبلغه ِأن ِعمله ِهكذاَ ِكفر ِفل
. 4 ..)ثبت ِول ِيبحث ِفإنه ِل ِيكون ِمأعذوراَ ِحيِنئذتي

ن لمُ يعذرّفتأمل قوله ( .. إن فرط بترك التعلمُ والتبي
ثبت ول يبحث ..) ورغمُتمثل أن يبلغه أن عمله كفر فل ي

 عدم التفصيل على ضوء ما تقدمو في الجمال طإالخ
مما يعذر فيه بالجهل وما ل يعذر فيه به، إل أن الواقعين
في الشرك بلغهمُ أن عملهمُ شرك وسمعوا الدلة على

 إل البقاء على ماهمُ عليه من الشرك فماابطلنه فأبو
الذي جعل القوم يناضلون عنهمُ والحجة قائمة عليهمُ،

حتى على قول من يعذر بالجهل من العلماء ذلك لتمكنهمُ
من العلمُ وإعراضهمُ عن طلبه.

.115  اليةالنساء-  1
.115  اليةالتوبة-  2
.15  الية السراء-  3
.126 ، 2/125مجموع فتاوى ابن عثيمين -  4
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
سبب ِإعراَضه ِبمأن ِجهل ِاَليِوما ِف

ونختمُ هذا الموضوع بكلمة مضيئة للعلمة الشوكاني
في رده على سؤال في الموضوع يبين فيه أن الجاهل

اليوم معرض عن الحق غير معذور، لظهور معالمُ الدين
وكثرة العلماء وتمكن الجهال من تحصيل شتى العلوم

فقال صلى الله عليه وسلمُ لقيام الحجة بمبعث النبي
رحمه الله : 

لن، ِ ِمأن ِوقع ِفي ِاَلشرك ِجاَهل ِلم ِيعذر(
اَلحجة ِقاَمأت ِعلى ِجميِع ِاَلخلق ِبمبعث ِاَلنبي

تي من قبلُفمن جهل فقد أصلى ِاَلله ِعليِه ِوسلم، ِ
نفسه بسبب العراض عن الكتاب والسنة وإل ففيهما
 ...البيان الواضح كما قال سبحانه وتعالى في القرآن ﴿

إميَن  إل ْلُمْس إل ُبْشَرى  َو َوَرْحَمًة  ًدى  ُه َو ٍء  ُكّل َشْي ّل ًنا  َيا ْب .1﴿إت
( توفي رسول رضي الله عنه وكذلك السنة قال أبو ذر

وما ترك طائرا يقلب جناحيه صلى الله عليه وسلمُ الله
قال  وكما أ. 2بين السماء والرض إل ذكر لنا منه علما

فمن  جهل فبسبب إعراضه ول يعذر أحدرضي الله عنه، 
.3بالعراض ) 

.89  اليةالنحل-  1
 ) والطبراني في الكبير (5/162 ) و ( 5/153- أخرجه أحمد (   2

 ) وقال الهيثمي : ( رجال الطبراني رجال الصحيح غير1647
محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة ، وفي إسناد أحمد

 ).264 ، 8/263من لمُ يسمُ ) مجمع الزوائد 
 ، نشر40 ، 39 الجوبة الشوكانية عن السئلة الحفظية ص -  3

 هب1410دار الخلء للنشر والتوزيع – الدمام – الطبعة الولى 
. م1995
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

اَلردة

 ِعند ِاَلفقهاَء ِاَلردة.1
اَلتبصيِر ِوإزاَلة ِاَلشبهة ِبعد ِاَلحكم.2
باَلردة
تفصيِل ِاَلعلماَء ِللقواَل ِواَلعماَل.3
اَلكفرية
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

اَلردة ِعند ِاَلفقهاَء ِ.1
تعريف ِاَلردة ِ

قال المناوي الشافعي ( والردة لغة الرجوع عن
الشيء إلى غيره، وشرعا قطع السلم بنية أو قول أو

 .1فعل مكفر)

وقال السبكي : ( التكفير حكمُ شرعي سببه جحد
الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل حكمُ

.2 )الشارع بأنه كفر وإن لمُ يكن جحدا

وقال القرافي المالكي : ( وأصل الكفر إنما هو انتهاك
صانع أو صفاتهالخاص لحرمة الربوبية، إما بالجهل بوجود 

العل أو يكون الكفر بفعل كرمي المصحف في القاذورات
أو السجود لصنمُ أو التردد للكنائس في أعيادهمُ بزي

.3النصارى ومباشرة أحوالهمُ...)

وقال خليل في مختصره ( الردة كفر مسلمُ بصريح أو
لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف بقذر وشد

.4زنار وسحر..)

وقال ابن النجار الحنبلي في شرحه ل "المنتهى" :
( قال : ( باب حكمُ المرتد ) وهو لغة الراجع ( من كفر

ولو ) كان ( مميزا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل )
.5طوعا ( ولو كان هازل ) بعد إسلمه )

فتأمل كيف ذكر الشك وهذا كثير في مصنفات
 يقيد ذلكالعلماء والشاك جاهل كما تقدم ثمُ لمُ

 بعد أن ذكر بعضبالطواعية ليخرج المكره ثمُ قال
المحرمات التي يكفر مستحلها ( فأما من استحل شيئا
مما تقدم ذكره ونحوه بغير تأويل ( أو سجد لكوكب أو

نحوه ) كالشمس والقمر والصنمُ كفر لن ذلك إشراك،

.176 على مهمات التعريف ص قيفالتو-  1
.2/586فتاوى السبكي -  2
.1/224أنوار البروقا في أنواع الفروقا -  3
.281قا ص ا خليل بن اسحرمختص-  4
.8/541 النهى شرح المنتهى ي معونة أول- 5
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
إه ﴿:وقال سبحانه وتعالى إب ُيْشَرَك  َأن  إفُر  ْغ َي ّلَه لَ  إإّن ال  

ْد َضّل َق َف إه  ّل إبال إرْك  ُيْش َوَمن  َيَشاء  إلَمن  إلَك  َذ ُدوَن  إفُر َما  ْغ َي َو
ًدا  إعي َب  ( أو أتى بقول أو فعل صريح في1﴿ َضلَلً 

إئن ﴿:الستهزاء بالدين كفر ) لقول سبحانه وتعالى َل َو  
إه إت َيا َوآ إه  ّل إبال أ

َ ُقْل  َعُب  ْل َن َو َنُخوُض  ّنا  ُك ّنَما  إإ ُلّن  ُقو َي َل ُهمُْ  َت ْل أ
َ َس

َد ْع َب ُتمُ  َفْر َك ْد  َق ْا  إذُرو َت ْع َت ُؤوَن * لَ  إز ْه َت َتْس ُتمُْ  ُكن إه  إل َوَرُسو
ُهمُْ ّن أ

َ إب َفًة  إئ َطآَ ّذْب  َع ُن ُكمُْ  ٍة ّمن َف إئ َطآَ َعن  ْعُف  ّن إإن  ُكمُْ  إن إإيَما
إميَن  إر ْا ُمْج ُنو .3)2﴿َكا

فانظر كيف قيد كفر المستحل لبعض المحرمات بعدم
التأويل ولمُ يفعل ذلك مع من سجد لكوكب أو شمس أو

قمر أو صنمُ أو أتى بقول أو فعل صريح في الستهزاء
بالدين لنه إشراك بالله وكفر به ل عذر لصاحبه إل من

.أكره وقلبه مطمئن باليمان

قال علء الدين الكاساني الحنفي :( فصل ... أما
ركنها – يعني الردة – فإجراء كلمة الكفر على اللسان

بعد وجود اليمان، إذ الردة عبارة عن الرجوع عن اليمان
.4فالرجوع عن اليمان يسمى ردة في عرف الشرع )

616وقال ابن برهان الدين ابن مازه الحنفي ( ت 
هب ) في "المحيط" من أتى بلفظة الكفر مع علمه أنها

لمُ يعتقد أو لمُ إن لفظة الكفر عن اعتقاد فقد كفر، و
يعلمُ أنها لفظة كفر ولكن أتى بها عن اختيار فقد كفر

 بنعند عامة العلماء ول يعذر بالجهل... ) نقله عالمُ
 هب ) مقرا عليه ( الفتاوى التتار786العلء الدهلوي ( ت 

 ).5/458خانية 

885كما استشهد به محمد بن فراموز الحنفي ( ت 
 )، كما1/324هب ) في درر الحكام شرح غرر الحكام ( 

أقره عبد الرحمن بن زاده داماد في مجمع النهر في
 )، وهو معلوم متداول في2/487 (شرح ملتقى البحر

كتب الحناف.

اَلردة ِدون ِقصد ِأو ِشعور ِ

.161  اليةالنساء-  1
.66، 65  اليةالتوبة-  2
.8/546معونة أولي النهى -  3
.7/134بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -  4
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
قال محمد بن إسماعيل الصنعاني ( صرح الفقهاء في
كتب الفقه في باب الردة أن من تكلمُ بكلمة الكفر يكفر

 .1وإن لمُ يقصد معناها )

وقال محمد بن علي الشوكاني ( وكثيرا ما يأتي هؤلء
الرعايا بألفاظ كفرية فيقول هو يهودي ليفعلن كذا

وليفعلن كذا فيرتد تارة بالقول وتارة بالفعل وهو ل يشعر
(2.

 ِبعدةاَلتبصيِر ِوإزاَلة ِاَلشبه.2
اَلحكم ِباَلردة ِ

اَلوقوع ِفي ِاَلكفر ِمأوجب ِللردة ِ

 جليا في ما مر من كلم العلماء في ذلكوقد ظهر
أبواب الردة.

 ﴿:قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى
َد ْع َب ْا  َفُرو َك َو إر  ْف ُك ْل إلَمَة ا َك ْا  ُلو َقا ْد  َق َل َو ْا  ُلو َقا إه َما  ّل إبال ُفوَن  إل َيْح
ّلُه ُهمُُ ال َنا ْغ َأ َأْن  إإلّ  ْا  َقُمو َن َوَما  ْا  ُلو َنا َي َلمُْ  إبَما  ْا  َهّمو َو إهمُْ  إم َ إإْسل

ْوا ّل َو َت َي إإن  َو ُهمُْ  ّل ْيًرا  َيُك َخ ْا  ُبو ُتو َي إإن  َف إه  إل َفْض إمن  ُلُه  َوَرُسو
إفي ُهمُْ  َل َوَما  إة  إخَر َوال َيا  ْن ّد إفي ال إليًما  َأ ًبا  َذا َع ّلُه  ُهمُُ ال ْب ّذ َع ُي

ٍر  إصي َن َولَ  إلّي  َو إمن  إض  َلْر  كفروا بهذههمُ( أي : أن، 3﴿ا
الكلمة بعد إظهارهمُ للسلم، وإن كانوا كفارا في

الباطن، والمعنى أنهمُ فعلوا ما يوجب كفرهمُ على تقدير
.4صحة إسلمهمُ ...)

اَلغاَلب ِفي ِاَلردة ِأن ِتكون.3
عن ِشبهة ِ
بن محمد بعد أن عرف الردة وذكراقال أبو بكر 

أنواعها، وهل تستحب استتابة المرتد أم تجب قال
( والصحيح أنها تجب ثمُ قال ( لن الغالب في الردة أن

جز القتل قبل كشفهايتكون عن شبهة عرضت له، فلمُ 

.30 اللحاد ص رانتطهير العتقاد من أد-  1
.14الدواء العاجل ص -  2
.74- التوبة الية  3
.719فتح القدير ص -  4
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
والستتابة منها كأهل الحرب فإنا ل نقتلهمُ إل بعد بلوغ

. 1الدعوة وإظهار المعجزة )

وقال الحطاب في "مواهب الجليل" شرح مختصر
خليل : ( قال بن العربي في  أول كتاب التوسط في

 أل ترى أن المرتد استحب له العلماء:أصول الدين 
هال، لعله إنما ارتد لريب فيتربص به مدة لعله أنمال

يراجع الشك باليقين والجهل بالعلمُ ول يجب ذلك لحصول
. فهذا جلي في عدم اعتبار)العلمُ بالنظر الصحيح الول 

.االجهل والشبهات أعذار

وقال صاحب الفقه على المذاهب الربعة: بعد أن ذكر
 على استتابة الكلم تعريف الردة وأسبابها ثمُ شرع في

 المرتد قال: 

 المسلمُ عن السلم –ارتد ( الحنفية قالوا : إذا
والعياذ بالله تعالى – عرض عليه السلم فإن كانت له

شبهة أبداها كشفت عنه، لنه عساه اعترضت له شبهة
في الدين فتزاح عنه..

– الشافعية قالوا : إذا ارتد المسلمُ – والعياذ بالله
فإنه يجب على المام أن يؤجله ثلثة أيام، ول يحل له أن

 عنيقتله قبل ذلك، لن ارتداد المسلمُ عن دينه يكون
تبين لهيشبهة غالبا، فل بد من مدة يمكنه التأمل فيها ل

الحق ..
مام أن يمهل المرتدلالمالكية قالوا : يجب على ا

ثلثة أيام بلياليها .. وإنما يستتاب المرتد وجوبا ذلك
دود بالشبهات.حالقدر، صونا للدماء ودرأ لل

 ُنه يجبإالحنابلة قالوا : في إحدى رواياتهم
ية وفي روايةعالستتابة ثلثة أيام مثل المالكية والشاف

.2أخرى عنهمُ إنه ل تجب الستتابة)

وهذا كله يهدم بجلء قاعدة القول بالعذر بالجهل
والشبهات، لنهمُ يجرون عليه الحكمُ – أي يطلقون عليه

الكفر – بمجرد  وقوعه في الكفر، ل سيما إذا أشرك
 مدة لزالة شبهتههبالله ونقض أصل الدين ثمُ يمهلون

وتعليمه بعد جهله. 

.2/123كفاية الخيار -  1
،5/373الفقه على المذاهب الربعة -عبد الرحمن الجزيري – -  2

374.
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
اَستتاَبة ِاَلمرتد ِبسبب ِجهله ِ

وقال الشوكاني رحمه الله ( ل يخفى عليك ما تقرر
 أنه ل يعتبر في ثبوتها العلمُ بمعنىدة منفي أسباب الر

.1ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعل كفريا )

وقد نص الفقهاء على أن من خرج من السلم بغير
علمُ مرتد غير أنه يستتاب قال الحافظ ابن حجر : ( قال
الطحاوي : ذهب هؤلء إلى أن حكمُ من ارتد عن السلم
حكمُ الحربي الذي بلغته الدعوة، فإنه يقاتل من قبل أن

يدعى، قالوا : وإنما تشرع الستتابة لمن خرج عن
.2السلم ل عن بصيرة، فأما من خرج عن بصيرة فل )

وقد ساقا البخاري رحمه الله حديث الذين قالوا إن
" باب حكمُ المرتد والمرتدة واستتابتهمُ "عليا ربهمُ في 

دلُوكذلك الشوكاني قال في "نيل الوطار" (  واست
بالحديث المذكور في الباب على أنه يقتل الزنديق من

غير استتابة، وتعقب بأنه وقع في بعض طرقا الحديث أن
استتابهمُ كما في رضي الله عنه  عليا أمير المؤمنين

الفتح من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه
قال قيل لعلي : إن هنا قوما على باب المسجد يزعمون

أنك ربهمُ فدعاهمُ، فقال لهمُ : ويلكمُ ما تقولون ؟ فقالوا
أنت ربنا وخالقنا ورازقنا قال : ويلكمُ إنما أنا عبد  مثلكمُ

آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون .. قال
.3الحافظ : إسناده صحيح )

 رضي الله عنه،فهؤلء ارتدوا لما اعتقدوه في علي
وما أوقعهمُ في ذلك إل الجهل، فاستتيبوا وليس ذلك

إقامة للحجة التي يكفر تاركها، وإنما هي استتابة تدخل
فيها إقامة الحجة في مثل هذا لن اسمُ الشرك  يجري

عليهمُ بمجرد اغترافهمُ لما وقعوا فيه من الشرك.

ثمُ اعلمُ أن المناضلين عن المشركين حيثما وجدوا
نها إقامة للحجة ليعذروا صاحبها وهكذا فيإاستتابة قالوا 

 صلى الله عليه وسلمُديث المنتقصين من النبياأح
يقولون عذرهمُ بجهلهمُ وهذه غفلة شديدة وخلف ما

لمُ يقصده وإن قرره أهل العلمُ، ومثل هذا ل يعذر صاحبه

.43الدر النضيد ص -  1
.12/281فتح الباري -  2
.9/57نيل الوطار -  3
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
صاحبه كما حقق ذلك شيخ السلم في "الصارم

 صلى الله عليه وسلمُ،المسلول"، وإنما عفا عنهمُ النبي
أن يعفو ويترك حقه وليس لنا صلى الله عليه وسلمُ وله

إل أن نستوفي حقه كامل كما قرر ذلك وأحسن ابن القيمُ
في أحكام أهل الذمة.

تنبيِه

وهنا أذكرك أيها القارئ الكريمُ بمسألة مهمة وهي أن
ترك الفرائض ليس كفرا لذاته إل إذا كان مع العلمُ بها.

وهكذا استحلل المحرمات وإنكار بعض الصفات فإن هذا
مما يصح التوحيد مع الجهل به، ولكن بعد العلمُ به وإقامة
الحجة عليه فإن مستحل الحرام كافر كتارك الفرائض ...

أما عبادة غير الله سبحانه وتعالى أو سبه أو سب
فهذا شرك وكفر لذاته ولو صلى الله عليه وسلمُ النبي

نإقول نولذلك - لزيادة اليضاح – ل  لمُ يكن مع العلمُ.
 بن نفيل فعل الكفر لجهله بالفرائض وعذر،و عمرزيد بن

وإنما نقول لمُ يفعل كفرا إطلقا لن ترك الفرائض إنما
يكون كفرا ببلوغها وبعد العلمُ بها أو إمكانيته.

ولذلك قال سفيان بن عيينة أثناء رده على المرجئة
.1( وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ول عذر هو كفر)

فقيد كون تركها كفرا بالعلمُ بها . 

 ِن ِباَلردة ِعند ِاَلفقهاَء ِـاَلحكم ِعلى ِاَلمعيِ

ن في رده على سؤال جاء فيه هل يجوزيقال أبو بط
تعيين إنسان بعينه بالكفر فقال ( ... إذا ارتكب شيئا من

مر الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماعالالمكفرات ف
العلماء على أنه كفر، مثل الشرك بعبادة غير الله

سبحانه وتعالى، فمن ارتكب شيئا من هذا النوع أو جنسه
ول بأس بمن تحققت منه شيئا فهذا ل شك في كفره.

هذا أنمن ذلك أن تقول كفر فلن بهذا الفعل يبين 
الفقهاء يذكرون في باب حكمُ المرتد أشياء كثيرة، يصير

بها المسلمُ كافرا ويفتتحون هذا الباب بقولهمُ: من
أشرك بالله كفر.

.  )348، 1/347كتاب السنة لعبد الله بن أحمد -  1

)95(والجهاد التوحيد منبر



ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
ستتاب فإن تاب وإل قتل، والستتابة إنمايوحكمه أن 

تكون من معين.

ولما قال بعض أهل البدع عند الشافعي إن القرآن
مخلوقا، قال كفرت بالله العظيمُ.

 العلماء في تكفير المعين كثير، وأعظمُ أنواعكلمو
الكفر الشرك بعبادة غير الله وهو كفر بإجماع

المسلمين، ول مانع من تكفير من اتصف بذلك، كما أن
 1من زنى قيل فلن زان ومن رابى قيل فلن مراب )

 ) من اللجنة الدائمة للفتاء 4400الفتوى ( 

إجاَبة ِعلى ِسؤاَل ِعن ِاَلعذر ِباَلجهل ِ

 صلى الله عليه( كل من آمن برسالة نبينا محمد
وسائر ما جاء به في الشريعة، إذا سجد بعد ذلكوسلمُ 

عتبر كافرايلغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق 
مرتدا عن السلم مشركا مع الله غيره في العبادة ولو

نطق بالشهادتين وقت سجوده بإتيانه لما ينقض قوله من
سجوده لغير الله، لكنه قد يعذر لجهله فل تنزل به

العقوبة حتى يعلمُ وتقام عليه الحجة ويمهل ثلثة أيام
إعذارا إليه ليراجع نفسه عسى أن يتوب فإن أصر على

 صلىسجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته، لقول النبي
( من بدل دينه فاقتلوه ) أخرجه المامالله عليه وسلمُ 

البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما،
فالبيان وإقامة الحجة للعذار إليه قبل إنزال العقوبة به ل

 يسمى كافرا بما حدثمايسمى كافرا بعد البيان، إنل
 بن قعود وعبد الرزاقا عفيفي وعبدلهمنه ) إفتاء : عبد ال

.2العزيز بن باز.

وهذا مبني على ندرة وجود فعل السجود لغير العبادة
فصرفه لي معبود من دون الله شرك به سبحانه والولي

وشيخ الطريقة يعبدهما الناس.

