
 
 التكفري وضوابطه

 
 

 من شرح العقيدة الطحاوية
 ، حفظه هللاسفر بن عبد الرمحن احلوايلللشيخ العالمة 

 (http://www.alhawali.com/index) من موقع الشيخ

 

 

عت ملا فيها  -حفظه هللا  -هذه الكلمات أتت يف صفحات كثرية يف موقع الشيخ سفر  ُجم
من الفوائد، وجمعلت يف ملف واحد، وقد جاء فيها من الفوائد اليت قلما جتتمع يف كتاب 

 واحد يف املوضوع
 

 املسلمني أسأل هللا أن حيفظ ويرحم كاتبه، وجامعه، وكل من انتفع به من
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 لزوم ُجاعة املسلمني 

  التكفري وضوابطه )احللقة األوىل(من درس:  •

 
: ]وال نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله، وال  أبو جعفر الطحاويقال اإلمام 

 رمحه هللا:  أيب العز ابننقول: ال يضر مع اإلميان ذنب ملن عمله[ قال اإلمام 
]أراد أبهل القبلة الذين تقدم ذكرهم يف قوله: "ونسمي أهل قبلتنا مسلمني مؤمنني ما دامو 

مبا جاء به النيب صلى هللا عليه وسلم معرتفني، وله بكل ما قال وأخرب مصدقني" يشري 
 القائلني ابلتكفري بكل ذنب.  اخلوارجالشيخ رمحه هللا هبذا الكالم إىل الرد على 

أن ابب التكفري وعدم التكفري ابب عظمت الفتنة واحملنة فيه،  -رمحك هللا وإايان-واعلم 
يف -س فيه وكثر فيه االفرتاق، وتشتتت فيه األهواء واآلراء، وتعارضت فيه دالئلهم، فالنا

جنس تكفري أهل املقاالت والعقائد الفاسدة، املخالفة للحق الذي بعث هللا به رسوله يف 
على طرفني ووسط، من جنس االختالف يف  -نفس األمر، أو املخالفة لذلك يف اعتقادهم

 تكفري أهل الكبائر العملية. 
عاماً، مع العلم أبن يف أهل  فطائفة تقول: ال نكفر من أهل القبلة أحدًا، فتنفي التكفري نفياً 

القبلة املنافقني، الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى ابلكتاب والسنة واإلُجاع، 
 وفيهم من قد يمظهر بعض ذلك حيث ميكنهم، وهم يتظاهرون ابلشهادتني. 

 وأيضاً: فال خالف بني املسلمني أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة املتواترة،
 واحملرمات الظاهرة املتواترة، وحنو ذلك؛ فإنه يستتاب، فإن اتب وإال قمتل كافراً مرتدًا[ . 

املقصود هو التنبيه على خطورة ابب التكفري وعظم الشأن فيه واختالف األمة فيه،  
رضوان هللا تعاىل  السلف الصاحلأن يمعلم وأن يمقرأ وأن يفهم على فهم  وأمهيته وضرورة
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يف  اخلوارجعليهم، وأول فرقة خرجت يف اإلسالم، وأول صراع وخالف يف العقيدة هو مع 
تكفري أصحاب الذنوب، وخالفها يف أول األمر مل يكن يف الصفات، ومل يكن يف القدر، 

هذا هو أول ما  -دون الشرك-وإمنا كان يف موضوع اإلميان واحلكم على مرتكيب الكبرية 
 ة، وتفرقت فيه بظهور هذه الفرقة. نشب اخلالف فيه بني األم

: ُجع )خارجة( وهي صفة ملوصوف مقدر، والتقدير فرقة خارجة أو طائفة  اخلوارجومعىن 
، وهذا معروف يف لغة العرب  خوارجخارجة، فجممعت اخلارجة ُجع تكسري؛ فأصبحت 

مثلما تقول: فاكهة ُجعها: فواكه، وفاطمة ُجعها: فواطم، وقاعدة ُجعها: قواعد كما يف 
من  اخلوارجل [ إىل آخره، وهذا كثري، وأص60]النور: َواْلَقَواِعدم ِمَن النِ َساءِ القرآن: 

األولني خرجوا  اخلوارجخرجوا عن اإلمام أو عن السنة واإلُجاع، وسنوضح إن شاء هللا أن 
  من السنة إىل البدعة، وخرجوا عن اجلماعة إىل الفرقة.