الناس من يفعله للتحيةمن بخلف ما إذا كان 
والكرام فإنه حينئذ يكون من المور المحتملة، فل يكفر

فاعله حتى يعلمُ أنه قصد به سجود العبادة.

.417، 10/416الدرر السنية -  1
. 1/220فتاوى اللجنة الدائمة -  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
سيأتي الكلم عن هذه المسألة عند الكلم عنو

كلموالرد على من وضعوا  رضي الله عنه، حديث معاذ
الشوكاني رحمه الله في غير موضعه.
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

اَلتأويل
كلما ِعن ِاَلتأويل ِاَل
كلما ِعن ِاَلجتهاَد ِاَل

اَلخطأ ِفيِماَ ِكاَن ِعرضة ِللتأويل ِ
اَلعذر ِباَلتأويل ِ

اَلتأويل ِاَلمعتبر.2

اَلكلما ِعن ِاَلتأويل
تعريف ِاَلتأويل
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
لغة: ( التأويل مشتق من آل يؤول إذا رجع، نقول آل

المر إلى كذا أي رجع إليه ومآَل المر مرجعه، وقال
النضر بن شميل إنه مأخوذ من اليالة وهي السياسة،

يقال لفلن علينا إيالة وفلن أيل علينا أي سائس، فكان
حكمُ على الكلم المتصرف فيه،تالمؤول بالتأويل كالم

وقال ابن فارس في فقه العربية: التأويل آخر المر
وعاقبته، يقال مآَل هذا المر مصيره، واشتقاقا الكلمة

 من الول وهو العاقبة والمصير. 

واصطلحا: صرف الكلم عن ظاهره إلى معنى
يحتمله، حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، وهذا

يتناول التأويل الصحيح والفاسد فإن أردت تعريف التأويل
الصحيح زدت في الحد بدليل يصيره راجحا لنه بل دليل
أو مع دليل مرجوح أو مساو فاسد، قال ابن برهان وهذا

الباب أنفع كتب الصول وأجلها ولمُ يزل الزال إل بالتأويل
.1الفاسد)

ط ِاَلتأويلوشر

أول: أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الستعمال
أو عادة صاحب الشرع، وكل تأول خرج عن هذا فليس

بصحيح. 

الثاني: أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ
هو المعنى الذي حمل عليه إذا كان ل يستعمل كثيرا فيه.

الثالث: إذا كان التأويل بالقياس فل بد أن يكون جليا
ل خفيا وقيل أن يكون مما يجوز التخصيص به، على ما

تقدم وقيل ل يجوز التأويل بالقياس أصل. 

أقساَما ِاَلتأويل

والتأويل في نفسه ينقسمُ إلى ثلثة أقسام قد يكون
قريبا فيترجح بأدنى مرجح وقد يكون بعيدا فل يترجح إل
بمرجح قوي وقد يكون متعذرا ل يحتمله اللفظ فيكون

مردودا ل مقبول، وإذا عرفت هذا تبين لك ما هو مقبول

، تحقيق أبي مصعب محمد سعيد298إرشاد الفحول ص -  1
هب1417البدري ، مؤسسة الكتب الثقافية الطبعة السابعة ، 

.م1997
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
من التأويل مما هو مردود ولمُ يحتج إلى تكثير المثلة كما

.1وقع في كثير من كتب الصول)

اَلكلما ِعن ِاَلجتهاَد
قال الشوكاني في " السيل الجرار": "الجتهاد في

اللغة مأخوذ من الجهد وهو المشقة والطاقة، فيختص بما
فيه مشقة ليخرج عنه ما ل مشقة فيه. 

قال الرازي في المحصول : هو في اللغة عبارة عن
استفراغ  الوسع في أي فعل كان. يقال استفرغ وسعه
،ةفي حمل الثقيل ول يقال استفرغ وسعه في حمل النوا
وأما في عرف الفقهاء، فهو استفراغ الوسع في النظر

فيما ل يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه. 

وهذا سبيل مسائل الفروع، وكذلك تسمى هذه
، وليسُُالمسائل مسائل الجتهاد والناظر فيها مجتهد

.2هكذا حال الصول)

مأتى ِيؤجر ِاَلمجتهد

هناك شرطان ل بد من تحققهما: 

أن يكون المجتهد عالما جامعا للة الجتهاد عارفا-1
بالصول عالما بالجماع ووجوه القياس فالجاهل ليس

أهل له.
أن يجتهد في الفروع الظنية المحتملة فالصول-2

ليست مجال له. 

 شرح سنن أبي( فيقال أبو الطيب العظيمُ آبادي : 
داود عند كلمه عن حديث ( إذا اجتهد الحاكمُ فأصاب..)

(قال الخطابي : إنما يؤجر المخطئِ على اجتهاده في
طلب الحق لن اجتهاده عبادة، ول يؤجر على الخطأ بل

يوضع عنه الثمُ فقط. 

وهذا فيمن كان جامعا للة الجتهاد عارفا بالصول
عالما بوجوه القياس، فأما من لمُ يكن محل للجتهاد فهو

301-300-  إرشاد الفحول ص  1
، الطبعة الولى في مجلد واحد ، دار13السيل الجرار ، ص -  2

.ابن حزم
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
متكلف ول يعذر بالخطأ بل يخاف عليه الوزر ويدل عليه
قوله صلى الله ( القضاة ثلثة واحد في الجنة واثنان في

النار) وهذا إنما هو في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة
دون الصول التي هي أركان الشريعة وأمهات الحكام

التي ل تحمل الوجوه ول مدخل فيها للتأويل فإن من
أخطأ فيها كان غير معذور في الخطأ وكان حكمه في

.1 )) ذلك مردودا

وقال النووي في تعليقه على حديث: " إذا اجتهد
الحاكمُ.." ( أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في

فإن أصابه فله أجران، أجر، هل للحكمُُحاكمُ عالمُ أ
 بإصابته وإن أخطأ فله أجر باجتهاده، وفيرباجتهاده وأج

الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكمُ فاجتهد، قالوا
فأما من ليس بأهل للحكمُ فل يحل له الحكمُ فإن حكمُ
فل أجر له بل هو آثمُ ول ينفذ حكمه  سواء وافق أم ل.
لن اتفاقيته ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص

 سواء وافق الصواب أم ل، وهيهفي جميع أحكام
.2مردودة كلها ول يعذر في شيء من ذلك )

اَلحق ِفي ِأصول ِاَلدين ِواَحد

قال الشوكاني في إرشاد الفحول : ( المسألة
السابعة: اختلفوا في المسائل التي كل مجتهد فيها

مصيب والمسائل التي الحق فيها مع واحد من
المجتهدين. وتلخيص الكلم في ذلك يحصل على فرعين:

الفرع الول: العقليات وهي على أنواع

النوع الول: ما يكون الغلط فيه مانعا من معرفة الله
ورسوله كما في إثبات العلمُ بالصانع والتوحيد والعدل،

قالوا فهذه الحق فيها واحد، فمن أصابه أصاب الحق
ومن أخطأه فهو كافر. 

لة الرؤية وخلق القرآن وخروجأالنوع الثاني: مثل مس
الموحدين وما يشابه ذلك فالحق فيها واحد فمن أصابه

فقد أصاب الحق، ومن أخطأه فقيل يكفر، ومن القائلين
بذلك الشافعي، فمن أصحابه من حمله على ظاهره

ومنهمُ من حمله على كفران النعمة. 

. 489-9/488عون المعبود -  1
.12/13شرح صحيح مسلمُ للنووي -  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
ذا لمُ تكن المسألة دينية .... كما في إالنوع الثالث: 
.1تركيب الجسام )

وقال أحمد بن عبد الرحمن حلولو في شرح: " جمع
المسائل العقلية واحدفي خفاء أن المصيب لالجوامع" ( 

وحكى ولي الدين عن المدي وغيره الجماع على ذلك ثمُ
 في المسائل العقلية إن أخطأ فيما ل يمنعئِإن المخط

 صلى الله عليه وسلمُمن معرفة الله ومعرفة رسوله
كما في مسائل الرؤية وخلق العمال فهو آثمُ من حيث

 من حيث أخطأ الحق، ومبتدعئِعدل عن الحق، ومخط
من حيث قال قول مخالفا للسلف الصالح، وإن أخطأ

فيما يرجع إلى اليمان بالله ورسوله كنفاة السلم من
اليهود والنصارى، فهمُ مخطئون آثمون كافرون، وهذا

مجمع عليه من علماء المة ول فرقا في ذلك بين
المجتهد وغيره، ول عبرة لمخالفة عمرو بن بحر الجاحظ

.2ري في قولهما...)بوعبد الله بن الحسن العن

اَلخطأ ِفي ِمأعرفة ِاَلله ِووحداَنيِته

 باب ذكر الدليل على أن المجتهد(قال ابن منده: 
المخطئِ في معرفة الله ووحدانيته كالمعاند: قال تعالى

ُكمُْ ﴿:مخبرا عن ضللتهمُ ومعاندتهمُ ُئ ّب َن ُن َهْل  ُقْل   
َيا ْن ّد إة ال َيا ْلَح إفي ا ُهمُْ  ُي ْع إذيَن َضّل َس ّل ْعَماًل * ا َأ إريَن  َْلْخَس إبا

ًعا  ْن ُنوَن ُص إس ُيْح ُهمُْ  ّن أ
َ ُبوَن  َيْحَس ُهمُْ  .وهذا عين ما4 )3﴿َو

 صلى اللهذكره الطبري رحمه الله في "التبصير" : (
.)118عليه وسلمُ 

 الكافر الذي يظن أنه في دينه على(وقال البغوي إن 
.5 )الحق والجاحد والمعاند سواء

اَلخطأ ِفي ِمأاَ ِكاَن ِعرضة ِللتأويل

قال القاضي عياض: ( وذهب عبيد الله بن الحسن
العنبري إلى تصويب أقوال المجتهدين في أصول الدين
فيما كان عرضة للتأويل، وفارقا في ذلك فرقا المة إذ

.433إرشاد الفحول -  1
.2/513الضياء اللمع شرح جمع الجوامع -  2
.104-103  اليةالكهف،-  3
.1/314كتاب التوحيد لبن منده -  4
.461تفسير البغوي الطبعة الولى في مجلد واحد ،ص -  5
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
 على أن الحق في أصول الدين واحد،هأجمعوا سوا

والمخطئِ فيه آثمُ عاص فاسق وإنما الخلف في
.1تكفيره )

ومسائل أصول الدين التي هي عرضة للتأويل يطلقها
 وعمل وخلق القرآنلالعلماء على مسألة اليمان قو
والرؤية والصفات وغير ذلك. 

 وقال عبد الرحمن أيضا: سألت(قال العظيمُ آبادي: 
أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين

وما أدركنا السلف عليه وما يعتقدون من ذلك ؟ 

فقال: أدركنا العلماء في جميع المصار حجازا وعراقا
ن اليمان قول وعملأومصرا وشاما ويمنا فكان مذهبهمُ 

يزيد وينقص والقرآن كلم الله غير مخلوقا بجميع جهاته،
ن الله على عرشه بائنأوالقدر خيره وشره من الله، و

من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله
أحاط بكل شيء علما بل كيف، ﴿صلى الله عليه وسلمُ 

. 2 )﴿ و " ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

فهذه الصول التي هي عرضة للتأويل اختلف السلف
في تكفير المخطئِ فيها والحق أنه ل كفر فيما كان

عرضة للتأويل، وإنما يأثمُ ويبدع المخطئِ فيه. 

أما الشرك بالله كدعاء الموات من دون الله فيما ل
يقدر عليه إل الله والعتكاف عند قبورهمُ وسكب

العبرات أمل في كشف الكربات وقضاء الحوائج فهذا
إخلل بالتوحيد الذي هو أصل الصول. 

ترك ِتكفيِر ِأهل ِاَلبدع ِاَلمقرين ِباَلتوحيِد

قال الشوكاني رحمه الله: ( وأما المخطئِ في
ل المجتهد، فل شك في تأثيمه وتفسيقه وتضليلهصوال

واختلف في تكفيره وللشعري قولن، قال إمام الحرمين
وابن القشيري وغيرهما وأظهر مذهبه ترك التكفير وهو

اختيار القاضي في كتاب " المتأولين" وقال ابن عبد
السلم: رجع المام أبو الحسن الشعري عند موته عن

الشفا بتعريف حقوقا المصطفى بشرح نور الدين القاري-  1
5/393.

.13/48عون المعبود شرح سنن أبي داوود ، -  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
تكفير أهل القبلة لن الجهل بالصفات ليس جهل

بالموصوف. قال الزركشي وكان المام أبو سهل
الصعلوكي ل يكفر، فقيل له أل تكفر من يكفرك فعاد إلى

القول بالتكفير وهذا مذهب المعتزلة فهمُ يكفرون
خصومهمُ ويكفر كل فريق منهمُ الخر. 

وقد حكى إمام الحرمين عن معظمُ أصحاب الشافعي
ترك التكفير وقال إنما يكفر من جهل وجود الرب أو علمُ
وجوده ولكن فعل فعل أو قال قول أجمعت المة على أنه

ل يصدر ذلك إل عن كافر."

 فيإعلمُ أن التكفير لمجتهدي السلم بمجرد الخطاو
الجتهاد في شيء من مسائل  العقل، عقبة كؤود ل

يصعد إليها إل من ل يبالي بدينه ول يحرص عليه، لنه
مبني على شفا جرف هار، وعلى ظلمات بعضها فوقا

بعض، وغالب القول به ناشئِ عن العصبية وبعضه ناشئِ
عن شبه واهية ليست من الحجة في شيء ول يحل

التمسك بها في أيسر أمر من أمور الدين فضل عن هذا
المر الذي هو مزلة القدام ومدحضة كثير من علماء

. 1السلم)

 صلى اللهوقد جاء في حديث ابن عمر أن رسول الله
قال: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدواعليه وسلمُ 

أن ل إله إل الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلة
ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهمُ

وأموالهمُ إل بحق السلم وحسابهمُ على الله).

قال الحافظ: ( وفيه دليل على قبول العمال
الظاهرة والحكمُ بما يقتضيه الظاهر والكتفاء في قبول

اليمان بالعتقاد الجازم خلفا لمن أوجب تعلمُ الدلة وقد
 ترك تكفير أهل البدع المقرين منهفيه، ويؤخذماتقدم 

.2بالتوحيد الملتزمين بالشرائع)

وأهل البدع إنما يطلقها العلماء على المتأولين في
مسائل الوعد والوعيد والرؤية وخلق أفعال العباد وأشباه

3.ذلك على تفصيل يراجع في محله

.434إرشاد الفحول ص -  1
. الطبعة الولى في ثلث مجلدات1/252الفتح -  2
.3/60راجع منهاج السنة -  3
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
اَلعذر ِباَلتأويل

ومما تقدم نستخلص أنه ل كفر بالتأويل أي في تأويل
ما كان عرضة للتأويل رغمُ إثمُ المتأول المخطئِ في
ذلك، أما في مسائل الفروع وهي محل الجتهاد فإنه
يعذر المجتهد المخطئِ فيها بالتأويل ول يأثمُ بل يؤجر

على قدر نيته واجتهاده.

 الفتح – كتاب الصلة- في الحديثفيقال الحافظ 
الدخشمُ بالنفاقا، في ذكربن الذي رمى فيه أحدهمُ مالك 

فوائد الحديث ( ومنها أن من نسب من يظهر السلم
إلى النفاقا ونحوه بقرينة تقوم عنده ل يكفر بذلك ول

.1يفسق بل يعذر بالتأويل)

وقال شيخ السلم ( وإذا كان المسلمُ متأول في
القتال أو التكفير لمُ يكفر بذلك كما قال عمر بن

الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله : دعني
 صلى الله عليهكفر النبيُأضرب عنق هذا المنافق، ولمُ ي

.2ل هذا ول هذا بل شهد للجميع بالجنة..)وسلمُ 

أما من تأول فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، نوع
تل، ومثال هذا حادثةُ وقَرإفُتأويل، فإنه يستتاب وإل ك

 جوازىقدامة بن مظعون فقد روى عبد الرزاقا أنه رأ
:ل " بقوله تعالىدشرب الخمر لبعض الخواص مست

إفيَما﴿ َناٌح  إت ُج إلَحا ْا الّصا ُلو إم َع َو ْا  ُنو إذيَن آَم ّل َلى ا َع ْيَس  َل  
ْا َقو ّت ُثمُّ ا إت  إلَحا ْا الّصا ُلو إم َع َو ْا  ُنو ّوآَم ْا  َقو ّت َذا َما ا إإ ْا  إعُمو َط

إنيَن  إس ْلُمْح إحّب ا ُي ّلُه  َوال ْا  ُنو َأْحَس ّو ْا  َقو ّت ُثمُّ ا ْا  ُنو .3﴿ّوآَم

وكان قد استعمله عمر على البحرين فشهدت عليه
امرأته وأبو هريرة وغيرهما أنه شرب الخمر، فأحضره
عمر وعزله فلما أراد أن يقيمُ عليه الحد استدل بالية

نه أخطأ التأويل، وأجمع الصحابة على أنهإفقال له عمر 
أصحابه فإن أقروا بحرمة الخمر أقيمُ عليهمُ ويستتاب هو

حد الخمر وإن لمُ يقروا به كفروا، فرجعوا عن قولهمُ
واتفق الصحابة على جلدهمُ ولمُ يكفروهمُ. 

.1/523فتح الباري -  1
.3/284الفتاوى -  2
.93  اليةالمائدة-  3
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
ومثل هؤلء المتأولين  قال فيهمُ ابن تيمية ( يستتابون

وتقام الحجة عليهمُ فإن أصروا كفروا حينئذ، ول يحكمُ
بكفرهمُ قبل ذلك كما لمُ يحكمُ الصحابة بكفر قدامة بن

مظعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من
.1التأويل)

فمثل هذا ونحوه مما جاء في الصفات ل يكفر
المخطئِ فيه إل بعد إزالة الشبهة وإقامة الحجة، أما ما
يتعلق بتوحيد الله وإفراده بالعبادة فالمخطئِ في ذلك
كافر ل يعذر بما يدعي أنه تأويل، شأنه في ذلك شأن

المحاربين لدين الله العابثين بحرماته المحلين لما حرم
سبحانه، فإنهمُ ليسوا سوى متلعبين بشرع الله مدعين

للبتأويل ولمُ يسلكوا مسالكه، وفي ذلك قال ابن الوزير:
( ل خلف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة

للجميع وتستر باسمُ التأويل فيما ل يمكن تأويله،
كالملحدة في تأويل جميع السماء الحسنى بل جميع

 والقيامةبعثالقرآن والشرائع والمعاد الخروي من ال
.2) والجنة والنار

.7/610الفتاوى -  1
.415إيثار الحق على الخلق ص -  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

مأاَنع ِاَلخطأ
الخطأ

رخصة الخطأ في الجتهاد لمن حقق
التوحيد

وصف العلماء للخطأ الذي يعذر صاحبه
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

اَلخطأ ِ ِمأاَنع ِ.3

اَلخطأ
وهنا، والمراد به انتفاء القصد الناتج عن سبق اللسان

ل بد من التفصيل فمن قال كلمة الكفر ولمُ يقصد الكفر
كفر، أما من قالها وهو ل يقصدها أي ل يقصد معناها فهذا

هو انتفاء القصد الذي ل شيء على صاحبه إطلقا، ول
يخلط عليك ما مر في كتاب الردة. 

ودليله ما جاء في صحيح مسلمُ من حديث أنس قال:
أشد فرحالله  صلى الله عليه وسلمُ قال رسول الله

بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكمُ كان على راحلته
بأرض فلة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس

ضجع في ظلها قد أيس من راحلتها شجرة فىمنها فأت
فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثمُ
قال من شدة الفرح : اللهمُ أنت عبدي وأنا ربك أخطأ

 فمثل هذا ل يكفر صاحبه باتفاقا. 1من شدة الفرح )

لمنفي ِاَلجتهاَد ِرخإصة ِاَلخطأ ِ
حقق ِاَلتوحيِد

أما الخطأ في الجتهاد فقد تقدم الكلم عنه في
َنامبحث التأويل، أما رخصة الخطأ في قوله تعالى: ﴿ ّب  َر

َنا  ْأ َط َأْخ ْو  َأ َنا  إسي ّن إإن  َنا  ْذ إخ َؤا ُت ْيَس ﴿: وقوله سبحانه2﴿لَ  َل َو  
إه  إب ُتمُ  ْأ َط َأْخ إفيَما  َناٌح  ُكمُْ ُج ْي َل  وفي حديث عمرو بن3﴿َع

قال ( إذا اجتهد صلى الله عليه وسلمُ العاص أن النبي
،4الحاكمُ فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران)

ُيْشَرَكفهي مخصصة بقوله تعالى ﴿ َأن  إفُر  ْغ َي ّلَه لَ  إإّن ال  
إد َق َف إه  ّل إبال إرْك  ُيْش َوَمن  َيَشاء  إلَمن  إلَك  َذ ُدوَن  إفُر َما  ْغ َي َو إه  إب

إظيًما  َع ْثًما  إإ َتَرى  ْف . وهذا كحديث ( بايعوني على أل5﴿ا
.2747صحيح مسلمُ -  1
.286- البقرة الية  2
.5- الحزاب الية  3
) وابن3574) وأبو داود (1716) ومسلمُ (7352البخاري (-  4

.)2314ماجه (
.28- النساء الية  5
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
تشركوا بالله شيئا ول تسرقوا ول تزنوا ول تقتلوا أولدكمُ

ول تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكمُ وأرجلكمُ ول تعصوا
 منكمُ فأجره على الله ومن أصابىفي معروف فمن وف

من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب
من ذلك شيئا ثمُ ستره الله فهو إلى الله إن شاء الله

.1 )عفا عنه وإن شاء عاقبه

قال الحافظ : ( قال النووي: عموم هذا الحديث
إه مخصوص بقوله تعالى ﴿ إب ُيْشَرَك  َأن  إفُر  ْغ َي ّلَه لَ  إإّن ال  ﴿ 

.2فالمرتد إذا قتل على ارتداده ل يكون القتل كفارة له)

فهذه الرخصة إنما هي لهل القبلة بل إنه من السياقا
:يعلمُ أنها فيما دون التوحيد وأصل اليمان، يقول سبحانه

ُكّل﴿ ُنوَن  إم ْؤ ْلُم َوا إه  ّب إمن ّر إه  ْي َل إإ إزَل  ُأن إبَما    آَمَن الّرُسوُل 
ٍد ّمن َأَح ْيَن  َب ُقا  َفّر ُن إه لَ  إل َوُرُس إه  إب ُت ُك َو إه  إت َك إئ َوَمل إه  ّل إبال آَمَن 

إصيُر ْلَم ْيَك ا َل إإ َو َنا  ّب َنَك َر ْفَرا ُغ َنا  ْع َط َأ َو َنا  ْع إم ْا َس ُلو َقا َو إه  إل ّرُس
فمن لمُ يحقق هذا القدر من اليمان فليس داخل في .3﴿

. 4الخطاب

وقد نقل الشوكاني عن القرطبي في تفسير قول الله
َنا  ﴿:تعالى ْأ َط َأْخ ْو  َأ َنا  إسي ّن إإن  َنا  ْذ إخ َؤا ُت َنا لَ  ّب ، قال:5﴿ َر

(وهذا لمُ يختلف فيه أن الثمُ مرفوع وإنما اختلف فيما
يتعلق على ذلك من الحكام، هل ذلك مرفوع ول يلزم

منه شيء أو يلزم أحكامه، ذلك كله اختلف فيه والصحيح
أن ذلك يختلف بحسب الوقائع، فقسمُ ل يسقط باتفاقا

كالغرامات والديات والصلوات المفروضات، وقسمُ
يسقط باتفاقا كالقصاص والنطق بكلمة الكفر، وقسمُ

ر رمضان أواثالث مختلف فيه كمن أكل ناسيا في نه
حنث ساهيا و مثله مما يقع خطأ ونسيانا ويعرف ذلك في

.6الفرع )

فتأمل كيف نقل التفاقا على عدم مؤاخذة من نطق
بكلمة الكفر خطأ أي عن غير قصد لتدرك أنه من الخطأ
حمل الية على من أخطأ في اجتهاده ووقع في الكفر. 

.18البخاري –كتاب اليمان- -  1
.1/87فتح الباري -  2
.285  اليةالبقرة-  3
.214راجع العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي ص -  4
.286- البقرة الية  5
.261فتح القدير ص -  6
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره للية: ( فرغبة

َناالعبد إلى الله عز وجل بقول: ﴿ إسي ّن إإن  َنا  ْذ إخ َؤا ُت َنا لَ  ّب  َر
َنا  ْأ َط َأْخ ْو  ﴿ فيما كان من نسيان منه لما أمر بفعله علىَأ

هذا الوجه الذي وصفنا ما لمُ يكن تركه ما ترك من ذلك
تفريطا منه فيه وتضييعا كفرا بالله – عز وجل-  فإن ذلك

إذا كان كفرا بالله فإن الرغبة إلى الله في تركه
المؤاخذة به غير جائزة، لن الله – عز وجل – قد أخبر

أنه ل يغفر لهمُ الشرك به، فمسألته فعل ما قد أعلمهمُ
أنه ل يفعله خطأ وإنما تكون مسألته المغفرة فيما كان

من مثل نسيانه القرآن بعد حفظه بتشاغله عنه وعن
.1قراءته ومثل نسيانه صلة أو صياما..)

وقال البغوي في تفسيره للية: ( قال عطاء : إن
نسينا أو أخطأنا يعني إن جهلنا أو تعمدنا وجعله الكثرون

 الذي هو الجهل والسهو، لن ما كان عمدا منإمن الخط
الذنب فغير معفو عنه بل هو في مشيئة الله، والخطأ

.2معفو عنه)

ومناط كلمه رحمه الله هو فيما دون الكفر بالله لن
قوله في الذنب المتعمد "هو في مشيئة الله" معلوم أنه

ليس في الشرك بالله والكفر به فإن هذا ليس في
المشيئة بل هو مما ل يغفره الله بخلف ما دونه مما

 لمن شاء. فيهإيغفره الله ويعفو عن الخط

وقال ابن تيمية عند كلمه عن حديث ( إن الله تجاوز
لمتي عما حدثت به أنفسها ما لمُ تكلمُ به أو تعمل به)

 صلى الله"والعفو عن حديث النفس إنما وقع لمة محمد
المؤمنين بالله وملئكته وكتبه ورسله واليومعليه وسلمُ 

الخر، فعلمُ أن هذا العفو هو فيما يكون من المور التي
ل تقدح في اليمان، فأما ما نافى اليمان فذلك ل يتناوله

لفظ الحديث، لنه إذا نافى اليمان لمُ يكن صاحبه من
في الحقيقة ويكون صلى الله عليه وسلمُ أمة محمد

 عما في نفسه منىبمنزلة المنافقين، فل يجب أن يعف
ن يدل عليه الحديث وبهّكلمه أو عمله وهذا فرقا بي

تأتلف الدلة الشرعية وهذا كما عفا الله لهذه المة عن
 والنسيان وحديث النفس كما يخرجون من النارإالخط

راجع العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي لبي يوسف مدحت-  1
.215آل فراج ، ص 

.185ر البغوي ، الطبعة الولى في مجلد واحد ص يتفس-  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
بخلف من ليس معه اليمان فإن هذا لمُ تدل النصوص

.1على ترك مؤاخذته بما في نفسه وخطئه ونسيانه)

 ِاَلذي ِيعذرإوصف ِاَلعلماَء ِللخط
صاَحبه

قال ابن القيمُ رحمه الله وقد قرر أن انتفاء القصد
 صلى اللهيمنع من التكفير مستدل بقول حمزة للنبي

عبد لبي ) رواه البخاري فيأ(هل أنتمُ إل عليه وسلمُ 
كتاب المغازي وكان قد شرب الخمر، قال ابن القيمُ

بذلك وكذلك الصحابي صلى الله عليه وسلمُ ( فلمُ يكفره
الذي قرأ: "قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن

 وكان ذلك قبل تحريمُ الخمر، ولمُ يعد"نعبد ما تعبدون
بذلك كافرا لعدم القصد، وجريان اللفظ على اللسان من

ل قصد المتكلمُ ونيتههمغير إرادة لمعناه... فإياك أن ت
وعرفه فتجني عليه وعلى الشريعة وتنسب إليها ما هي

.2بريئة منه)

وقد ذكر رحمه الله أن الله سبحانه ( لمُ يرتب تلك
الحكام على مجرد ما في النفوس من غير دللة فعل أو

قول ول على مجرد ألفاظ مع العلمُ بأن المتكلمُ بها لمُ
يرد معانيها ولمُ يحط بها علما بل تجاوز للمة عما حدثت

تكلمُ به وتجاوز لها عماتبه أنفسها ما لمُ تعمل به أو 
تكلمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غير عالمة به،
إذا لمُ تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به أو قاصدة إليه،

فإذا اجتمع القصد والدللة القولية أو الفعلية ترتب
الحكمُ، هذه قاعدة شرعية وهي من  مقتضيات عدل الله

وقال رحمه الله  (ولو نطق بكلمة .3وحكمته ورحمته)
.4) الكفر من ل يقصد معناها لمُ يكفر

وقال العز بن عبد السلم ( فصل فيمن أطلق لفظا ل
يعرف معناه لمُ يؤاخذ بمقتضاه ) فقال: ( ... فإذا نطق
العجمي بكلمة كفر أو إيمان أو طلقا أو عتاقا أو بيع أو
شراء أو صلح أو إبراء لمُ يؤاخذ بشيء من ذلك لنه لمُ

.10/760تاوى فال-  1
.3/66إعلم الموقعين -  2
.3/117إعلم الموقعين -  3
.3/75إعلم الموقعين -  4
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
ويدخل في انتفاء القصد .5) مقتضاه ولمُ يقصد إليه يلتزم

من قال كلمة الكفر قارئا أو شاهدا أو حاكيا لها لبيان ما
فيها من الفساد.

.2/102قواعد الحكام في مصالح النام -  5

)112(والجهاد التوحيد منبر



ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

اَلكراَه
مأاَنع ِاَلكراَه

شروط ِاَلكراَه
مأساَئل ِليِست ِمأن ِاَلكراَه
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

اَلكراَه ِ ِمأاَنع ِ.4
إإلّ َمْنقال تعالى : ﴿ إه  إن إد إيَما ْع َب إمن  إه  ّل إبال َفَر  َك  َمن 

إر ْف ُك ْل إبا إكن ّمن َشَرَح  َلب َو إن  إليَما إبا إئّن  ْطَم ُبُه ُم ْل َق َو َه  إر ْك ُأ
إلَك َذ إظيمٌُ *  َع َذاٌب  َع ُهمُْ  َل َو إه  ّل َغَضٌب ّمَن ال إهمُْ  ْي َل َع َف ْدًرا  َص

إدي ْه َي ّلَه لَ  َأّن ال َو إة  إخَر َلى ال َع َيا  ْن ّد ْل َة ا َيا ْلَح ْا ا ّبو َتَح ُهمُُ اْس ّن أ
َ إب

إريَن  إف َكا ْل ْوَم ا َق ْل ، قال الطبري من كفر بالله بعد إيمانه1﴿ا
وقلبه إل من أكره على الكفر فنطقه بكلمة الكفر بلسانه

مطمئن باليمان، موقن بحقيقة اليمان صحيح عزمه، غير
مفسوح الصدر بالكفر، لكن من شرح بالكفر صدرا،

فاختاره وآثره على اليمان وباح به طائعا فعليهمُ غضب
.2من الله ولهمُ عذاب عظيمُ )

 وسبب ذلك أنهمُ استحبوا الحياة(وقال ابن كثير 
الدنيا على الخرة، فأقدموا على ما أقدموا عليه من

.3)الردة لجل الدنيا

َه ﴿ :قال ابن حزم : ( ولما قال تعالى إر ْك ُأ إإلّ َمْن 
إر ْف ُك ْل إبا إكن ّمن َشَرَح  َلب َو إن  إليَما إبا إئّن  ْطَم ُبُه ُم ْل َق  ﴿ خرجَو

من ثبت إكراهه عن أن يكون بإظهار الكفر كافرا إلى
رخصة الله تعالى والثبات على اليمان وبقي من

مكرها علىلالكفر ل قارئا ول شاهدا ول حاكيا وأظهر
وجوب الكفر له بإجماع المة على الحكمُ له بالكفر

بذلك، وبنص صلى الله عليه وسلمُ وبحكمُ رسول الله
من قال كلمة الكفر إنه كافر، وليسأن القرآن على 

إرقول الله عز وجل﴿  ْف ُك ْل إبا إكن ّمن َشَرَح  َلب ﴿ على ماَو
ظنوه – يعني المرجئة – من اعتقاد الكفر فقط بل كل

من نطق بالكلم الذي يحكمُ لقائله عند أهل السلم
بحكمُ الكفر ل قارئا ول شاهدا ول حاكيا ول مكرها قفد
شرح بالكفر صدرا بمعنى أنه شرح صدره لقبول الكفر
المحرم على أهل السلم وعلى أهل الكفر أن يقولوه،

وسواء اعتقدوه أو لمُ يعتقدوه، لن هذا العمل من إعلن
غير الوجوه المباحة في إيراده وهو شرحعلى الكفر 

. 4) الصدر به

.107 ، 106  اليةالنحل-  1
.14/182تفسير الطبري -  2
.4/525تفسير ابن كثير -  3
.250 – 3/249الفصل في الملل والهواء والنحل -  4

)114(والجهاد التوحيد منبر



ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
وقال الشوكاني في تفسيره آية الكراه : ( إنما صح

كره من الكافر مع أنه ليس بكافر لنه ظهرماستثناء ال
منه بعد اليمان ما ل يظهر إل من الكافر لول الكراه .

قال القرطبي : أجمع أهل العلمُ على أن من أكره
على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه ل إثمُ عليه

إن كفر وقلبه مطمئن باليمان ول تبين منه زوجته.

ول يحكمُ عليه بحكمُ الكفر، وحكي عن محمد بن
ظهر الكفر كان مرتدا في الظاهر وفيماأالحسن أنه إذا 

بينه وبين الله على السلم، وتبين منه امرأته ول يصلى
عليه إن مات ول يرث أباه إن مات مسلما وهذا القول

مردود على قائله مدفوع بالكتاب والسنة، وذهب الحسن
البصري والوزاعي والشافعي وسحنون إلى أن هذه

الرخصة المذكورة في هذه الية إنما جاءت في القول
وأما في الفعل فل رخصة، مثل أن يكره على السجود

لغير الله ويدفعه ظاهر الية فإنها عامة في من أكره من
غير فرقا بين القول والفعل، ول دليل لهؤلء القاصرين

للية على القول، وخصوصا السبب ل اعتبار به مع عموم
.1اللفظ كما تقرر في علمُ الصول )

ِ سبب ِنزول ِاَلية

أخذه رضي الله عنه، نزلت في عمار بن ياسر
 صلى الله عليهالمشركون فلمُ يتركوه حتى سب النبي

وذكر آلهتهمُ بخير ثمُ تركوه، فلما أتى رسول اللهوسلمُ 
 ياّقال ( ما وراءك ) قال : شرصلى الله عليه وسلمُ 

رسول الله، ما تركوني حتى نلت منك وذكرت آلهتهمُ
بخير، فقال ( كيف تجد قلبك ) ؟ قال مطمئنا باليمان،

 )24/122قال   ( إن عادوا فعد )، رواه ابن جرير ( 
 ) والبيهقي والحاكمُ وقال صحيح3/249وابن سعد (

السناد ولمُ يخرجاه ووافقه الذهبي، وذكر الحافظ ابن
حجر له طرقا مرسلة ثمُ قال ( وهذه المراسيل يقوي

.2بعضها بعضا )

 ) أن ابن بطال قال12/314ونقل في الفتح أيضا ( 
تبعا لبن المنذر : ( أجمعوا على أن من أكره على الكفر

.976فتح القدير – الطبعة الولى في مجلد واحد – ص -  1
.12/312الفتح -  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن

باليمان أنه ل يحكمُ عليه بالكفر .. ) 

شروط ِاَلكراَه
قال الحافظ ( شروط الكراه أربعة : 

أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به،-1
، والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار

، أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك-2
أن يكون مهددا فوريا فلو قال إن لمُ تفعل كذا-3

كر زمنا قريباذضربتك غدا ل يعد مكرها، ويستثنى ما إذا 
.خلفُجدا، أو جرت العادة بأنه ل ي

أن ل يظهر من المأمور ما يدل على اختياره.-4

ول فرقا بين الكراه على القول والفعل عند الجمهور،
ويستثنى من الفعل ما هو محرم على التأبيد، كقتل

.1)النفس بغير حق

قال علي بن محمد الخازن في تفسيره ( قال العلماء
يجب أن يكون الكراه الذي يتلفظ به معه بكلمة الكفر،

أن يعذب بعذاب ل طاقة له به مثل التخويف بالقتل
والضرب الشديد، واليلمات القوية مثل التحريق بالنار
ونحوه... وأجمعوا أيضا على أن من أكره على الكفر ل

يجوز له أن يتلفظ بكلمة الكفر تصريحا، بل يأتي
بالمعاريض وبما يوهمُ أنه كفر، فلو أكره على التصريح

يباح له ذلك بشرط طمأنينة القلب على اليمان، غير
معتقد ما يقوله من كلمة الكفر، ولو   صبر حتى قتل كان

.2) أفضل لفعل ياسر وسمية وصبر بلل على العذاب

مأساَئل ِليِست ِمأن ِاَلكراَه ِ
أما إذا كان للمسلمُ الختيار ولو فيما دون الكفر – إل

ما ل يبيحه الكراه – فإنه يجب عليه الخذ به، إذ يخرج
من حيز الكراه على الكفر، وهذا كما عرضه قوم شعيب
على شعيب والذين آمنوا معه من الخروج من قريتهمُ أو

إذيَن ﴿:العودة في ملتهمُ قال سبحانه وتعالى ّل ُل ا ْلَم َقاَل ا  
َعَك ْا َم ُنو إذيَن آَم ّل َوا ْيُب  َع َيا ُش ّنَك  إرَج ُنْخ َل إه  إم ْو َق إمن  ْا  َبُرو ْك َت اْس

.312 ، 311/ 12فتح الباري -  1
.4/117تفسير الخازن -  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
إد َق إهيَن *  إر َكا ّنا  ُك ْو  َل َو َأ َقاَل  َنا  إت ّل إم إفي  ُدّن  ُعو َت َل ْو  َأ َنا  إت َي َقْر إمن 
ّلُه َنا ال َنّجا ْذ  إإ َد  ْع َب ُكمُ  إت ّل إم إفي  َنا  ْد ُع إإْن  ًبا  إذ َك إه  ّل َلى ال َع َنا  ْي َتَر ْف ا
َع إس َو َنا  ّب ّلُه َر َيَشاء ال َأن  إإلّ  َها  إفي َد  ُعو ّن َأن  َنا  َل ُكوُن  َي َوَما  َها  ْن إم

ْيَن َب َو َنا  َن ْي َب َتْح  ْف َنا ا ّب َنا َر ْل ّك َو َت إه  ّل َلى ال َع ْلًما  إع ٍء  ُكّل َشْي َنا  ّب َر
إحيَن  إت َفا ْل ْيُر ا َأنَت َخ َو ّق  ْلَح إبا َنا  إم ْو .فل يشرع الوقوع في1﴿َق

إس ﴿:الكفر والحالة هذه يقول سبحانه وتعالى ّنا إمَن ال َو  
إس ّنا َنَة ال ْت إف َعَل  إه َج ّل إفي ال َي  إذ ُأو َذا  إإ َف إه  ّل إبال ّنا  ُقوُل آَم َي َمن 
ُكمُْ َع ّنا َم ُك ّنا  إإ ُلّن  ُقو َي َل ّبَك  َنْصٌر ّمن ّر إئن َجاء  َل َو إه  ّل إب ال َذا َع َك

إميَن  َل َعا ْل إر ا ُدو إفي ُص إبَما  َلمَُ  ْع َأ إب ّلُه  ْيَس ال َل َو وهكذا  .2﴿َأ
الضرورة التي تفرض على المسلمُ نوعا من التنازلت

لستضعافه وقلة حيلته، فإن مجرد تلك الضرورة ل تبيح
ه عليه بالشروط المذكورة.َكرُالوقوع في الكفر ما لمُ ي

.89 ، 88  اليةالعراف-  1
.10  اليةالعنكبوت-  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

اَلممتنعيِن

نبالفرد له حكمُ الطائفة في الممتنعي.1
ن الشببروطبببن قبببل تبيبببتكفيببر الممتنعي.2

وانتفاء الموانع
احتمال وجود مانع من التكفيببر ل يصببرف.3

نبالحكمُ الظاهر عن الممتنعي
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

اَلفرد ِله ِحكم ِاَلطاَئفة ِفي.1
نـاَلممتنعيِ

ُقوُل ﴿:يقول الله سبحانه َي َف إر  ّنا إفي ال َتَحاّجوَن  َي ْذ  إإ َو  
ُنوَن ْغ ُتمُ ّم َأن َهْل  َف ًعا  َب َت ُكمُْ  َل ّنا  ُك ّنا  إإ َبُروا  ْك َت إذيَن اْس ّل إل َفاء  َع الّض
إإّن َها  إفي ُكّل  ّنا  إإ َبُروا  ْك َت إذيَن اْس ّل َقاَل ا إر *  ّنا ًبا ّمَن ال إصي َن ّنا  َع

إد  َبا إع ْل ْيَن ا َب َكمَُ  ْد َح َق ّلَه  إذيَن ﴿:وقال سبحانه .1﴿ال ّل َقاَل ا َو  
َتَرى ْو  َل َو إه  ْي َد َي ْيَن  َب إذي  ّل إبا َوَل  إن  ُقْرآ ْل َذا ا َه إب إمَن  ْؤ ّن َلن  َفُروا  َك

ْعٍض َب َلى  إإ ُهمُْ  ْعُض َب ُع  إج َيْر إهمُْ  ّب َد َر إعن ُفوَن  ُقو ْو إلُموَن َم ّظا إذ ال إإ
ُتمُْ َأن ْوَل  َل َبُروا  ْك َت إذيَن اْس ّل إل ُفوا  إع ُتْض إذيَن اْس ّل ُقوُل ا َي ْوَل  َق ْل ا

ُفوا إع ُتْض إذيَن اْس ّل إل َبُروا  ْك َت إذيَن اْس ّل َقاَل ا إنيَن *  إم ْؤ ّنا ُم ُك َل
إميَن إر ُتمُ ّمْج ُكن َبْل  ُكمُ  ْذ َجاء إإ َد  ْع َب َدى  ُه ْل إن ا َع ُكمُْ  َنا ْد َد َنْحُن َص َأ

ُهمُْ ﴿:وقال سبحانه .2﴿ َل ُكوَن  َي إل ْوَن  َع إفْر َطُه آُل  َق َت ْل َفا  
إئيَن إط ُنوا َخا َكا ُهَما  َد ُنو َوُج َهاَماَن  َو ْوَن  َع إفْر إإّن  ًنا  َوَحَز ّوا  ُد َع

َيمُّ ﴿:وقال سبحانه .3﴿ ْل إفي ا ُهمُْ  َنا ْذ َب َن َف ُه  َد ُنو َوُج ُه  َنا ْذ َأَخ َف  
إميَن  إل ّظا َبُة ال إق َعا َكاَن  ْيَف  َك ُظْر  .4﴿َفان

إلى غير ذلك من اليات التي لمُ يفرقا الله سبحانه
فيها بين تابع ومتبوع، ذلك لن المتبوع ما كان ليتمكن من

الفساد في الرض والصد عن سبيل الله إل بجنده
التابعين له.