 
 معىن لفظ: )اجلماعة( شرعاً 

مهما كثرت األحاديث  هلا معنيان -اليت أمر هللا تبارك وتعاىل هبا-اجلماعة يف اإلسالم 
 {.    فالزم ُجاعة املسلمني وإمامهم{... أو }   عليكم ابجلماعة}

 املعىن األول: 
ى احلق ولزوم السنة، فإذا خرج أي إنسان عن السنة فقد خرج عن اجلماعة، االجتماع عل

وهذا الذي سوف نوضحه إن شاء هللا ابلتفصيل يف مبحث اجلماعة، ومن األدلة عليه قوله 
ال حيل دم امرئ مسلم إال إبحدى ثالث: النفس ابلنفس، والث يب صلى هللا عليه وسلم: }

{. املفارق للجماعة: فارق ُجاعة املسلمني، أي    لجماعةالزاين، والتارك لدينه املفارق ل
 فارق احلق وفارق اإلُجاع وخرج من الدين. 

من صور اخلروج عن اجلماعة هي اخلروج من الدين واخلروج من امللة، وأوضح صورة  
فتارك الدين املرتد فارق اجلماعة من ُجيع الوجوه، وأهل البدع فارقوا اجلماعة أي فارقوا 
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السنة إىل البدعة وإن بقي بعضهم من أهل القبلة على االختالف بينهم كما سنذكر إن شاء 
 هللا. 

  واملعىن اآلخر للجماعة:
هو اجتماع املسلمني على طاعة إمام حق، ونقيضها اخلروج على اإلمام احلق الذي اجتمعت 

عليه األمة، فمن خرج عليه فيطلق عليه: أنه خارج، والفئة اليت خرجت يطلق عليها أهنا 
رضي هللا  عليهم الذين خرجوا يف زمن  اخلوارجخارجة، وجتمع على خوارج، ويف األصل 

الرجال يف دين هللا، وهؤالء   علي، وقالوا: حكَّم  صفنيتعاىل عنه بعد حادثة التحكيم يوم 
كن كان لديهم كانوا شباابً أحداث السن مشغوفون ابلعبادة والزهد والتطلع إىل اآلخرة، ول

من ضيق األفق والنظرة السطحية ومن احلنق واالندفاع والثورة العمياء ما مل يكن يف 
الصحابة الكرام رضوان هللا تعاىل عليهم، بل هي بعيدة عنهم وعن منهج النيب صلى هللا 

عليه وسلم، وعن منهج السنة وأهلها، ذلك املنهج الرحب الواسع الذي يقبل تعدد الرأي 
النظر والشورى ولكن يف حدود ما قرره الشرع، أما هؤالء فال يعرفون إالَّ أمرًا  ووجهات

 واحداً ورأايً واحدًا، كما سنعرف ذلك من خالل أخبارهم وأحواهلم. 
رضي هللا تعاىل عنه، ويرون أنه على احلق  عليكانوا يف أول األمر من أشد الناس وقوفاً مع 

رضي هللا  علياً مطلقاً، فلما قبل التحكيم قالوا: حك م الرجال يف دين هللا، إذاً كفر؛ فكفروا 
رجوا عليه وفارقوا اجلماعة، والنيب صلى هللا عليه وسلم وصف هذه الفرقة تعاىل عنه، وخ

وبعد أن  النهروانودل عليها وذكر صفاهتا، حىت كأن اإلنسان يراها، وهلذا بعد معركة 
رضي هللا تعاىل عنه، ورجع منهم من رجع وبقي منهم من بقي،  عبد هللا بن عباسانظرهم 
فبحثوا  -تصغري ثدي-احبثوا عن صاحب الثدية رضي هللا تعاىل عنه، وقال: ] عليوقاتلهم 

يعين: وهللا! ما  -عنه فلم جيدوه، فقالوا: ما وجدانه، فقال هلم: وهللا ما َكذبت وال كمذبت 
كذبت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وما كمذبت أي ال ميكن أن يكذب عليَّ رسول 

، فبحثوا عنه  حرقوص بن زهريوقيل: إن امسه -فاحبثوا عنه  -يه وسلمهللا صلى هللا عل
فوجدوه يف ساقية حتت القتلى، فاستخرجوه ويف عضده مثل الثدي، فقالوا: هذا صاحب 
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أبنه سيقاتلهم وأن هذا هو حاهلم  علياً [ يعين: أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب    الثدية
 … ذا الثديةم رجٌل يسمى وشأهنم وأن منهم أو من قادهت

 

 معىن لفظ: )اجلماعة( شرعًا 

  لمنيلزوم ُجاعة املسمن درس:  •

 
هلا معنيان مهما كثرت األحاديث  -اليت أمر هللا تبارك وتعاىل هبا-اجلماعة يف اإلسالم 

 {.    فالزم ُجاعة املسلمني وإمامهم{... أو }   عليكم ابجلماعة}
 املعىن األول: 

االجتماع على احلق ولزوم السنة، فإذا خرج أي إنسان عن السنة فقد خرج عن اجلماعة، 
وهذا الذي سوف نوضحه إن شاء هللا ابلتفصيل يف مبحث اجلماعة، ومن األدلة عليه قوله 