وكونها واردة في كفار أصليين ل يمنع من إنزالها على
المرتدين الذين نقضوا إيمانهمُ باغترافهمُ الكفر ووقوعهمُ

في الضلل البعيد.

ومعلوم أن الصحابة الكرام إنما قاتلوا أنصار أئمة
تباعهمُ لئمتهمُ ونصرتهمُ لهمُ، ل لنهمُ  اختاروهمُلالردة 

وتبينوا اكتمال الشروط وانتفاء الموانع في حقهمُ.

قال شيخ السلم ( والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض
حتى صاروا ممتنعين فهمُ مشتركون في الثواب

والعقاب... فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما

.48 ، 47  اليةغافر-  1
.32 ، 31  اليةسبأ-  2
.8  اليةالقصص-  3
.40  اليةالقصص-  4
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
لهمُ وعليهمُ... لن الطائفة الممتنعة بعضها ببعض

1كالشخص الواحد )

هذه فتوى في هذه المسألة صادرة عن اللجنةو
الدائمة للبحوث العلمية والفتاء في السعودية رقمُ: (

9247.( 

ما حكمُ عوام الروافض المامية الثنى السؤال:
عشرية، وهل هناك فرقا بين علماء أي فرقة من الفرقا

الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير أو
 التفسيق ؟

الجواب: ( الحمد لله والصلة والسلم على رسوله
 العوام إماما من منوآله وصحبه وبعد : ( فإن من شايع

أئمة الكفر والضلل، وانتصر لسادتهمُ وكبرائهمُ بغيا
:وعدوا حكمُ له بحكمهمُ كفرا وفسقا، قال الله تعالى

إة ... ﴿ َع إن الّسا َع ّناُس  ُلَك ال َأ َيْس ُلوا ﴿:﴿ إلى قوله  َقا َو  
إهمُْ إت َنا آ ّب إبيَل  * َر َنا الّس ّلو َأَض َف َنا  َبَراء ُك َو َنا  َت َد َنا َسا ْع َط َأ ّنا  إإ َنا  ّب َر

إبيًرا  َك ًنا  ْع َل ُهمُْ  ْن َع ْل َوا إب  َذا َع ْل إمَن ا إن  ْي َف ْع  واقرأ الية2﴿إض
29، 28 من سورة البقرة والية رقمُ 167، 166، 165

 من سورة64، 63، 62من سورة الفرقان، اليات رقمُ 
 من سورة سبإ33، 32، 31القصص واليات رقمُ 

 من سورة الصافات واليات36 حتى 20واليات رقمُ 
 من سورة غافر وغير ذلك في الكتاب50 حتى 47

والسنة كثير.

قاتل رؤساء صلى الله عليه وسلمُ لن النبيو
المشركين وأتباعهمُ وكذلك فعل أصحابه ولمُ يفرقوا بين

السادة والتباع، وبالله التوفيق. وصلى على نبينا محمد
وآله وصحبه وسلمُ ) عبد الله بن قعود وعبد الله بن

غديان وعبد الرزاقا عفيفي وعبد العزيز بن باز ( فتاوى
 جمع :268، 2/267اللجنة الدائمة للبحوث والفتاء 
أحمد بن عبد الرزاقا الدويش ).

ن ِقبلـتكفيِر ِاَلممتنعيِ.2
اَلشروط ِواَنتفاَء ِاَلمواَنع ِ

. باختصار312 ، 311/ 28الفتاوى -  1
.28-27-26-25-24-23- الحزاب اليات  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
قال شيخ السلم في فتواه في التتار ( إذا كان
السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع كونهمُ

يصومون ويصلون ولمُ يكونوا جماعة من المسلمين،
فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتل للمسلمين ؟

(1.

وقد جاء في حديث طارقا بن شهاب قال ( جاء وفد
 إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فخيرهمُ بين الحرببزاخة

المجلية والسلمُ المخزية، فقالوا: هذه المجلية قد
عرفناها فما المخزية ؟ قال : تنزع منكمُ الحلقة والكراع،

ونغنمُ ما أصبنا منكمُ وتردون علينا ما أصبتمُ منا وتدون
قتلنا وتكون قتلكمُ في النار وتتركون  أقواما يتبعون

 الله خليفة رسول الله والمهاجرينيأذناب البل حتى ير
أمرا يعذرونكمُ به، فعرض أبو بكر ما قال على القوم،

فقام عمر فقال، قد رأيت رأيا سنشير عليك، أما ما
 المجلية والسلمُ المخزية فنعمُ مابذكرت من الحر

ذكرت، وأما ما ذكرت أن نغنمُ ما أصبنا منكمُ وتردون ما
أصبتمُ منا فنعمُ ما ذكرت وأما ما ذكرت تدون قتلنا

تلت فقتلت علىاوتكون قتلكمُ في النار، فإن قتلنا ق
أمر الله، أجورها على الله ليس لها ديات، قال فتتابع

   .2القوم على ما قال عمر )

 قال الحميدي :( ) 13/210قال الحافظ في الفتح ( 
ختصره البخاري فذكر طرفا منه وهو قولهمُ ( يتبعونا

، وأخرجه بطوله )أذناب البل إلى قوله : يعذرونكمُ
البرقاني بالسناد الذي أخرج البخاري ذلك القدر منه ثمُ
قال الحافظ : ( وقوله قتلكمُ في النار ) أي ل ديات لهمُ

دية في الدنيا لنهمُ ماتوا على شركهمُ فقتلوا بحق فل
لهمُ، وقوله ( وتتركون ) بضمُ أوله و( يتبعون أذناب

يتها لنهمُ إذا نزعت منهمُ آلة الحرباالبل ) في رع
 في البوادي، ل عيش لهمُ إل ما يعود عليهمُارجعوا أعراب

من منافع إبلهمُ، قال بن بطال : كانوا ارتدوا ثمُ تابوا،
فأوفدوا رسلهمُ إلى أبي بكر، يعتذرون إليه فأحب أبو بكر
أل يقضي بينهمُ إل بعد المشاورة في أمرهمُ فقال لهمُ :

اهبارجعوا واتبعوا أذناب البل في الصحاري. 

.28/289الفتاوى  -  1
.7221رواه البرقاني ورواه البخاري مختصرا ( -  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
والذي يظهر أن  المراد بالغاية التي أنظرهمُ إليها أن

فهؤلء أتباع، 3 )تظهر توبتهمُ وصلحهمُ بحسن إسلمهمُ
طليحة بن خويلد وكذلك أنصار مسيلمة تغنمُ أموالهمُ
علىوتسبى نساؤهمُ ويشهد على قتلهمُ أنهمُ في النار و

هذا أجمع الصحابة الكرام رضي الله عنهمُ، والمقتول
شخص معين ل يشهد على أنه في النار إل إذا كان

مقطوعا بكفره.

اَحتماَل ِوجود ِمأاَنع ِمأن.3
اَلتكفيِر ِل ِيصرف ِاَلحكم ِاَلظاَهر

نـعن ِاَلممتنعيِ
العباس كافرا صلى الله عليه وسلمُ وقد اعتبر النبي

وأجرى عليه حكمُ الكفار في أخذ الفداء، ولمُ يعتبر دعوى
عى، فقد أخرج البخاري من حديث ابنّالكراه التي اد

شهاب عن أنس أن رجال من النصار استأذنوا رسول
فقالوا ائذن لنا فلنترك لبن صلى الله عليه وسلمُ الله

 .) والله ل تذرون منه درهما :(أختنا عباس فداءه، قال 

 إن رجال من النصار"قال الحافظ ابن حجر : ( قوله 
 أي ممن شهد بدرا كما سيأتي وكان المشركون"

ابن إسحاقا من حديثرج أخرجوه معهمُ إلى بدر ... أخ
قال ( يا عباس صلى الله عليه وسلمُ ابن عباس أن النبي

فد نفسك وابني أخويك عقيل بن أبي طالب ونوفل بنا: 
الحارث، وحليفك عتبة بن عمرو فإنك ذو مال، قال إني

 صلى الله عليهكنت مسلما ولكن القوم استكرهوني قال
إن كنت كما تقول حقا إن الله يجزيك، ولكن ظاهروسلمُ 

.2أمرك أنك كنت علينا )

ومن المعلوم عند أهل العلمُ أن من خرج من الكفار
لقتال المسلمين حكمُ عليه بالكفر في الظاهر وإن كان

احتمال إكراهه واردا.

قال شيخ السلم : ( وقد يقاتلون وفيهمُ مؤمن يكتمُ
إيمانه، يشهد القتال معهمُ ول يمكنه الهجرة، وهو مكره

على القتال، ويبعث يوم القيامة على نيته، كما في

. 12/211فتح الباري -  3
 ). والحديث رواه أحمد في المسند (7/322( فتح الباري -  2

1/353( .
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
أنه قال : صلى الله عليه وسلمُ الصحيح عن النبي

 يغزوا جيش هذا البيت فبينما همُ ببيداء من الرض إذ(
خسف بهمُ فقيل يا رسول الله وفيهمُ المكره، قال

وهذاَ ِفي ِظاَهر ِاَلمأر ِوإن ِقتل )يبعثون على نياتهمُ 
وحكم ِعليِه ِبماَ ِيحكم ِعلى ِاَلكفاَر، ِفاَلله ِيبعثه

 ِيحكم ِلهم ِفياَعلى ِنيِته، ِكماَ ِأن ِاَلمناَفقيِن ِمأن
،اَلظاَهر ِبحكم ِاَلسلما ِويبعثون ِعلى ِنيِاَتهم

والجزاء يوم القيامة على ما في القلوب ل على مجرد
الظواهر ولهذا روي أن العباس قال يا رسول الله كنت

أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى"مكرها قال : 
.1 ) "الله 

تنبيِه ِ

( من أحدث صلى الله عليه وسلمُ قال رسول الله
حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملئكة والناس

 . 2أجمعين )

قال ابن القيمُ رحمه الله : ( ومن أعظمُ الحدث
 صلى الله عليه وسلمُتعطيل كتاب الله وسنة رسول الله

وإحداث ما خالفهما ونصر من أحدث ذلك والذب عنه
ومعاداة من دعا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى

. 3)الله عليه وسلمُ 

ومن تأمل حال أئمة الردة والضلل في هذه الزمان
وجدهمُ متصفين بتلك الصفات وأكثر، فاعلمُ رحمك الله

أن تكفيرهمُ وتكفير أنصارهمُ وأتباعهمُ ل يتوقف على
اكتمال الشروط وانتفاء الموانع لحدة شوكتهمُ

 وامتناعهمُ.

.225 ، 19/224الفتاوى -  1
. ) والنسائي بإسناد حسن4530رواه أبو داوود ( -  2
.3/405إعلم الموقعين -  3
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

شبهاَت ِحول ِاَلعذر
باَلجهل ِواَلتأويل

شبهة أن الضلل ل يكون إل بعد.1
البيان 
ن بقصة الحواريي.2
حديث القدرة .3
حديث ذات أنواط .4
حديث سجود معاذ .5
 في صفة العلمُحديث عائشة.6
حذيفة في جهل الفرائضحديث .7

شبهاَت ِحول ِاَلعذر ِباَلجهل
واَلتأويل

 ِإلـى ِاَلمحكمرد ِ ِاَلمتشاَبه
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
َياٌتقال تعالى: ﴿ ْنُه آ إم َتاَب  إك ْل ْيَك ا َل َع َأنَزَل  َي  إذ ّل َو ا ُه  

إذيَن في ّل َأّما ا َف َهاٌت  إب َتَشا ُأَخُر ُم َو إب  َتا إك ْل ُأّم ا ُهّن  َكَماٌت  ّمْح
َغاء إت ْب َوا إة  َن ْت إف ْل َغاء ا إت ْب ْنُه ا إم َبَه  َتَشا ُعوَن َما  إب ّت َي َف ٌغ  ْي إهمُْ َز إب ُلو ُق

إمُ ْل إع ْل إفي ا إسُخوَن  َوالّرا ّلُه  إإلّ ال َلُه  إوي ْأ َت َلمُُ  ْع َي َوَما  إه  إل إوي ْأ َت
إب َبا ْل ْا ال ُلو ْو ُأ إإلّ  ّكُر  ّذ َي َوَما  َنا  ّب إد َر إعن ُكّل ّمْن  إه  إب ّنا  ُلوَن آَم ُقو َي

قال ابن كثير في تفسيرها ( يخبر الله تعالى أن في، 1﴿
القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب أي بينات واضحة

الدللة ل التباس فيها على أحد ومنه آيات أخر فيها
في الدللة على كثير من الناس أو بعضهمُ، فمن اشتباه

رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكمُ محكمه على متشابهه
 .2عنده فقد اهتدى ومن عكس انعكس )

قال صلى الله عليه وسلمُ وقد روت عائشة أن النبي
( ...إذا رأيتمُ الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين

 أحسن ما قاله أبو قلبة :اوم .3سمى الله فاحذروهمُ )
ثوهمُ، فإني ل آمن أند( ل تجالسوا أهل الهواء ول تح

يغمروكمُ في ضللتهمُ، أو يلبسوا عليكمُ ما كنتمُ
.4تعرفون )

شبهة ِأن ِاَلضلل ِل ِيكون ِإل.1
بعد ِاَلبيِاَن ِ

َديقول سبحانه وتعالى : ﴿ ْع َب ْوًما  َق إضّل  ُي إل ّلُه  َكاَن ال َوَما   
ٍء ُكّل َشْي إب ّلَه  إإّن ال ُقوَن  ّت َي ُهمُ ّما  َل ّيَن  َب ُي ّتى  ُهمُْ َح َدا َه ْذ  إإ

إليمٌُ  قالوا هذا يدل على أن الضلل ل يكون إل  بعد .5﴿َع
البيان والكلم على هذا من وجوه. 

اَلضلل ِاَلمعذب ِعليِه ِ

َفْضلً ّمن ﴿:قال سبحانه ْا  ُغو َت ْب َت َأن  َناٌح  ُكمُْ ُج ْي َل َع ْيَس  َل  
إر َع ْلَمْش َد ا إعن ّلَه  ْا ال ُكُرو ْذ َفا َفاٍت  َعَر ُتمُ ّمْن  َفْض َأ َذا  إإ َف ُكمُْ  ّب ّر

إمَن َل إه  إل ْب َق ُتمُ ّمن  ُكن إإن  َو ُكمُْ  َدا َه َكَما  ُه  ُكُرو ْذ َوا إم  ْلَحَرا ا
ّليَن  ّييَن ﴿: وقال سبحانه6﴿الّضآَ ُْلّم إفي ا َعَث  َب إذي  ّل َو ا ُه

.7- آل عمران الية  1
.1/344تفسير ابن كثير -  2
.4547البخاري -  3
.4/472سير أعلم النبلء للذهبي -  4
.115- التوبة الية  5
.198  اليةالبقرة-  6
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
َتاَب إك ْل ُهمُُ ا ّلُم َع ُي َو إهمُْ  ّكي ُيَز َو إه  إت َيا إهمُْ آ ْي َل َع ُلو  ْت َي ُهمُْ  ْن َرُسوًل ّم

إبيٍن  إفي َضَلٍل ّم َل ْبُل  َق إمن  ُنوا  َكا إإن  َو ْكَمَة  إح ْل .1﴿َوا

 أي وإن كانوا من قبل بعثته(قال الشوكاني رحمه الله
.2فيهمُ في شرك وذهاب عن الحق )

فالناس قبل بلوغ الرسالة إليهمُ ضالون وبيان هذا
جلي في الكتاب والسنة ولكنهمُ ل يعذبون على ذلك إل

بعد قيام الحجة الرسالية.

إنوقال سبحانه إلَسا إب إإلّ  إمن ّرُسوٍل  َنا  ْل َأْرَس َوَما   ﴿ :
َيَشاء إدي َمن  ْه َي َو َيَشاء  ّلُه َمن  إضّل ال ُي َف ُهمُْ  َل ّيَن  َب ُي إل إه  إم ْو َق

إكيمُُ ﴿ ْلَح إزيُز ا َع ْل َو ا ُه َو
فهذا الضلل هو المستوجب 3

،للعذاب لقيام الحجة، مع أن القوم قبل ذلك كانوا ضلل
 أنهمُ إنما ضلوا – سموا ضالين – بعد الرسالة.ل

وهكذا الضلل المذكور في الية هو الضلل
المستوجب للعذاب، ولذلك فسر قوله ( ليضل ) ب :

 اللهانليعذب . قال الضحاك في تفسير الية: ( وما ك
.4ليعذب قوما حتى يبين لهمُ ما يأتون وما يذرون )

اَلجهل ِسبب ِاَلضلل ِ

ًها ﴿:قال سبحانه َف ُهمُْ َس َد َ ْول َأ ْا  ُلو َت َق إذيَن  ّل إسَر ا ْد َخ َق  
ْا ّلو ْد َض َق إه  ّل َلى ال َع إتَراء  ْف ّلُه ا ُهمُُ ال َق ْا َما َرَز َوَحّرُمو ٍمُ  ْل إع إر  ْي َغ إب

إديَن  َت ْه ْا ُم ُنو َكا .5﴿َوَما 

إة ﴿:وقال سبحانه َياَم إق ْل ْوَم ا َي َلًة  إم َكا ُهمُْ  ْوَزاَر َأ ْا  ُلو إم َيْح إل  
إزُروَن َي َألَ َساء َما  ٍمُ  ْل إع إر  ْي َغ إب ُهمُ  َن ّلو إض ُي إذيَن  ّل إر ا ْوَزا َأ إمْن  َو

قال الشوكاني رحمه الله ( أي قالوا هذه المقالة .6﴿
ليحملوا أوزارهمُ كاملة، لمُ يكفر منها شيء لعدم

إسلمهمُ الذي هو سبب لتكفير الذنوب، وقيل إن اللم
هي لم العاقبة لنهمُ لمُ يصفوا القرآن بكونه أساطير

تهمُ ذلكبلجل أن حملوا الوزار،  ولكن لما كان عاق

.2- الجمعة الية  1
.1778فتح القدير في مجلد واحد ص -  2
.4- إبراهيمُ الية  3
.586تفسير البغوي في مجلد وحد ص -  4
.140  اليةالنعام-  5
.25  اليةالنحل-  6
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
ْوَنكقوله تعالى ﴿، حسن التعليل به َع إفْر َطُه آُل  َق َت ْل َفا  

ُهَما َد ُنو َوُج َهاَماَن  َو ْوَن  َع إفْر إإّن  ًنا  َوَحَز ّوا  ُد َع ُهمُْ  َل ُكوَن  َي إل
إئيَن  إط ُنوا َخا إذيَن، وقيل لم المر ﴿1﴿َكا ّل إر ا ْوَزا َأ إمْن  َو

ُهمُ َن ّلو إض ﴿ أي ويحملون بعض أوزار الذين يضلونهمُ ومحلُي
( بغير علمُ ) النصب على الحال من فاعل يضلونهمُ أي
يضلون الناس جاهلين غير عالمين بما يدعونهمُ إليه، ول
عارفين بما يلزم من الثام، وقيل إنه حال من المفعول

ُلّن ﴿:ضلون من ل علمُ له، ومثل هذه اليةيأي  إم َيْح َل َو
ُنوا َكا َعّما  إة  َياَم إق ْل ْوَم ا َي ُلّن  َأ ُيْس َل َو إهمُْ  إل َقا ْث َأ َع  َقاًل ّم ْث َأ َو ُهمُْ  َل َقا ْث َأ

َتُروَن  ْف .3 )2﴿َي

وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو
قال ( إن الله ل يقبض صلى الله عليه وسلمُ أن النبي

العلمُ إذا انتزعه انتزاعا، وإنما يقبضه بموت العلماء حتى
 جهال، فسألوهمًُإذا لمُ يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا
 كان الجهلفتبين أن فأفتوهمُ بغير علمُ فضلوا وأضلوا ).

سببا لضللهمُ.

وقد بوب البخاري بابا في كتاب العتصام بالكتاب
والسنة من صحيحه : باب إثمُ من دعا إلى ضللة أو سن

َلًة ﴿:سنة سيئة لقول الله تعالى إم َكا ُهمُْ  ْوَزاَر َأ ْا  ُلو إم َيْح إل  
َألَ َساء ٍمُ  ْل إع إر  ْي َغ إب ُهمُ  َن ّلو إض ُي إذيَن  ّل إر ا ْوَزا َأ إمْن  َو إة  َياَم إق ْل ْوَم ا َي

إزُروَن  َي .4﴿َما 

وقد روى مسلمُ وأبو داوود والترمذي من حديث أبي
( من صلى الله عليه وسلمُ هريرة قال قال رسول الله

 الجر مثل أجور من تبعه لندعا إلى هدى كان له م
ينقص ذلك من أجورهمُ شيئا ومن دعا إلى ضللة كان

عليه من الثمُ مثل آثام من تبعه ل ينقص ذلك من آثامهمُ
.5 )شيئا

ٍمُ ﴿:قال البغوي في قوله تعالى ْل إع إر  ْي َغ إب ُهمُ  َن ّلو إض ﴿ُي
إزُروَن ( بغير حجة فيصدونهمُ عن اليمان ﴿ َي ﴿َألَ َساء َما 

 .6ما يحملون ). ثمُ ساقا بسنده حديث أبي هريرة

. 8ص الية القص-  1
.13  اليةالعنكبوت-  2
.963فتح القدير في مجلد واحد -  3
.25- النحل الية  4
.2674مسلمُ -  5
.707تفسير البغوي في مجلد واحد ص -  6
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
مأناَط ِاَلية ِ ِ

قال الشوكاني : ( لمانزلت الية المتقدمة في النهي
عن الستغفار للمشركين خاف جماعة ممن كان يستغفر

لله بسبب ذلك الستغفار، فأنزل اللهالهمُ، العقوبة من 
ُهمُْ  ﴿:سبحانه َدا َه ْذ  إإ َد  ْع َب ْوًما  َق إضّل  ُي إل ّلُه  َكاَن ال َوَما  ﴿ أي 

أن الله سبحانه ل يوقع الضلل على قوم، ول يسميهمُ
ضلل بعد أن هداهمُ للسلم والقيام بشرائعه ما لمُ

قدموا على شيء من المحرمات بعد أن تبين لهمُ ذلكُي
ُهمُ ﴿:فل إثمُ عليهمُ ول يؤاخذون به، ومعنى َل ّيَن  َب ُي ّتى   َح

ُقوَن ّت َي ن لهمُ ما يجب عليهمُ اتقاؤه مني ﴿ حتى يبّما 
إليمٌُ ﴿:محرمات الشرع َع ٍء  ُكّل َشْي إب ّلَه  إإّن ال  ﴿ مما يحل 

 .1لعباده ويحرم عليهمُ، ومن سائر الشياء التي خلقها )

خل السلم محققا التوحيد الذي هو أصله،دفإن من 
ل يسمى ضال بسبب ما غاب عنه من الشريعة ول يؤاخذ
بذلك في الدنيا ول في الخرة، لنه إنما دخل في السلم

بالتوحيد ل بغيره من الفرائض، فإذا كان جاهل التوحيد
مدعيا السلم فل ينفعه مجرد ادعائه السلم.

التوبة ) : ( إنه، 115قال ابن كثير في تفسير الية (
سبحانه ل يضل قوما إل بعد إبلغ الرسالة إليهمُ حتى

َأّما ﴿:يكونوا قد قامت عليهمُ الحجة كما قال تعالى َو  
ُهمُْ ْت َذ َأَخ َف َدى  ُه ْل َلى ا َع َعَمى  ْل ّبوا ا َتَح َفاْس ُهمُْ  َنا ْي َد َه َف ُد  َثُمو

ُبوَن  إس ْك َي ُنوا  َكا إبَما  إن  ُهو ْل إب ا َذا َع ْل َقُة ا إع  . 2﴿َصا

قال ابن جرير : يقول الله تعالى : وما كان الله
ليقضي عليكمُ في استغفاركمُ لموتاكمُ المشركين
بالضلل بعد إذ رزقكمُ الهداية ووفقكمُ لليمان به

وبرسوله، حتى يتقدم إليكمُ بالنهي عنه فتتركوا، فأما قبل
أن يبين لكمُ كراهية ذلك بالنهي عنه، ثمُ  ل تتعدوا نهيه

إلى ما نهاكمُ عنه، فإنه ل يحكمُ عليكمُ بالضلل، فإن
الطاعة والمعصية إنما يكونان في المأمور والمنهي وأما
من لمُ يؤمر ولمُ ينه فغير كائن مطيعا أو عاصيا فيما لمُ

.3يؤمر به أو ينه عنه )

.741 ، 740فتح القدير في مجلد واحد ص -  1
.17فصلت الية-  2
.2/166مختصر تفسير ابن كثير -  3
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
فتبين أن مناط الية متعلق بالمر والنهي المتوجه

لمن حقق التوحيد، فما كان الله ليؤاخذ بفعل منهي عنه
أو ترك مأمور به إل بعد البيان وإقامة الحجة.

ثمُ إن الجهل ليس مانعا من الضلل والعذاب بل هو
سبب لهما ل سيما إذا كان صاحبه غير عاجز. قال ابن

تيمية رحمه الله ( ولفظ الضلل إذا أطلق تناول من ضل
عن الهدى سواء كان عمدا أو جهل ولزم أن يكون معذبا

َنا ﴿:كقوله ّلو َأَض َف َنا  َبَراء ُك َو َنا  َت َد َنا َسا ْع َط َأ ّنا  إإ َنا  ّب ُلوا َر َقا َو
إبيًرا َك ًنا  ْع َل ُهمُْ  ْن َع ْل َوا إب  َذا َع ْل إمَن ا إن  ْي َف ْع إض إهمُْ  إت َنا آ ّب إبيَل * َر الّس

َقى ﴿: وقوله تعالى1﴿ َيْش َوَل  إضّل  َي َفَل  َي  َدا ُه َع  َب ّت إن ا َفَم  
﴿2(3.

ن ِـقصة ِاَلحواَرييِ.2
َيببمَُ ﴿:قال تعالى ْبببَن َمْر إعيَسببى ا َيا  ّيوَن  إر َوا ْلَح َقاَل ا ْذ  إإ  

َقبباَل ًة ّمببَن الّسببَماء  َد إئبب َنا َمآَ ْي َل َع َنّزَل  ُي َأن  ّبَك  ُع َر إطي َت َيْس َهْل 
إنيَن إم ْؤ ُتببببببببببمُ ّمبببببببببب ُكن إإن  ّلببببببببببَه  ْا ال ُقببببببببببو ّت .4 ﴿ا

ُعقال البغوي : ( قرأ الكسائي " إطي َت َتْس َهْل   "  بالتاء " 
ّبَك  " بنصب الباء هي قراءة علي وعائشة وابن عباسَر

ومجاهد، أي هل تستطيع أن تدعو وتسأل ربك وقرأ
ُع الخرون " إطي َت َيْس ّبَك" بالياء و"   " برفع الباء، ولمُ َر

يقولوه شاكين بقدرة الله عز وجل ولكن معناه : هل
ينزل ربك أم ل كما يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع أن

تنهض معي وهو يعلمُ أنه يستطيع، وإنما يريد هل يفعل
ذلك أم ل وقيل يستطيع بمعنى يطيع يقال أطاع

واستطاع بمعنى واحد، كقوله أجاب واستجاب، معناه هل
يطيعك ربك بإجابة سؤالك ؟ وفي الثار من أطاع الله

أطاعه الله.

وأجرى بعضهمُ على الظاهر فقالوا غلط القوم وقالوه
قبل استحكام المعرفة وكانوا بشرا، فقال لهمُ عيسى

 اتقوا الله إن(عليه السلم عند الغلط استعظاما لقولهمُ 
.5 أي ل تشكوا في قدرته ))كنتمُ مؤمنين 

.68-67- الحزاب الية  1
.123- طه الية  2
.7/166الفتاوى -  3
.113  اليةالمائدة-  4
.407تفسير البغوي في مجلد واحد ص -  5
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
قول بعض من ينتصر لعذر الجاهلين،نفيا للعجب من 

فينقل ما قيل من أنهمُ غلطوا في قولهمُ وكان ذلك قبل
استحكام المعرفة ويترك ما رجحه هذا المام المفسر

محيي السنة من أنهمُ لمُ يشكوا في قدر ة الله بناء على
القراءة الخرى وأقوال الصحابة وغيرهمُ ..

جهل ِبعض ِاَلصفاَت ِ

رير الطبري رحمه الله فيجوقد مر بنا مذهب ابن 
جهل الصفات حيث يقول بكفر من يجهل بعض الصفات
قال رحمه الله ( ل يسع أحدا بلغ حد التكليف الجهل بأن

 له قدرة ومتكلمُقادر له الله جل ذكره عالمُ له علمُ و
كلم وعزيز له عزة وأنه خالق وأنه ل محدث إل مصنوع

ولذلك قال، 1مخلوقا، وقلنا من جهل ذلك فهو كافر )
إإن ﴿:رحمه عن الحواريين : ( وأما قوله ّلَه  ْا ال ُقو ّت َقاَل ا

إنيَن إم ْؤ ُتمُ ّم عيسى للحواريين القائلينقال ﴿ فإنه يعني ُكن
ًة ّمَن الّسَماءله ﴿ َد إئ َنا َمآَ ْي َل َع َنّزَل  ُي َأن  ّبَك  ُع َر إطي َت َيْس َهْل   

إنيَن إم ْؤ ُتمُ ّم ُكن إإن  ّلَه  ْا ال ُقو ّت  ﴿ راقبوا قول الله أيهاَقاَل ا
القوم وخافوه أن ينزل بكمُ من الله عقوبة على قولكمُ

هذا، فإن الله ل يعجزه شيئِ أراده، وفي شككمُ في
قدرة الله على مائدة من السماء كفر به فاتقوا الله أن

إنيَنينزل بكمُ نقمة ﴿ إم ْؤ ُتمُ ّم ُكن إإن  ﴿ يقول إن كنتمُ 
مصدقي على ما أتوعدكمُ به من عقوبة الله إياكمُ على

ًة ّمَنقولكمُ ﴿ َد إئ َنا َمآَ ْي َل َع َنّزَل  ُي َأن  ّبَك  ُع َر إطي َت َيْس َهْل 
 2﴿ )الّسَماء 

ابن حزم قول 

وقد جعل ابن حزم جهلهمُ قدرة الله على إنزاله
مائدة من السماء مما ل يكفر صاحبه، إل إذا علمُ أن

النبياء جاؤوا به ثمُ كذبهمُ كما قال الدهلوي وابن الوزير
في قصة الرجل الذي جهل سعة قدرة الله عز وجل كما

سيأتي قريبا.

فهؤلء الحواريون الذين أثنى الله عز(قال ابن حزم 
وجل عليهمُ، قد قالوا بالجهل لعيسى عليه السلم، هل

يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ ولمُ

.149التبصير ص -  1
.11/253تفسير الطبري -  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
يبطل إيمانهمُ، وهذا ما ل مخلص منه وإنما كانوا يكفرون

.1 لها )وتبينهمُ ذلك بعد قيام الحجة والو قال

والقوم لمُ يشكوا في قدرة الله كما قال البغوي
وروي عن الصحابة وغيرهمُ.

نهمُ شكوا في قدرة الله وظاهر مذهبهإوقال الطبري 
ُتمُأنهمُ كفروا فاستتيبوا في قوله : ﴿ ُكن إإن  ّلَه  ْا ال ُقو ّت  ا

إنيَن إم ْؤ ﴿.ّم

نهمُ شكوا في قدرة الله على ماإوقال عامة العلماء 
ظنوه محال، وجعلوه من الصفات التي يعذر صاحبها ول

يكفر إل بعد قيام الحجة.

ولمُ يقل أحد منهمُ أنهمُ جهلوا أن الله قادر وعذروا
بجهلهمُ، وكيف يجهل الموحد أن الله قادر، وهو ما يطعن

في اللوهية في الصميمُ ؟ وكيف يعقل أن يعبد أحد
معبودا ل يقدر على شيء ؟ فالعاجز ليس له خلق ول
ملك ول أمر، كيف يعتبر فضل عن أن يعبد ويخشى ؟ 

حديث ِاَلقدرة ِ.3
( قال رجل قال صلى الله عليه وسلمُ عن رسول الله

ذرواالمُ يعمل حسنة قط لهله، إذا مات فحرقوه ثمُ 
في البحر، فو الله لئن قدر اللهفي البر ونصفه نصفه 

عليه ليعذبنه عذابا ل يعذبه أحدا من العالمين، فلما مات
الرجل فعلوا ما أمرهمُ فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر

البحر فجمع ما فيه ثمُ قال لمُ فعلت هذا ؟ قال من
 وهو حديث2خشيتك يا رب وأنت أعلمُ فغفر الله له )

 عن أبي هريرة وأبي سعيد وحذيفة وغيرهمُ. جاءمتواتر

تأويل ِاَلعلماَء ِللحديث ِ

ختلف العلماء في تأويل هذا الحديث،اقال النووي ( 
فقالت طائفة : ل يصح حمل هذا الحديث على أنه أراد
نفي قدرة الله، فإن الشاك في قدرة الله تعالى كافر،

وقد قال في آخر الحديث : إنه إنما فعل هذا من خشية

.3/253الفصل -  1
 ، مسلمُ – كتاب التوبة –7506البخاري – كتاب التوحيد - -  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
الله تعالى والكافر ل يخشى الله تعالى ول يغفر له، قال

هؤلء فيكون له تأويلن:

 العذاب أي قضاه،ّي أن معناه لئن قدر عل ِ:أحدهما
 يقال من قدر بالتخفيف وقدر بالتشديد بمعنى واحد.

: قال الله تعالىى أن قدر بمعنى ضيق، عل:الثاني
إن ﴿ َن َها َأ ّبي  ُقوُل َر َي َف َقُه  إرْز إه  ْي َل َع َدَر  َق َف ُه  َتَل ْب َذا َما ا إإ َأّما  َو  ﴿1

َهَب ﴿:وهو أحد القوال في قوله تعالى ّذ إإذ  إن  ّنو َذا ال َو  
َأن ّل إت  ُلَما ّظ إفي ال َدى  َنا َف إه  ْي َل َع إدَر  ْق ّن ّلن  َأن  َظّن  َف ًبا  إض َغا ُم

إميَن  إل ّظا إمَن ال ُكنُت  ّني  إإ َنَك  ْبَحا َأنَت ُس إإّل  َلَه  .2﴿إإ

هذاقاله قالت طائفة: اللفظ على ظاهره ولكن 
الرجل وهو غير ضابط لكلمه ول قاصد لحقيقة معناه

ومعتقد لها بل  قاله في حالة غلب عليه الدهش والخوف
وشدة الجزع بحيث ذهب تيقظه وتدبر ما يقول فصار في

معنى الغافل والناسي وهذه الحالة ل يؤاخذ فيها، وهو
نحو قول القائل الخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد

 فلمُ يكفر بذلك الدهش) ربكا أنت عبدي وأن(راحلته 
والسهو .

وقد جاء  في هذا الحديث في غير مسلمُ ( فلعلي
وهذا يدل على أن قوله " لئن،  أغيب عنه أيأضل الله )

قدر الله " على ظاهره.

وقالت طائفة هذا من مجاز كلم العرب وبديع
:استعمالها يسمونه مزج الشك باليقين كقوله تعالى

ْو﴿ َأ ّنا  إإ َو ّلُه  إل ال ُق إض  َْلْر َوا إت  َوا ُكمُ ّمَن الّسَما ُق َيْرُز ُقْل َمن   
إبيٍن  إفي َضَلٍل ّم ْو  َأ ًدى  ُه َلى  َع َل ُكمُْ  ّيا  فصورته صورة3﴿إإ

الشك والمراد به اليقين .

وقالت طائفة هذا الرجل جهل صفة من صفات الله،
واختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة، قال القاضي

أبوبه عياض وممن كفره بذلك ابن جرير الطبري، وقال 
وقال آخرون ل يكفر بجهل الصفة،، الحسن الشعري أول

ول يخرج به عن اسمُ اليمان بخلف جحدها، وإليه رجع
أبو الحسن الشعري وعليه استقر قوله، لنه لمُ يعتقد

.16- الفجر الية  1
.87- النبياء الية  2
.24- سبأ الية  3

)133(والجهاد التوحيد منبر



ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
ذلك اعتقادا يقطع بصوابه ويراه دينا وشرعا، وإنما يكفر

من اعتقد أن مقالته حق، وقال هؤلء ولو سئل الناس
لوجد العالمُ بها قليل.

وقالت طائفة : كان هذا الرجل في زمن فترة حين
ينفع مجرد التوحيد ول تكليف قبل ورود الشرع على

َتدي ﴿:المذهب الصحيح لقوله تعالى ْه َي ّنَما  إإ َف َدى  َت ْه إن ا  ّم
إوْزَر ٌة  إزَر َوا إزُر  َت َولَ  َها  ْي َل َع إضّل  َي ّنَما  إإ َف َوَمن َضّل  إه  إس ْف َن إل

َعَث َرُسولً  ْب َن ّتى  إبيَن َح ّذ َع ّنا ُم ُك َوَما  .1 ﴿ُأْخَرى 

شرعهمُ فيه،  في زمنانوقالت طائفة يجوز أنه ك
وذلك من مجوزات، جواز العفو عن الكافر بخلف شرعنا

العقول عند أهل السنة، وإنما منعناه في شرعنا بالشرع
إفُر َما ﴿:وهو قوله تعالى ْغ َي َو إه  إب ُيْشَرَك  َأن  إفُر  ْغ َي ّلَه لَ  إإّن ال  

ْثًما إإ َتَرى  ْف إد ا َق َف إه  ّل إبال إرْك  ُيْش َوَمن  َيَشاء  إلَمن  إلَك  َذ ُدوَن 
إظيًما   .3 ) وغير ذلك من الدلة والله أعلم2ُ﴿َع

دللة ِتأويل ِاَلعلماَء ِللحديث ِ

ضطر العلماءاولما كان ظاهر هذا الحديث مشكل 
إلى تأويله ومن المعلوم أن العلماء ل يلجأون إلى التأويل

 كأنموجبهويسعون إليه عند وجود  إل عند الضرورة.
اهر النص مخالفا لقاعدة مقررة معلومة منظ( يكون 

.4الدين بالضرورة أو مخالفا لنص أقوى منه سندا )

وقد بوب مسلمُ رحمه الله في صحيحه فقال : ( باب
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ) 

وقال النووي بعد أن قرر أنه ل ( يخلد في النار من
مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما

أنه ل يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من
أعمال البر ما عمل ...فإذا تقررت هذه القاعدة، حمل

ديث الباب وغيرها، فإذا ورداعليها جميع ما ورد من أح

.15- السراء الية  1
.48- النساء الية  2
.7/7470شرح مسلمُ -  3
  وراجع الموافقات (107أصول الفقه لمحمد أبي زهرة ص -  4
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين

 1نصوص الشرع )

قال الحافظ ( وأظهر القوال أنه قال ذلك في حال
دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب تعقله لما يقول،
ولمُ يقله قاصدا لحقيقة معناه، بل في حالة كان فيها

خذ بما يصدر منه،اكالغافل والذاهل والناسي الذي ل يؤ
نه كان في شرعهمُ جوازإ من قال :  قولوأبعد القوال

، وما ذهب إليه الحافظ فيه نظر ول2المغفرة للكافر )
سيما والحديث في سعة رحمة الله وعلى كل حال

فتأويل العلماء لهذا الحديث أكبر دليل على أنه ليس من
قواعدهمُ العذر بالجهل لمن وقع في الكفر بالله وإل

قالوا إنه وقع في الكفر وعذر بالجهل وكفوا مشقةل
التأويل.