إال إبحدى ثالث: النفس ابلنفس، والث يب  ال حيل دم امرئ مسلمصلى هللا عليه وسلم: }
{. املفارق للجماعة: فارق ُجاعة املسلمني، أي    الزاين، والتارك لدينه املفارق للجماعة

 فارق احلق وفارق اإلُجاع وخرج من الدين. 
وأوضح صورة من صور اخلروج عن اجلماعة هي اخلروج من الدين واخلروج من امللة،  

فتارك الدين املرتد فارق اجلماعة من ُجيع الوجوه، وأهل البدع فارقوا اجلماعة أي فارقوا 
قبلة على االختالف بينهم كما سنذكر إن شاء السنة إىل البدعة وإن بقي بعضهم من أهل ال

 هللا. 
 واملعىن اآلخر للجماعة: 

هو اجتماع املسلمني على طاعة إمام حق، ونقيضها اخلروج على اإلمام احلق الذي اجتمعت 
عليه األمة، فمن خرج عليه فيطلق عليه: أنه خارج، والفئة اليت خرجت يطلق عليها أهنا 

رضي هللا  عليهم الذين خرجوا يف زمن  اخلوارجويف األصل خارجة، وجتمع على خوارج، 
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الرجال يف دين هللا، وهؤالء   علي، وقالوا: حكَّم  صفنيدثة التحكيم يوم تعاىل عنه بعد حا
كانوا شباابً أحداث السن مشغوفون ابلعبادة والزهد والتطلع إىل اآلخرة، ولكن كان لديهم 

من ضيق األفق والنظرة السطحية ومن احلنق واالندفاع والثورة العمياء ما مل يكن يف 
الصحابة الكرام رضوان هللا تعاىل عليهم، بل هي بعيدة عنهم وعن منهج النيب صلى هللا 

منهج السنة وأهلها، ذلك املنهج الرحب الواسع الذي يقبل تعدد الرأي عليه وسلم، وعن 
ووجهات النظر والشورى ولكن يف حدود ما قرره الشرع، أما هؤالء فال يعرفون إالَّ أمرًا 

 واحداً ورأايً واحدًا، كما سنعرف ذلك من خالل أخبارهم وأحواهلم. 
رضي هللا تعاىل عنه، ويرون أنه على احلق  عليكانوا يف أول األمر من أشد الناس وقوفاً مع 

رضي هللا  علياً مطلقاً، فلما قبل التحكيم قالوا: حك م الرجال يف دين هللا، إذاً كفر؛ فكفروا 
تعاىل عنه، وخرجوا عليه وفارقوا اجلماعة، والنيب صلى هللا عليه وسلم وصف هذه الفرقة 

وبعد أن  النهروانودل عليها وذكر صفاهتا، حىت كأن اإلنسان يراها، وهلذا بعد معركة 
رضي هللا تعاىل عنه، ورجع منهم من رجع وبقي منهم من بقي،  عبد هللا بن عباسانظرهم 
فبحثوا  -تصغري ثدي-احبثوا عن صاحب الثدية رضي هللا تعاىل عنه، وقال: ] عليوقاتلهم 

يعين: وهللا! ما  -عنه فلم جيدوه، فقالوا: ما وجدانه، فقال هلم: وهللا ما َكذبت وال كمذبت 
 عليه وسلم، وما كمذبت أي ال ميكن أن يكذب عليَّ رسول كذبت على رسول هللا صلى هللا

، فبحثوا عنه  حرقوص بن زهريوقيل: إن امسه -فاحبثوا عنه  -هللا صلى هللا عليه وسلم
ستخرجوه ويف عضده مثل الثدي، فقالوا: هذا صاحب فوجدوه يف ساقية حتت القتلى، فا

أبنه سيقاتلهم وأن هذا هو حاهلم  علياً [ يعين: أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب    الثدية
 … ذا الثديةوشأهنم وأن منهم أو من قادهتم رجٌل يسمى 

 

 الفرق بني اخلوارج والبغاة 

  التكفري وضوابطه )احللقة األوىل(من درس:  •
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الشاهد أن النيب صلى هللا عليه وسلم وصفهم أبوصافهم، ومن ُجلة ما وصفهم به النيب 

{، وهلذا    ميرقون{ ويف رواية: }   خيرجونصلى هللا عليه وسلم كما جاء يف احلديث: }
اشتقاقاً من قوله صلى  املارقةمشتق من لفظ احلديث، ويمسمون أيضاً وهو اسم  خوارجمسمُّوا 