اَلرجل ِمأوحد ِلم ِيجهل ِقدرة ِاَلله ِ

ضطر إلى أمرهمُاولو كان الرجل جاهل قدرة الله لما 
بما فعلوه، وإنما كان يكفيه أن يدفنوه بهيأته ويقول ( لئن

قدر الله علي ليعذبني ) وقد روى المام أحمد الحديث
بسند صحيح وزاد ( لمُ يعمل خيرا قط إل التوحيد )،

والنزاع إنما هو في جاهل التوحيد 

وفي رواية عند مسلمُ ( فإنني لمُ أبتهر عند الله خيرا،
هذا على أن الرجلدل ، فقد 3وإن الله يقدر أن يعذبني)

لمُ يجهل قدرة الله على بعثه وعذابه قال النووي : ( وإن
الله يقدر على أن يعذبني ) هكذا هو في معظمُ النسخ

ببلدنا، ونقل اتفاقا الرواة والنسخ عليه هكذا بتكرير "إن"
وسقطت لفظة "أن" الثانية في بعض النسخ المعتمدة،

ن قدر اللهإفعلى هذا تكون إن الولى شرطية، وتقديره 
قة، وأما علىبفق للرواية السااعلي عذبني، وهو مو

رواية الجمهور وهي إثبات أن الثانية مع الولى فاختلف
في تقديره ..

ويجوز أن يكون على ظاهره كما ذكر هذا القائل لكن
يكون قوله هنا معناه  أن الله قادر على أن يعذبني إن

فنتموني بهيأتي، فأما إن سحقتموني وذريتموني فيد

.1/217شرح مسلمُ -  1
.6/604فتح الباري -  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
البر والبحر فل يقدر علي، ويكون جوابه كما سبق، وبهذا

.1تجتمع الروايات والله أعلمُ )

ذرُعممتنعاَت ِياَل ِفعل ِ ِعلى ِ ِقدرة ِاَللهجاَهل
مأع ِإقراَره ِ

فالرجل إنما جهل قدرة الله على فعل الممتنعات،
خارجة عن نطاقا القدرة فل تعلمُ إلالممتنعات و

بالشرع .

الحديث : (في قال الدهلوي إن هذا الرجل الذي ذكر 
، لكناَستيِقن ِبأن ِاَلله ِمأتصف ِباَلقدرة ِاَلتاَمأة

القدرة إنما هي في الممكنات ل في الممتنعات، وكان
يظن أن جمع الرماد المتفرقا نصفه في البر ونصفه في
البحر ممتنع، فلمُ يجعل ذلك نقصا، فأخذ بقدر ما عنده

.2من العلمُ ولمُ يعد كافرا )

أنأن مات إلى قال ابن حزم ( ...فهذا إنسان جهل 
وقد غفر لهالله عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه، 

 فهذا ما ظنه الرجل من3لقراره وخوفه وجهله)
نه جهل قدرة الله مطلقا فهوإالممتنعات، أما القول 

محض جهل، إذ كيف يعقل أن يخاف الرجل من عاجز ل
يقدر على شيء ؟ .

وقد ذكر ابن القيمُ في معرض حديثه عن حكمُ من
جحد فرضا من فرائض السلم فقال ( أما من جحد ذلك
جهل أو تأويل، يعذر فيه صاحبه، كحديث الذي جحد قدرة

الله وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح ومع هذا فقد
غفر له الله ورحمه لجهله، إذا كان ذلك الذي فعله مبلغ

.4يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا )لمُ علمه، و

وقال ابن الوزير ( وإنما أدركته الرحمة لجهله وإيمانه
وأمأاَ ِجهله ِبقدرةبالله والمعاد، ولذلك خاف العقاب، 

اَلله ِعلى ِمأاَ ِظنه ِمأحاَل ِفليكون ِكفراَ، ِإل ِلو
ر ثمُو، وأنه ممكن مقدعلم ِأن ِاَلنبيِاَء ِجاَؤواَ ِبذلك

ّتىكذبهمُ أو أحدا منهمُ لقوله تعالى: ﴿ إبيَن َح ّذ َع ّنا ُم ُك َوَما   

.84 ، 38/ 17شرح مسلمُ -  1
.1/60 حجة الله البالغة - 2
.252/3- الفصل 3
.1/367ج السالكين رمدا-  4
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
َعَث َرُسولً  ْب  وهذا أرجى حديث لهل الخطإ في1﴿َن

.2) التأويل 

حديث ِذاَت ِأنواَط ِ.4
 صلى واقد الليثي قال خرجنا مع رسول اللهيعن أب

إلى حنين ونحن حديثوا عهد بكفر،الله عليه وسلمُ 
وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهمُ
يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله

 صلى اللهاجعل لنا ذات أنواط كما لهمُ ذات أنواط، فقال
( الله أكبر قلتمُ والذي نفسي بيده كما قالتعليه وسلمُ 

ْوٌمبنو إسرائيل ﴿ َق ُكمُْ  ّن إإ َقاَل  َهٌة  إل ُهمُْ آ َل َكَما  ًها  َلب إإ َنا  ّل َعل   اْج
ُلوَن  َه  3﴿ لتركبن سنن من قبلكمُ )َتْج

دللة الحديث 

وقد نص العلماء الكبار على أن القوم طلبوا مجرد
المشابهة، فأرادوا شجرة للتبرك بها وطلب النصر،

ولذلك ساقا محمد بن عبد الوهاب هذا الحديث في باب
نحوهما، واستفاد منه مسائل من تبرك بشجر أو حجر أو

  (منها :

... الثالثة : كونهمُ لمُ يفعلوا
لمُ صلى الله عليه وسلمُ السابعة : أن النبي

يعذرهمُ بل رد عليهمُ بقوله : الله أكبر إنها السنن لتتبعن
سنن من كان قبلكمُ، فغلظ المر بهذه الثلث.

ُالحادية عشرة : أن الشرك فيه أكبر وأصغر لنهم
لمُ يرتدوا بهذا.

4.  )رة : سد الذرائعشبعة عاالر 

فهذا نص منه رحمه الله على أن القوم إنما فعلوا
 صلى الله عليه وسلمُالشرك الصغر، وإنما غلظ النبي

.15  اليةالسراء-  1
.436إيثار الحق على الخلق -  2
و ) 5/218 ) ورواه أحمد ( 2180أخرجه الترمذي وصححه (-  3

. )76 ابن أبي عاصمُ في السنة (  وعبد الرزاقا
. مجموعة التوحيد138 ، 137كتاب التوحيد ص -  4
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
لن ما طلبوه ذريعة إلى الشرك المخرج من الملة، فسد

تلك الذريعة. صلى الله عليه وسلمُ النبي

قال أبو بكر الطرطوشي في الحوادث والبدع :
فانظروا رحمكمُ الله أينما وجدتمُ سدرة أو شجرة

يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من
قبلها ويضربون بها المسامير والخرقا فهي ذات أنواط

فاقطعوها) 

وكل هذه المور دون الشرك الكبر، وهذه هي حقيقة
ذات أنواط.

ومن المعلوم أن التشبيه يأتي للتغليظ كما في قول
.1( مدمن الخمر كعابد وثن ) صلى الله عليه وسلمُ النبي

في جميع الصفاتكما أن المشبه ل يماثل المشبه به 
وإنما في صفة منها أو بعضها، وقد قال جرير بن عبد الله

فنظر صلى الله عليه وسلمُ البجلي كنا عند رسول الله
 سترون ربكمُ كما ترون هذا(إلى القمر ليلة البدر فقال 

 فالتشبيه هنا إنما2القمر ل تضامون في رؤيته ...الحديث)
هو في الرؤية والوضوح ل في الشكل.

وهكذا فإن طلب هؤلء هو كطلب بني إسرائيل في
مشابهة المشركين، إل أن هذا الطلب هو مشابهتهمُ في
الشرك الصغر وأما طلب بني إسرائيل ففي مشابهتهمُ

في الشرك الكبر .

 الطلب إلى الوقوع في الشرك مثل هذاوكمُ آل
الكبر، ولذلك عبر عنه بما يؤول إليه لسد الذريعة دونه،

على من قال صلى الله عليه وسلمُ كما غلظ رسول الله

 ) السلسلة الصحيحة3375رواه ابن ماجه – كتاب الشربة ( -   1
. ) عن أبي هريرة677( 

 والترمذي4729 وأبو داود 633  ومسلم554ُ رواه البخاري-   2
2551.
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
 لما قد3له (ما شاء الله وشئت فقال : أجعلت لله ندا )

يؤول إليه من الوقوع في الشرك الكبر.

مأعرفة ِاَلقوما ِلل ِإله ِإل ِاَلله ِ

وكيف يدخل قوم من العرب السلم ول يعرفهمُ النبي
رؤخإلههمُ الذي أسلموا له، أو يصلى الله عليه وسلمُ 

عنهمُ بيان ما افترض الله عليهمُ في الحال من كلمة
التوحيد ل سيما وقد فهمُ المشركون معنى هذه الكلمة،

َذافقال الله تعالى عنهمُ : ﴿ َه إإّن  ًدا  إح َوا ًها  َل إإ َهَة  إل َعَل اْل َأَج  
ُعَجاٌب  ٌء    ذلك لن القرآن نزل بلسانهمُ لقامة1﴿ َلَشْي

َتاٌب ﴿:الحجة عليهمُ وقطع العذر عنهمُ فقال سبحانه إك  
َلُموَن  ْع َي ٍم  ْو َق ّل ّيا  إب َعَر ًنا  ُقْرآ ُتُه  َيا َلْت آ   فكيف يدرك2﴿ُفّص

 معنى كلمة التوحيد من كفر ويجهله من آمن ؟ 

ن بأقوال المحققي

وهذا فهمُ العلماء الواضح وقولهمُ الموافق لقواعد
  الشريعة.

قال الشاطبي وهو يتكلمُ عن اتباع أهل الكتاب في
بما أخذ القرون قبلها ) بدعهمُ : ( فقوله حتى تأخذ أمتي 

يدل على أنها تأخذ بما أخذوا به إل أنه ل يتعين في التباع
تباع أعيان بدعهمُ، بل قد تتبعها في أعيانها وتتبعهاالهمُ 

( لتتبعن سنن في أشباهها فالذي يدل على الول قوله
حرُمن كان قبلكمُ ..الحديث ) فإنه قال فيه ( لو دخلوا ج

 خرب لتبعتموهمُ ) والذي يدل على الثاني قولهٍبَض
جعل لنا ذات أنواط، فقال عليهافقلنا يا رسول الله : 

جعل لنا إلها )االسلم : هكذا كما قالت بنو إسرائيل 
الحديث، فإن اتخاذ ذات أنواط  يشبه اتخاذ اللهة من

دون الله ل أنه هو نفسه، فلذلك ل يلزم العتبار

 والبخاري في،صححه أحمد شاكرو ) 1/224رواه أحمد ( -   3
 )988 ) والنسائي في عمل اليوم والليلة ( 783الدب المفرد ( 

 ) وفي سنده الجلح رواه عن يزيد بن الصم2117ُوابن ماجه ( 
عن ابن عباس ، وفي الجلح كلم وحديثه حسن ، وحسن الحديث

.اللباني
.5  اليةص-  1
.3  اليةفصلت-  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
بالمنصوص عليه ما لمُ ينص عليه مثله من كل وجه والله

1أعلمُ )

فتأمل قوله : ( فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ
نظر إلى ماااللهة من دون الله ل أنه هو نفسه ) ثمُ 

يدعيه المناضلون عن الجهال المخلطون على أهل
الضلل.

وقال ابن تيمية رحمه الله : ( ولما كان للمشركين
شجرة يعقلون بها أسلحتهمُ ويسمونها ذات أنواط فقال

بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهمُ
ذات أنواط فقال : الله أكبر قلتمُ كما قال قوم موسى

لموسى اجعل لنا إلها كما لهمُ آلهة، إنها السنن، لتركبن
 صلى الله عليه وسلمُسنن من كان قبلكمُ، فأنكر النبي

مجرد مشابهتهمُ الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها
معلقين عليها أسلحتهمُ فكيف بما هو أطمُ من ذلك من

فهذا شيخ، 2مشابهتهمُ المشركين أو هو الشرك بعينه )
السلم ينص على أنهمُ طلبوا مجرد مشابهة الكفار في

اتخاذ شجرة يعكفون عليها ويعلقون عليها أسلحتهمُ، ولمُ
يطلبوا الشرك بعينه، فما للقوم يعدلون عن فهمُ الئمة

المحقيقن إلى تقليد من هو دونهمُ، والقول بما تأباه
نصوص الشرع وقواعده.

حديث ِسجود ِمأعاَذ ِ.5
 ) من حديث عبد الله بن أبي1853بن ماجه (اروى 

 صلىلنبيلأوفى قال : لما قدم معاذ من الشام سجد 
قال : قال ( ما هذا يا معاذ ؟ ) قال :الله عليه وسلمُ 

تهمُ وبطارقتهمُقفأتيت الشام فوافقتهمُ يسجدون لسا
فوددت في نفسي أن أفعل ذلك بك، فقال صلى الله

عليه سلمُ ( ل تفعلوا فإني لو أمرت أحدا أن يسجد لغير
الله لمرت المرأة أن تسجد لزوجها ... الحديث )

 عبداقال القوم إن معاذ ف ).1203 السلسة الصحيحة (
بهذا السجود، ولكنه عذره صلى الله عليه وسلمُ النبي
 .بجهله

سجود ِاَلتحيِة ِ

.246 ، 2/245العتصام -  1
.314إقتضاء الصراط المستقيمُ ص -  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
وقد ذهب العلماء المحققون وعامة المفسرين إلى
أن سجود التحية كان مشروعا وأن سجود معاذ للنبي

كان على سبيل التحية، كما جاءصلى الله عليه وسلمُ 
ْا ﴿:في قوله سبحانه وتعالى ُدو إة اْسُج َك إئ َ ْلَمل إل َنا  ْل ُق ْذ  إإ َو  

إريَن إف َكا ْل إمَن ا َكاَن  َو َبَر  ْك َت َواْس َبى  َأ إليَس  ْب إإ إإلّ  ْا  ُدو َفَسَج َدَم  ل
قالوا : كان هذا( . فقد نقل ابن كثير عن المفسرين 1﴿

إه ﴿:سلم وإكرام  كما قال تعالىوسجود تحية  ْي َو َب َأ َع  َف َوَر  
إويُل ْأ َت َذا  َهب إت  َب َأ َيا  َقاَل  َو ًدا  َلُه ُسّج ْا  َوَخّرو إش  َعْر ْل َلى ا َع
ْذ إإ َبي  َأْحَسَن  ْد  َق َو ّقا  ّبي َح َها َر َل َع ْد َج َق ْبُل  َق إمن  َي  َيا ْؤ ُر

َغ ّنز َأن  إد  ْع َب إمن  إو  ْد َب ْل ُكمُ ّمَن ا إب َوَجاء  إن  إمَن الّسْج إني  َأْخَرَج
ّنُه إإ َيَشاء  ّلَما  إطيٌف  َل ّبي  إإّن َر إتي  َو إإْخ ْيَن  َب َو إني  ْي َب َطاُن  ْي الّش

إكيمُُ   ْلَح إليمُُ ا َع ْل َو ا ، وقد كان هذا مشروعا في المم2ُ﴿ُه
قال معاذ قدمت الشام، السابقة لكنه نسخ في ملتنا

لساقفتهمُ وعلمائهمُ، فأنت يا رسول فرأيتهمُ يسجدون
لو كنت آمرا بشرا أن(الله أحق أن يسجد لك فقال 

يسجد لبشر لمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظمُ
ه الرازي. قال بعضهمُ بل كانتححقه عليها ) ورج

َةالسجدة لله وآدم قبلة فيها كما قال تعالى َ إمُ الّصل إق َأ  ﴿ :
إل ﴿ ْي ّل إق ال َغَس َلى  إإ إس  إك الّشْم ُلو ُد  وفي هذا التنظير3إل

نظر. والظهر أن القول الول أولى، والسجدة لدم
إكراما وإعظاما واحتراما وسلما وهي طاعة لله عز وجل

 .4لنها امتثال لمره تعالى )

لى:وقال الشوكاني رحمه الله في تفسيره لقوله تعا
َبى﴿ َأ إليَس  ْب إإ إإلّ  ْا  ُدو َفَسَج َدَم  ْا ل ُدو إة اْسُج َك إئ َ ْلَمل إل َنا  ْل ُق ْذ  إإ َو  

إريَن  إف َكا ْل إمَن ا َكاَن  َو َبَر  ْك َت ةيلوفي هذه الية فض"﴿  َواْس
لدم عليه السلم عظيمة حيث أسجد الله له الملئكة،

وقيل إن السجود كان لله ولمُ يكن لدم، وإنما كانوا
مستقبلين له عند السجود، ول ملجأ لهذا فإن السجود

للبشر قد يكون جائزا في بعض الشرائع بحسب ما
تقتضيه المصالح، وقد دلت هذه الية على أن السجود

َذا ﴿: قوله تعالىيلدم، وكذلك الية الخرى أعن إإ َف  
إديَن  إج َلُه َسا ْا  ُعو َق َف إحي  إمن ّرو إه  إفي َفْخُت  َن َو ُتُه  ْي ّو 5﴿َس

ًدا ﴿:وقال تعالى َلُه ُسّج ْا  َوَخّرو إش  َعْر ْل َلى ا َع إه  ْي َو َب َأ َع  َف َوَر  
﴿ فل يستلزم تحريمه لغير الله في شرعة نبينا محمد

.34- البقرة الية  1
.100  اليةيوسف-  2
.78  اليةالسراء-  3
.1/121بن كثير اتفسير -  4
.29  اليةالحجر-  5
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
أن يكون كذلك في سائرصلى الله عليه وسلمُ 

.1شرائع )ال

َلُه﴿  وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ْا  َوَخّرو
ًدا  ﴿  (أي البوان والخوة والمعنى أنهمُ خروا ليوسفُسّج

سجدا، وكان ذلك جائزا في شريعتهمُ منزل منزلة التحية،
وقيل لمُ يكن ذلك سجودا بل هو مجرد إيماء، وكانت تلك

 2تحيتهمُ ..)

َلُه ﴿ وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ْا  ُعو َق َف  
إديَن  إج ﴿. وفيه دليل على أن المأمور به هو السجود لَسا

مجرد النحناء كما قيل، وهذا السجود سجود تحية وتكريمُ
ل سجود عبادة، ولله أن يكرم من يشاء من مخلوقاته

كيف يشاء بما يشاء وقيل كان السجود لله تعالى وكان
.3آدم قبلة لهمُ

علم ِمأعاَذ ِباَلتوحيِد ِ

مُلكان من أع رضي الله عنه اومن المعلوم أن معاذ
ختاره رسول اللهاالصحابة رضي الله عنهمُ ل سيما وقد 

لمناظرة أهل الكتاب ودعوتهمُ إلىصلى الله عليه وسلمُ 
أن رسول الله رضي الله عنه الدين، فعن ابن عباس
بعث معاذا إلى اليمن وقال لهصلى الله عليه وسلمُ 

تهمُ فادعهمُ إلى أنئ( إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا ج
 أل إله إل الله وأن محمدا رسول الله يشهدوا

.4...الحديث )

قال الحافظ في الفتح : ( قوله " إنك ستأتي قوما
ة للوصية لتستجمع همته عليها،ئأهل كتاب" هي التوط

لكون أهل الكتاب أهل علمُ في الجملة فل تكون العناية
 .5في مخاطبتهمُ كمخاطبة الجهال من عبدة الوثان )

.81فتح القدير قي مجلد واحد ص -  1
.870فتح القدير ص -  2
. 926فتح القدير ص -  3
. )29 ) ومسلمُ ( 1496رواه البخاري ( -  4
.3/419فتح الباري -  5
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
وقال القرطبي في المفهمُ : ( وإنما نبهه على هذا
ليتهيأ لمنظارتهمُ ويعد الدلة لفحامهمُ لنهمُ أهل علمُ

.6سابق بخلف المشركين وعبدة الوثان )

من صلى الله عليه وسلمُ فهل يعقل أن يختار النبي
بين أصحابه من يعذر بجهله للتوحيد ليناظر أهل علمُ

وجدل على قدر أهل الكتاب ؟ 

سجود ِمأعاَذ ِكاَن ِللتحيِة ِ

لمُ رضي الله عنه ومما  سبق ندرك أن سجود معاذ
يكن على وجه العبادة وإنما كان على وجه التحية

والكرام، وقد كان ذلك مشروعا في الشرايع السابقة ثمُ
نسخ في شريعتنا، واستدل العلماء كابن كثير والقرطبي

وغيرهما على ذلك بحديث معاذ.

بن تيمية رحمه الله : ( ول يجوز أناقال شيخ السلم 
يتنفل على طريقة العبادة إل لله وحده ل للشمس ول

للقمر ول لملك ول لنبي ول لصالح ول لقبر نبي ول لصالح
هذا في جميع الملل، وقد ذكر ذلك في شريعتنا حتى نهى

تنفل على وجه التحية والكرام للمخلوقات ولهذا نهىنأن 
معاذا أن يسجد له وقال : صلى الله عليه وسلمُ النبي

 أنة أن يسجد لحد لمرت المرأا( لوكنت آمرا أحد
تسجد لزوجها من عظمُ حقه عليها ) ونهى عن النحناء

نهاهمُ أن يقوموا خلفه في الصلة وهو وفي التحية
. 2قاعد )

قال الشوكاني عند كلمه عن السجود لغير الله :
 لربوبيةاسجوده هذا قاصدب( فل بد من تقييده بأن يكون 

من سجد له، فإنه بهذا السجود قد أشرك بالله عز وجل،
وأثبت معه إلها آخر، وأما إذا لمُ يقصد إل مجرد التعظيمُ

كما يقع كثيرا لمن دخل على ملوك العاجمُ أنه يقبل
الرض تعظيما له فليس هذا من الكفر في شيء وقد

 العلم أن التكفير باللزام من كان منعلمُ كل من
 .3أعظمُ مزالق القدام )

.1/181المفهمُ شرح صحيح مسلمُ -  6
. 1/74،75الفتاوي -  2
 في 979ة الولى في مجلد واحد ص عالسبيل الجرار : الطب- 3

.فصل الردة
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
فالشوكاني رحمه الله يقول بكفر من سجد سجود

د ذلكيعبادة لغير الله لقصده ربوبية من سجد له، ولمُ يق
بالعلمُ بكونه كفرا.

أما قوله في حديث معاذ : ( وفي الحديث دليل على
، فلنه قد يجهل1أن من سجد لغير الله جاهل لمُ يكفر )

الشخص أن سجود التحية منهي عنه فيسجد قاصدا
التحية والكرام، فيعذر لوجود الحتمال، ل أنه عبد غير

سجود لصنمُ أوالالباب هذا الله على جهل، وليس من 
معبود أيا كان لن ذلك ل يحتمل غير العبادة.

ولذلك جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 

 صلى الله عليه( كل من آمن برسالة نبينا محمد
وسائر ما جاءه به الشرع إذا سجد بعد ذلك لغيروسلمُ 

الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافرا
مرتدا عن السلم مشركا مع الله غيره في العبادة ولو
نطق بالشهادتين وقت سجوده، بإتيانه لما ينقض قوله
من سجوده لغير الله، لكنه قد يعذر لجهله فل تنزل به
العقوبة حتى يعلمُ وتقام عليه الحجة، ويمهل ثلثة أيام

عذارا إليه ليراجع نفسه، عسى أن يتوب فإن أصر علىإ
 صلىسجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته، لقول النبي

( من بدل دينه فاقتلوه ) أخرجه المامالله عليه وسلمُ 
البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما،

عذار إليه قبل إنزال العقوبة به،إفالبيان وإقامة الحجة لل
ل ليسمى كافرا بعد البيان، فإنه يسمى كافرا بما حدث

.2منه )

نسخ ِسجود ِاَلتحيِة ِبحديث ِمأعاَذ ِودللته ِ

َنا ﴿:قال البغوي في تفسيره لقوله تعالى ْل ُق ْذ  إإ َو  
َبَر ْك َت َواْس َبى  َأ إليَس  ْب إإ إإلّ  ْا  ُدو َفَسَج َدَم  ْا ل ُدو إة اْسُج َك إئ َ ْلَمل إل

إريَن  إف َكا ْل إمَن ا َكاَن   ( قوله "اسجدوا" فيه قولن :3﴿َو
سجود كان لدم على الحقيقة وتضمن معنىالالصح أن 

الطاعة لله عز وجل بامتثال أمره، وكان ذلك سجود
تعظيمُ وتحية ل سجود عبادة، كسجود إخوة يوسف له

.6/234نيل الوطار -  1
إفتاء عبد الله بن قعود عبد الرزاقا عفيفي وعبد العزيز بن باز-  2

. )1/220 ) فتاوى اللجنة الدائمة 4400فتوى رقمُ ( 
.34  اليةالبقرة-  3
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
ًدا في قوله عز وجل ﴿  َلُه ُسّج ْا  ﴿ ولمُ يكن فيهَوَخّرو

وضع الوجه على الرض إنما كان انحناء، فلما جاء
 السلم، أبطل ذلك بالسلم.

َدَم ﴿: وقيل معنى قوله ْا ل ُدو ﴿ ( أي إلى آدم،  اْسُج
 الكعبة قبلة جعلتفكان آدم قبلة والسجود لله، كما

سيره لقولهف). وقال في ت1للصلة والصلة لله عز وجل )
ًدا  ﴿ :تعالى َلُه ُسّج ْا  ﴿ : ( يعني يعقوب وخالتهَوَخّرو

وكهمُ ] السجودلوإخوته، وكانت تحية الناس يومئذ [ لم
رد بالسجود وضع الجباه على الرض، وقيل وضعواُولمُ ي

 طريق التحيةلىالجباه على الرض وكان ذلك ع
والتعظيمُ ل على وجه العبادة، وكان ذلك جائزا في الممُ

.2السابقة، فنسخ في هذه الشريعة ) 

فهذه أقوال العلماء في أن سجود التحية كان معروفا
ومشروعا ولكنه نسخ في هذه الشريعة، فيا ترى بمُ نسخ
؟ الجواب أنه نسخ بحديث معاذ مما يدل على أن سجود

عن صلى الله عليه وسلمُ معاذ كان للتحية فنهى النبي
ذلك كما ذكر القرطبي وابن تيمية وأشار إليه ابن كثير

وغير واحد.

 ِ ِ ِفي ِصفة ِاَلعلمحديث ِعاَئشة.6
 صلى الله عليهوفيه أنها انطلقت على إثر النبي

حتى جاء البقيع ثمُ سبقته إلى بيته واضجعت، ثمُوسلمُ 
( فلتخبريني أو ليخبرني صلى الله عليه وسلمُ قال النبي

اللطيف الخبير، قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي،
فأخبرته، قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعمُ،

هدها في صدرها، لهدة أوجعتها ثمُ قال أظننت أنلف
يحيف الله عليك ورسوله قالت : ( مهما يكتمه الناس

. فقال القوم إن عائشة رضي3 الله ... الحديث )يعلمه
الله عنها شكت في علمُ الله والشاك جاهل، والحق الذي

ل ريب فيه هو أن قولها "نعمُ" تقرير للعلمُ وأبعد ما
 يكون من الشك.

.26تفسير البغوي في مجلد واحد ص -  1
.663تفسير البغوي ص -  2
رواه مسلمُ في صحيحه، - كتاب الجنائز – باب ما يقال عند-  3

 ).975دخول القبور والدعاء لهلها ( 
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
قال النووي رحمه الله في شرح مسلمُ : ( قالت

 هكذا هو في الصول...مهما يكتمُ الناس يعلمه الله نعمُ
وهو صحيح وكأنها لما قالت : مهما يكتمُ الناس يعلمه الله

.1صدقت نفسها فقالت نعمُ )

ل يقر على باطل ول صلى الله عليه وسلمُ الرسول
يؤخر البيان عن وقت الحاجة 

إنه ل يتصور أن تكون عائشة رضي الله عنها قد
 صلىشكت في علمُ الله سبحانه ثمُ ل تجد من النبي

 أدنى لوم ول أخف بيان لما وقعت فيه.الله عليه وسلمُ 

أشد النكار على صلى الله عليه وسلمُ وقد أنكر النبي
 عهديالذين قالوا : "اجعل لنا ذات أنواط" وكانوا حديث

بكفر، كما أنكر على الذي قال : ( ما شاء الله وشئت )
 فقال : ( أجعلت لله ندا ).

فكيف ل ينكر على زوجه وأقرب الناس إليه ويبين لها
ريالحق، وقد نقل العلماء التفاقا على أنه ل يجوز تأخ

البيان عن وقت الحاجة. 

بن قدامة : ( ول خلف في أنه ل يجوز تأخيراقال 
.2البيان عن وقت الحاجة )

وقال الشوكاني : ( قال ابن السمعاني : ل خلف في
امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل، ول

 .3خلف في جوازه إلى وقت الفعل )

 صلىفإذا كان المر كذلك فل يتصور أل يبين النبي
ما هو فوري المتثال كأمور العقائد، مماالله عليه وسلمُ 

يدل على عدم وقوع عائشة رضي الله عنها في محذور
يحتاج إلى بيان وهذا جلي ل يخفى.

حديث ِحذيفة ِ.7
 صلى اللهواحتج القوم أيضا بحديث حذيفة أن النبي

قال : ( يدرس السلم كما يدرس وشيعليه وسلمُ 

.7/44شرح النووي لصحيح مسلمُ -  1
.96روضة الناظر وجنة المناظر ص -  2
. 173 إرشاد الفحول ص -  3
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
الثوب حتى ل يدرى ما صيام ول صلة ول نسك ول صدقة

يسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فل يبقى فيلو
الرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير
والعجوز الكبيرة، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة :
ل إله إل الله فنحن نقولها). فقال صلة بن زفر فما تغني

وهمُ ل يدرون ما صلة ول صيام  ول"عنهمُ "ل إله إل الله 
نسك ول صدقة ؟ فأعرض عنه حذيفة فرددها ثلثا كل

ذلك يعرض عنه حذيفة، ثمُ أقبل عليه في الثالثة، فقال :
.1)( يا صلة تنجيهمُ من النار، تنجيهمُ من النار

وفيه دليل على العذر بالجهل فيما دون التوحيد في
ضعف نوري"بعض المكنة أو الزمنة  حيث ينتشر الجهل و

خفى على بعض الناس كثير من الحكاميالنبوءة ف
الظاهرة المتواترة كوجوب الصلة والصوم، ولكن ل بد
من القرار الذي عليه مدار النجاة، لنه بدون القرار ل

.2يكونون مسلمين ) 

جادلون عن المشركينيوأعجب كل العجب من قوم 
الذين يعبدون غير الله على جهل محتجين بهذا الحديث،

تكلمُ عن جاهل التوحيد،نوهذه غفلة شديدة لننا إنما 
كالذي يقع في عبادة غير الله، كدعاء الموات في الشدة
والرخاء فأين ترك الصلة وغيرها من الفرائض ل ندارس

.؟العلمُ من ذلك

والحديث إنما هو في عذر المحقق للتوحيد  غير
قال حذيفة إنهاولذلك المتمكن من العلمُ وهذا جلي، 

 ل ينجو بها إل من علمُ معناهاهتنجيهمُ من النار ومعلوم أن
 و إل لزموعمل بمقتضاها، كما تقدم في حقيقه التوحيد.

القول بما يقوله المرجئة من أن مجرد النطق بها يكفي،
مع أن في سند الحديث متهما بالرجاء.

 ) ورواه الحاكمُ وقال صحيح على4049رواه ابن ماجه ( -  1
. )87شرط مسلمُ وأورده اللباني في الصحيحة ( 

.1/231نواقض اليمان العتقادية -  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

أمأثلة ِلليضاَح

شرك الدعاء والستغاثة .1
تولي الكافرين من دون المؤمنيبن.2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

شرك ِاَلدعاَء ِواَلستغاَثة ِ.1
ِن ِاَلدعاَء ِواَلستغاَثة ِـاَلفرق ِبي

،1والستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة
والفرقا بينها وبين الدعاء أن الستغاثة ل تكون إل من

إه ﴿:المكروب كما قال تعالى إت َع إشي إمن  إذي  ّل َثُه ا َغا َت َفاْس  
إه  ّو ُد َع إمْن  إذي  ّل َلى ا ُكمُْ ﴿:. وقال2﴿ َع ّب ُثوَن َر إغي َت َتْس ْذ  إإ  

إفيَن  إد إة ُمْر َك إئ ْلَمل ْلٍف ّمَن ا َأ إب ُكمُ  ّد إم ّني ُم َأ ُكمُْ  َل َتَجاَب  .3﴿َفاْس
والدعاء أعمُ من الستغاثة لنه يكون من المكروب

وغيره.

اَلدعاَء ِنوعاَن ِ

والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة وهما
متلزمان وكلهما شرك، فهو سبحانه يدعى للنفع والضر

 دعاء عبادة.دعاء المسألة ويدعى خوفا ورجاء

ِ دعاَء ِاَلعباَدة

إني ﴿:يقول سبحانه في دعاء العبادة ُعو ْد ُكمُُ ا ّب َقاَل َر َو  
ُلوَن ْدُخ َي إتي َس َد َبا إع َعْن  إبُروَن  ْك َت َيْس إذيَن  ّل إإّن ا ُكمُْ  َل إجْب  َت َأْس

إريَن  إخ َدا ّنمَُ  َه فثبت أن الدعاء من أجل العبادة، 4﴿ َج
نه وتعالى، وأن الشرك فياوأكرمها على الله سبح

:الدعاء هو أكبر شرك المشركين، قال سبحانه
َعَسى﴿ ّبي  ُعو َر ْد َأ َو إه  ّل إن ال ُدو إمن  ُعوَن  ْد َت َوَما  ُكمُْ  ُل إز َت ْع َأ َو  

إمن ُدوَن  ُب ْع َي َوَما  ُهمُْ  َل َتَز ْع َلّما ا َف ّيا *  إق ّبي َش َعاء َر ُد إب ُكوَن  َأ َأّل 
ّيا  إب َن َنا  ْل َع ُكّل َج َو ُقوَب  ْع َي َو َق  إإْسَح َلُه  َنا  ْب َه َو إه  ّل إن ال .5﴿ُدو

ًدا ﴿:وقال سبحانه َأَح إه  ّل َع ال ُعوا َم ْد َت َفَل  إه  ّل إل َد  إج ْلَمَسا َأّن ا َو  
ُكمُْ ﴿: أي ل تعبدوا مع الله أحدا، وقال، 6﴿  ّب ْا َر ُعو ْد  ا
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
إديَن  َت ْع ْلُم إحّب ا ُي ّنُه لَ  إإ َيًة  ْف َوُخ ًعا  . ومثل هذا كثير7﴿َتَضّر

جدا في كتاب الله تعالى.

دعاَء ِاَلمسألة

إإْن ﴿: في دعاء المسألة تعالىوقال  ُكمُ  ُت ْي َأ َأَر ُقْل   
إإن ُعوَن  ْد َت إه  ّل ْيَر ال َغ َأ َعُة  ُكمُُ الّسا ْت َت َأ ْو  َأ إه  ّل َذاُب ال َع ُكمُْ  َتا َأ

إه ْي َل إإ ُعوَن  ْد َت إشُف َما  ْك َي َف ُعوَن  ْد َت ُه  ّيا إإ َبْل  إقيَن  *   إد ُتمُْ َصا ُكن
ُكوَن  إر ُتْش ْوَن َما  َتنَس َو َلُه ﴿:وقال سبحانه، 1﴿ إإْن َشاء   

ُهمُ َل ُبوَن  إجي َت َيْس إه لَ  إن ُدو إمن  ُعوَن  ْد َي إذيَن  ّل َوا ّق  ْلَح ُة ا َو ْع َد
إه إغ إل َبا إب َو  ُه َوَما  ُه  َفا َغ  ُل ْب َي إل ْلَماء  َلى ا إإ إه  ْي ّف َك إط  إس َبا َك إإلّ  ٍء  إبَشْي

إفي َضلٍَل  إإلّ  إريَن  إف َكا ْل َعاء ا ُد ْا ﴿:. وقال2﴿ َوَما  ُعو ْد إل ا ُق  
َ َول ُكمُْ  َعن َكْشَف الّضّر  ُكوَن  إل َيْم َفلَ  إه  إن ُدو ُتمُ ّمن  َعْم إذيَن َز ّل ا

إويلً  َ ﴿:. وقال3﴿َتْح َول ُعَك  َف َين إه َما لَ  ّل إن ال ُدو إمن  ُع  ْد َت َولَ   
إميَن  إل ّظا ًذا ّمَن ال إإ ّنَك  إإ َف ْلَت  َع َف إإن  َف  .4﴿ َيُضّرَك 

شبهة ِواَهيِة ِ

من الناس من يعذر المستغيثين عند القبور بغير الله،
ذلك لنهمُ يجهلون أن الدعاء عبادة، ولو علموا ما صرفوا

خوفهمُ من الشرك.لدعاءهمُ لغير الله 

ويضيف هؤلء أنه لما نص الشرع على أن الدعاء
ت التي يجب إقامة الحجةياربعبادة، كان ذلك من الخ

بتبليغها قبل إجراء الحكام لنها ل تدرك بالفطرة وهذا
يفرقا بين دعاءلمُ ة وتخليط ل يقع فيه إل من لجهل وغف

العبادة ودعاء المسألة.

وإذا سلمنا جدل كونه يجهل أن الدعاء عبادة فهل
يسأل المدعو صفات الربوبية التي تفرد بهاهو يجهل و

الله سبحانه وتعالى الذي له الخلق والملك والمر، والتي
أقر بها المشركون ؟ 

وماذا يريد هذا المستغيث من المستغاث به ؟ أم يا
لك ول ينفع ولُملترى يجهل أنه مخلوقا ليس له خلق و
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
يضر وليس له من المر شيء ؟ وما حكمه إذا كان يجهل

إر ﴿:ذلك ؟ يقول سبحانه وتعالى َها ّن إفي ال ْيَل  ّل إلُج ال ُيو  
إري َيْج ُكّل  َقَمَر  ْل َوا َوَسّخَر الّشْمَس  إل  ْي ّل إفي ال َهاَر  ّن إلُج ال ُيو َو

إمن ُعوَن  ْد َت إذيَن  ّل َوا ْلُك  ْلُم َلُه ا ُكمُْ  ّب ّلُه َر ُكمُُ ال إل َذ َإلَجٍل ّمَسّمى 
ٍر  إمي ْط إق إمن  ُكوَن  إل َيْم إه َما  إن ّنَما ﴿:وقال سبحانه، 1﴿ ُدو إإ  

إذيَن ّل إإّن ا ًكا  ْف إإ ُقوَن  ُل َتْخ َو ًنا  َثا ْو َأ إه  ّل إن ال ُدو إمن  ُدوَن  ُب ْع َت
إه ّل َد ال إعن ُغوا  َت ْب َفا ًقا  إرْز ُكمُْ  َل ُكوَن  إل َيْم إه َل  ّل إن ال ُدو إمن  ُدوَن  ُب ْع َت

ُعوَن  ُتْرَج إه  ْي َل إإ َلُه  ُكُروا  َواْش ُه  ُدو ُب ْع َوا َقا  :وقال، 2﴿  الّرْز
ّلّجواسبحانه ﴿ َبل  َقُه  إرْز َأْمَسَك  إإْن  ُكمُْ  ُق َيْرُز إذي  ّل َذا ا َه َأّمْن   

ٍر  ُفو ُن َو ّو  ُت ُع .3﴿إفي 

 ِاَلله ِفي ِاَلشدة ِـىون ِإلأاَلمشركون ِيلج

وقد كان المشركون يخلصون الدعاء عند الشدائد قال
َلُه ﴿:سبحانه إصيَن  إل ّلَه ُمْخ ُوا ال َع َد إك  ْل ُف ْل إفي ا ُبوا  إك َذا َر إإ َف  

ُكوَن  إر ُيْش ُهمُْ  َذا  إإ َبّر  ْل َلى ا إإ ُهمُْ  َنّجا َلّما  َف ّديَن  ولمُ، 4﴿ال
: الشدة قال سبحانهفييكسبوا إيمانا بدعائهمُ لله وحده 

َلّما﴿ َف ُه  ّيا إإ إإلّ  ُعوَن  ْد َت إر َضّل َمن  َبْح ْل إفي ا ْلّضّر  ُكمُُ ا َذا َمّس إإ َو
ُفوًرا  َك ْنَساُن  إل َكاَن ا َو ُتمُْ  ْعَرْض َأ َبّر  ْل َلى ا إإ ُكمُْ   . 5﴿ َنّجا

أما هؤلء فإنهمُ يريدون من الموتى كشف الكربات
وقضاء الحوائج ويدعونهمُ في الشدة والرخاء، وقد وبخ

َذا ﴿:الله سبحانه المشركين بقوله إإ َطّر  ْلُمْض إجيُب ا ُي َأّمن   
إه ّل َع ال َلٌه ّم إإ أ

َ إض  َْلْر َفاء ا َل ُكمُْ ُخ ُل َع َيْج َو َء  إشُف الّسو ْك َي َو ُه  َعا َد
ّكُروَن  َذ َت إليًل ّما  . 6﴿ َق

وقد كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده وأن آلهتهمُ ليس
لها شيء من ذلك ولهذا احتج سبحانه وتعالى عليهمُ بذلك
القرار منهمُ أنه هو الله الحق وأن إلهية ما سواه باطلة.

سم ِاَلسلما ِدون ِحقيِقته ِل ِينفع ِإ

إنك يا أخا اليمان إذا تذكرت أن المناضلين عن
المشركين _ أعني الجهال الذين لمُ يفهموا أقوال العلماء
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
دعاه وإن أتىالسلم كل من ا– يكادون ينسبون إلى 

الشرك الصراح والكفر البواح عن جهل وتقليد واتباع
قواعدهمُ الباطلة ومذهبهمُخطورة للشبهات، أدركت 

الفاسد على الدعوة إلى التوحيد الخالص. 

فالقبوريون المستغيثون بالموات المتمسحون
تقربينمبالعتبات.آملين قضاء الحاجات وتفريج الكربات، 

ر متضرعين إلى القبور، همُ عندهمُ منوبالذبائح والنذ
المسلمين لنطقهمُ بالشهادتين وأدائهمُ فرائض السلم،

 حتى تقام عليهمُ في أحكام الدنيا والخرةول يكفرون
الحجة بأن فعلهمُ شرك، وتزال عنهمُ الشبهة التي

دفعتهمُ إليه، وهذه والله بلية عظمى، فما الفرقا بين
هؤلء القبوريين وعبدة الوثان من قريش غير السمُ.

( ِاَلنذر ِباَلماَل ِعلىقال العلمة الصنعاني : 
اَلميِت ِونحوه ِواَلنحر ِعلى ِاَلقبر ِواَلتوسل ِبه

وطلب ِاَلحاَجاَت ِمأنه، ِهو ِبعيِنه ِاَلذي ِكاَنت ِتفعله
، وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما،اَلجاَهليِة

وفعله في القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا،
والسماء ل أثر لها ول تغير المعاني، ضرورة لغوية
ًء وعقلية وشرعية، فإن من شرب الخمر وسماها   ماما

.1شرب إل خمرا ..)

وقال العلمة الشوكاني : ( ومن المفاسد البالغة إلى
حد يرمي بصاحبه وراء حائط السلم ويلقيه على أم

 مكان الدين، أن كثيرا منهمُ يأتي بأحسنىرأسه من أعل
وز من المواشي،حما يملكه من النعام وأجود ما ي

فينحره عند ذلك القبر، متقربا به إليه، راجيا ما يضمن
حصوله له منه، فيهل به لغير الله ويتعبد به لوثن من

إذ ِأنه ِل ِفرق ِبيِن ِنحر ِاَلنحاَئر ِلحجاَرالوثان، 
مأنصوبة ِيسمونهاَ ِوثناَ ِوبيِن ِقبر ِلميِت ِيسمونه
قبراَ، ِومأجرد ِاَلخإتلف ِفي ِاَلتسميِة ِل ِيغني ِمأن

.2)اَلحق ِشيِئاَ

وقد ذكر رحمه الله مكايد الشيطان لهل القبور في
تحسينها وتجصيصها وإنارتها وغير ذلك مما يدخل الروعة

والمهابة في قلب الزائر ( حتى يطلب من صاحب ذلك

.19 ، 18تطهير العتقاد ص -  1
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
القبر ما ل يقدر عليه إل الله سبحانه فيصير في عداد

.1المشركين)

وقد بين رحمه الله معنى الشرك ردا على من يزعمُ
أن المشرك هو من يعبد الصنام والحجار .. فقال :
( الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئا يختص به سواء
أطلق على ذلك الغير ما كانت تطلقه عليه الجاهلية

كالصنمُ والوثن أو أطلق عليه اسما آخر، كالولي والقبر
.2والمشهد ..)

وهذا كله مما يبين أن المستغيثين بالموات من دون
الله مشركون وأن فعلهمُ هو الشرك بعينه، مهما تغيرت

. وقد تقدم في الكلم عن مانعىالسماء وكثرت الدعاو
"الجهل" أن مثل هذا الجهل ل يعذر صاحبه، لنه نقض

يطلق تكفير صاحبه ول يتوقف فيه.، لصل الدين

قال الشوكاني رحمه الله : ( ليس مجرد قول – ل إله
إل الله من دون عمل بمعناها مثبتا للسلم فإنه لو قالها
أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لمُ يكن

.3ذلك إسلما )

فيا لجهل من يعذره بجهله ويسميه مسلما، ويا
 لمضرته على الدعوة إلى التوحيد الخالص.

تولي ِاَلكاَفرين ِمأن ِدون.2
ن ِـاَلمؤمأنيِ

هذا من صور الكفر بالله والردة عن السلم يقول
إنسبحانه : ﴿ ْو ُد إمن  َياء  إل ْو َأ إريَن  إف َكا ْل ُنوَن ا إم ْؤ ْلُم إذ ا إخ ّت َي  لّ 

َأن إإلّ  ٍء  إفي َشْي إه  ّل إمَن ال ْيَس  َل َف إلَك  َذ َعْل  ْف َي َوَمن  إنيَن  إم ْؤ ْلُم ا
إصيُر ْلَم إه ا ّل َلى ال إإ َو ْفَسُه  َن ّلُه  ُكمُُ ال ّذُر ُيَح َو ًة  َقا ُت ُهمُْ  ْن إم ْا  ُقو ّت .4﴿َت

قال ابن جرير: ( من اتخذ الكفار أعوانا وأنصارا
وظهورا يواليهمُ على دينهمُ ويظاهرهمُ على المسلمين

 اللهئ من الله وبرئفليس من الله في شيء، أي قد بر

.17شرح الصدور ص -  1
. بتصرف يسير18الدر النضيد ص -  2
.40الدر النضيد ص -  3
.28  اليةآل عمران-  4

)153(والجهاد التوحيد منبر



ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
ْامنه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر، ﴿ ُقو ّت َت َأن  إإلّ 

ًة َقا ُت ُهمُْ  ْن  أي : إل أن تكونوا في سلطانهمُ فتخافوهمُ ﴿إم
على أنفسكمُ فتظهروا لهمُ الولية بألسنتكمُ وتضمروا
العدواة ول تشايعوهمُ على ما همُ عليه من الكفر ول

َها ﴿:. وقال تعالى1تعينوهمُ على مسلمُ بكفر ) ّي أ
َ َيا    

ُهمُْ ْعُض َب َياء  إل ْو َأ ّنَصاَرى  َوال َد  ُهو َي ْل ْا ا ُذو إخ ّت َت ْا لَ  ُنو إذيَن آَم ّل ا
إدي ْه َي ّلَه لَ  إإّن ال ُهمُْ  ْن إم ّنُه  إإ َف ُكمُْ  ُهمُ ّمن ّل َو َت َي َوَمن  ْعٍض  َب َياء  إل ْو َأ

إميَن  إل ّظا ْوَم ال َق ْل . 2﴿ا

قال ابن جرير ( من تولى اليهود والنصارى من دون
المؤمنين فإنه من أهل دينهمُ وملتهمُ، فإنه ل يتولى متول

هو به وبدينه وما هو عليه راض وإذا رضيهوأحدا إل 
هُوصار حكم، ه وسخطهالفورضي دينه فقد عادى ما خ

.3ه )َحكم

َوَمن  ﴿: وقال ابن حزم : وصح أن قول الله تعالى 
ُهمُْ  ْن إم ّنُه  إإ َف ُكمُْ  ُهمُ ّمن ّل َو َت ﴿ إنما هو على ظاهره بأنه كافرَي

ثنان منامن جملة الكفار، وهذا حق ل يختلف فيه 
.4المسلمين )

بن تيمية : ( أخبر الله في هذه الية أن متوليهمُاوقال 
إبّي ﴿:هو منهمُ وقال سبحانه ّن إبالله وال ُنوَن  إم ْؤ ُي ُنوا  َكا ْو  َل َو  

ُهمُْ ْن إثيًرا ّم َك إكّن  َلب َو َياء  إل ْو َأ ُهمُْ  ُذو ّتَخ إه َما ا ْي َل إإ إزَل  ُأن َوَما 
ُقوَن   إس . فدل على أن اليمان المذكور ينافي5﴿َفا

اتخاذهمُ أولياء ويضاده، ول يجتمع اليمان واتخاذهمُ أولياء
. 6في القلب، فالقرآن يصدقا بعضه بعضا )

إل أنه في ظل جهل التوحيد وغياب حقيقة اليمان
ظهرت صور كثيرة من الولء لعداء الدين من تحكيمُ

تشريعاتهمُ  وطاعتهمُ والركون إليهمُ ومجاملتهمُ
ومجالستهمُ وقت استهزائهمُ بآَيات الله والوقوف في

. أهل الحق والرشادبةراحمصفهمُ ل

.3/228تفسير الطبري -  1
.51  اليةالمائدة-  2
.3/227تفسير الطبري -  3
. ) تحقيق حسن زيدان35 /13المحلى ( -  4
.81  اليةالمائدة-  5
 –232  وراجع "الولء والبراء" ( ص 14كتاب اليمان ص -  6
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
ُكمُْ   ﴿:قال القرطبي في قوله تعالى ُهمُ ّمن ّل َو َت َي َوَمن 

ُهمُْ  ْن إم ّنُه  إإ جوابه أي : لنه قد خالف الله وشر ط(﴿ َف
وجبت لهوتعالى ورسوله كما خالفوا، ووجبت معاداتهمُ، 

. 1النار كما وجبت لهمُ، فصار منهمُ، أي من أصحابهمُ )

ُكمُْ   ﴿:قال الشوكاني : ( قوله تعالى ُهمُ ّمن ّل َو َت َي َوَمن 
ُهمُْ  ْن إم ّنُه  إإ ﴿ أي فإنه من جملتهمُ وفي عدادهمُ وهو وعيدَف

شديد، فإن المعصية الموجبة للكفر هي التي بلغت إلى
) إلى أن قال في قوله تعالىغاية ليس وراءها غاية ..

إتي ْأ َي ْوَف  َفَس إه  إن إدي َعن  ُكمُْ  إمن ّد  َت َيْر ْا َمن  ُنو إذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َيا   ﴿

َلى َع ٍة  إعّز َأ إنيَن  إم ْؤ ْلُم َلى ا َع ٍة  ّل إذ َأ َنُه  ّبو إح ُي َو ُهمُْ  ّب إح ُي ٍم  ْو َق إب ّلُه  ال
ٍمُ إئ ْوَمَة ل َل ُفوَن  َيَخا َولَ  إه  ّل إل ال إبي إفي َس ُدوَن  إه ُيَجا إريَن  إف َكا ْل ا

إليمٌُ ﴿ َع ٌع  إس َوا ّلُه  َوال َيَشاء  إه َمن  إتي ْؤ ُي إه  ّل َفْضُل ال إلَك   (وهذاَذ
د بيان أن موالةعالشروع في بيان أحكام المرتدين ب

.2الكافرين من المسلمُ كفر، وذلك نوع من أنواع الردة )

 عن موالة الكفار وبينىوقال ابن تيمية : ( ولما نه
منن أن ّبي، أن من تولهمُ من المخاطبين فإنه منهمُ

. 3تولهمُ وارتد عن دين السلم ل يضر السلم شيئا )

تولي ِاَلمرتد ِ

قال أبو بكر بن العربي في تفسيره لقوله تعالى ﴿
ُهمُْ  ْن إم ّنُه  إإ َف ُكمُْ  ُهمُ ّمن ّل َو َت َي ﴿ ( إن الية تفيد نفي اتخاذَوَمن 

 ليخصموالةال فالنهي عن 4الولياء من الكفار جميعا )
اليهود والنصارى لن لفظ "اليهود والنصارى" هو لقب
ومفهوم اللقب ل حجة فيه عند الجمهور، فالنهي يعمُ

الكفار جميعا، كما دل على ذلك القرآن، يقول سبحانه
إنوتعالى : ﴿ ْو ُد إمن  َياء  إل ْو َأ إريَن  إف َكا ْل ُنوَن ا إم ْؤ ْلُم إذ ا إخ ّت َي  لّ 

َأن إإلّ  ٍء  إفي َشْي إه  ّل إمَن ال ْيَس  َل َف إلَك  َذ َعْل  ْف َي َوَمن  إنيَن  إم ْؤ ْلُم ا
إصيُر ْلَم إه ا ّل َلى ال إإ َو ْفَسُه  َن ّلُه  ُكمُُ ال ّذُر ُيَح َو ًة  َقا ُت ُهمُْ  ْن إم ْا  ُقو ّت َت

ُكمُْ، وقال سبحانه : ﴿5﴿ َباء ْا آ ُذو إخ ّت َت ْا لَ  ُنو إذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َيا   

َوَمن إن  إليَما َلى ا َع ْفَر  ُك ْل ْا ا ّبو َتَح إن اْس َإ َياء  إل ْو َأ ُكمُْ  َن َوا إإْخ َو
إلُموَن  ّظا ُهمُُ ال إئَك  َلب ْو ُأ َف ُكمُْ  ُهمُ ّمن ّل َو َت .6﴿َي

.6/217تفسير القرطبي -  1
.2/51،50فتح القدير -  2
.18/300الفتاوى -  3
.2/630أحكام القرآن -  4
.28آل عمران -  5
.23  اليةالتوبة-  6
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
فر، وتسميتهاولذلك يدخل في جملته المرتد لنه ك

:طلقا اسمُ الكفر عليه كما قال تعالىإمنع من تمرتد ل 
إئَك﴿ َلب ْو ُأ َف إفٌر  َكا َو  ُه َو َيُمْت  َف إه  إن إدي َعن  ُكمُْ  إمن ْد  إد َت َيْر َوَمن   

إر ّنا َأْصَحاُب ال إئَك  َلب ْو ُأ َو إة  إخَر َوال َيا  ْن ّد إفي ال ُهمُْ  ُل ْعَما َأ َطْت  إب َح
ُدوَن  إل َها َخا إفي ّلُه ﴿:. وقال سبحانه1﴿ُهمُْ  إدي ال ْه َي ْيَف  َك  

ُهمُُ َوَجاء ّق  َأّن الّرُسوَل َح ْا  ُدو إه َوَش إهمُْ  إن إإيَما َد  ْع َب ْا  َفُرو َك ْوًما  َق
إميَن  إل ّظا ْوَم ال َق ْل إدي ا ْه َي ّلُه لَ  َوال َناُت  ّي َب ْل . 2﴿ا

 الكفرمنقال ابن تيمية ( وكفر الردة أغلظ بالجماع 
.3الصلي )

وقد مر بنا في الكلم عن الممتنعين أن أمثال هؤلء
 تكفيرهمُقفوإن كان كفرهمُ مما قد يخفى إل أنه ل يتو

   الشروط وانتفاء الموانع.اكتمالعلى 

.217  اليةالبقرة-  1
.86  اليةآل عمران-  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة

خإاَتمة
اَلولء ِواَلبراَء ِعقيِدة ِ

الولء والبراء هو الصورة الفعلية للتطبيق الواقعي( 
لهذه العقيدة وهو مفهوم ضخمُ في حس المسلمُ بمقدار

ضخامة وعظمة هذه العقيدة والله سبحانه وتعالى
َغّييقول : ﴿ ْل إمَن ا ُد  ّيَن الّرْش َب ّت َقد  إن  ّدي إفي ال َه  ْكَرا إإ  لَ 

إة َو ُعْر ْل إبا َتْمَسَك  إد اْس َق َف إه  ّل إبال إمن  ْؤ ُي َو إت  ُغو ّطا إبال ُفْر  ْك َي َفَمْن 
إليمٌُ  َع ٌع  إمي ّلُه َس َوال َها  َل إفَصاَم  َقَى لَ ان ْث ُو ْل .1﴿ا

والله جل جلله أراد للمسلمُ بل للنسان الكرامة في
َبّرهذه الرض ﴿ ْل إفي ا ُهمُْ  َنا ْل َوَحَم َدَم  إني آ َب َنا  َكّرْم ْد  َق َل َو  

ٍر ّمّمْن إثي َك َلى  َع ُهمُْ  َنا ْل َفّض َو إت  َبا ّي ّط ُهمُ ّمَن ال َنا ْق َوَرَز إر  َبْح ْل َوا
إضيلً  ْف َت َنا  ْق َل . فحين يكون ولء المسلمُ لدينه وحزبه2﴿َخ

المؤمنين فهو بهذا يقدر هذا التكريمُ حق قدره ويعبد الله
اعهض تريد إخ عبوديةحق عبادته لنه تخلى بل وعادى كل

لسلطانها من دون الله أما حين ينتكس فيعبد غير الله
سواء بالشعائر أم بالشرائع أم بالطاعة والنقياد، فإنه
بهذا يهبط من تلك المكانة والكرامة إلى عبودية أهواء

شتى، وآراء ومذاهب تمزقا عليه حياته، وتضيق عليه
آخرته فيعيش شقيا، وإن زعمُ أنه سعيد، ذلك أن مقياس
السعادة والشقاوة في التصور السلمي، نابع من عبادة

الله وحده وتحكيمُ شرعه والخلوص له أو عكس ذلك
كاترعبادة الطاغوت والهوى والشهوة وتلك هي د

هدى اللهعن الشقاء التي يعيش فيها كل من أعرض 
ودينه . وموالة غير المؤمنين – فضل عن أنها ردة

وعصيان لله سبحانه – هي مصدر التذبذب والفصام
والنكد  في حياة فاعلها، لنه ل إلى هؤلء ول إلى هؤلء،
وفي هذا العصر الذي اختلطت فيه المفاهيمُ، واضطربت

 الحق ورفعتيفيه الراء، وخلط الحق بالباطل بل أقص
ه ؟ؤيقف المسلمُ ؟ أين يكون ولأين شارة الباطل، 

ولمن يكون ؟ وهو يرى الكفر الصريح معلنا ومنفذا في
 "ل فتة بسيطة" إن ذلك لكحياة الناس ثمُ يضع لذل

يتعارض مع السلم.

.256  اليةالبقرة-  1
.70  اليةالسراء-  2
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
ومثال ذلك من يدين بالشتراكية أو الديمقراطية أو

 الشيوعية ثمُ يقال هذا ل يعارض أوالعلمانية أو القومية
السلم لنه علقة بين العبد وربه، لمن يكون ولء

المسلمُ وهو يرى شرع الله محيدا من الرض ومحاربا،
ثمُ يستورد القانون البشري ليكون هو دستور الناس في

حياتهمُ ومنهج مسيرتهمُ، ثمُ يقال إن هذا ل يعارض
السلم لن التشريع السلمي – سواء قيلت بلسان

الحال أو المقال – لمُ يعد مسايرا لركب الحضارة
والتطور ؟ 

ن ولء المسلمُ وهو يرى المنافقين يتمسحونولمن يك
 في الحقيقة أخطر على الدين منمُباسمُ السلم، وه
أعدائه الصرحاء؟ 

كمنتها ليكثيرة... والجابة عغيرها هذه أسئلة وأسئلة 
هؤنه ل يمكن للمسلمُ أن يكون ولأ ..في الحقيقة التالية

لله ولدينه وللمؤمنين خالصا، إل إذا كان مدركا لحقيقة
 ممتثل لها،"  ل إله إل الله محمد رسول الله "التوحيد 
 مدلولها ومعناها، عارفا بمقتضياتها ولوازمها، ثمُمدركا 

ه بالجاهلية والشرك والكفر والردة والنفاقا حتى للمع
يكون مصيدة للوقوع في هذا الشر، لنه ل يعرف السلم

ثمُ عمله بحقيقة الولء والبراء في من ل يعرف الجاهلية.
المفهوم السلمي الصحيح وهو أن الولء والحب

والنصرة للمؤمنين من أي جنس كانوا وبأي لغة نطقوا
أي مكان حلوا، لنه ل يؤمن بما تؤمن به الجاهلياتفي و

سة التراب.خمن لوثة الدم ونتن العرقا و

فهو مع إخوانه المؤمنين بقلبه ولسانه وماله ودمه،
ه لجميع أعداءؤويألمُ للمهمُ ويفرح لفرحهمُ، وبغضه وبرا

منافقين،و مرتدين أو كانوا كفارا أصليين أًءالله، سوا
ه منهمُ : الجهاد بالنفس والمال والقلمُ واللسانقفومو

وكل ما أوتي من طاقة وعلى حساب جهده وطاقته.

إن هذه هي الحقيقة التي إذا أدركها المسلمُ وعمل
ه.. فيعرف من يوالي ومنقفبها، يستطيع أن يحدد مو

يعادي، وماذا يريد السلم منه وماذا يراد للسلم من
أعدائه.

وبهذا يكون مسلما واعيا عزيزا بعزة الله غير واهن
ُنواوحزين لن الله معه وهو القائل : ﴿ َتْحَز َولَ  ُنوا  إه َت َولَ   
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ِنِع ِ ِبَمَواَ َبــَرَرِة ِ إتحــــاَُف ِاَل
َتـــــكِفيِ ِر ِاَل

اَلمعتبـــــــــــــرة
إنيَن  إم ْؤ ُتمُ ّم ُكن إإن  ْوَن  َل ْع َل ُتمُُ ا َأن . ومن كان الله معه1﴿ َو

فلن يضره أن تجتمع البشرية بكاملها لن تضره، فهي
بمجموعها ل تستطيع ذلك، إل إذا كان الله يريد له ذلك،
وإل فهي أعجز من أن تنال منه شيئا بسيطا بغير قدرة

. وإلى هنا تمُ ما أردت جمعه وقصدت2الله وإرادته )
ختامه  بالولء والبراء لنه ل سبيل إلى ترسيخ عقيدته إل

وما لمُ بتحقيق مسائل الكفر واليمان والعمل بمقتضاها.
تحقق عقيدة الولء والبراء فإن المجال سيبقى مفتوحا

لشعال نار الفتنة وإثارة نقع الفساد. والله من وراء
 القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. 
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