{، وكانوا يمسمون القمراء    ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرميةهللا عليه وسلم: }
وال  خوارجوال يرضون أن يسموا  الشراةلكثرة اجتهادهم يف القراءة، وهم مسوا أنفسهم 

، وهو ُجع شاٍر والشاري هو املبتاع، قالوا: حنن الشراة  الشراةوإمنا يسمون أنفسهم  مارقة
األولني  اخلوارجالذين شروا أنفسهم هلل؛ يعين ابعوا أنفسهم يف سبيل هللا عز وجل، ففي 

اجتمع الوصفان أهنم خرجوا على السنة؛ املنهج القومي والصراط املستقيم، ويف الوقت نفسه 
خرجوا عن اإلمام احلق والويل العدل، وملا طال هبم الزمن أصبحوا فرقة من الفرق املشهورة 

 اخلوارجاليت هلا منهج، وتطور هذا املنهج على امتداد اتريخ املسلمني، فأصبح يطلق اسم 
 على من خيرجون عن السنة وعن الدين، ويكفرون املسلمني ابلذنب. 

اإلمام السمة البارزة هلم فقط إذ ليس كل من خرج على  وعليه فلم يعد اخلروج عن 
؛ ألهنم خرجوا  خوارجاإلمام العدل يسمى خارجياً، وبعض الناس يقع يف خطأ فيظن أهنم 

رضي هللا تعاىل عنه اجتمع فيهم الوصفان، لكن بعد أن  عليعلى اإلمام احلق، ويف حالة 
حتدد االصطالح وأصبح علماً على فرقة ذات أصول بدعية فال جيوز أن يسمى خارجياً إال 

ى اإلمام العادل فقد اصطلح على تسميته من كان على هذا الوصف، وأما من خرج عل
رضي هللا تعاىل عنه،   علي. واإلمام  أهل السنةابلباغي وُجعه: البغاة، والباغي قد يكون من 

، وإمنا كان يعتربهم  خوارجخارجني عن طاعته، ومع ذلك مل يمسمِ هم  الشامكان أهل 
 ويعدهم بغاة. 

 عليإذًا: لو كان اخلارجون هم كل من خرج على اإلمام العدل، لكان كل من خرج على 
، لكن احلقيقة أن أصل كلمة  خوارج الشامتعاىل عنه من أهل اجلمل، وأهل رضي هللا 

)اخلوارج( إذا أطلقت فاملراد من يعتقد هذه البدعة أو هذه العقيدة، وال جيوز أن تطلق على 
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فهو  ارجاخلو جمرد اخلروج على اإلمام، فاخلارج على اإلمام إن كان خرج عليه معتقداً اعتقاد 
؛ أما إن خرج عن طاعة اإلمام احلق على أتويل آخر أو  اخلوارجخارجي؛ ألنه على عقيدة 

 طمعاً يف الدنيا أو ما أشبه ذلك فيسمى ابغياً. 
 فأوضح وصف هلؤالء أهنم: 

ين يكفرون املسلمني مبجرد املعاصي والذنوب اليت هي دون الكفر أو الشرك، ومل يكفر الذ
 هللا ورسوله من اقرتفها، وإن كانوا قد أتولوا بعض النصوص.

 

 فرق اخلوارج 

  بطه )احللقة األوىل(التكفري وضوامن درس:  •

 
أن ننبه دائماً وجيب  -وإن كان أصلها واحداً -طبقات ودرجات وفرق  اخلوارجوهؤالء  

على أن البدعة مدعاة للفرقة فما ابتدع قوم بدعة قط إال وتفرقوا فيها، فأول ما بدأ الرفض 
أكثر  -ا يف كتبهمكم-اليهودي، مث أصبحوا  عبد هللا بن سبأوالتشيع يف رجل واحد امسه 

هنا بدأت أبشخاص زهَّاد يتعبدون إذ أ الصوفية، ومثل ذلك اخلوارجمن سبعني فرقة، وكذلك 
ال حتصى كثرًة، بل الطريقة الواحدة تنشق إىل طريقتني  الصوفيةو... إخل، واآلن طرق 

 أو عشر... إخل.  والطريقة اليت انشقت تنشق إىل طريقتني أو ثالث أو أربع
أهل السنة ومبا أن البدعة دائماً مدعاة للفرقة فال يوحد الناس وال جيمعهم إالَّ منهج 

أول ما خرجوا كانوا فرقة واحدة، وكانوا رأايً  اخلوارجالذي هو املنهج احلق، فـ واجلماعة
 عثمانعاىل عنه، مث كفروا أيضاً رضي هللا ت عليواحداً كل مههم وكل جهدهم هو تكفري 
، بل ملا كانت معركة  عمرو بن العاصو  معاويةرضي هللا تعاىل عنه، وكفروا بطبيعة احلال 

كفروا أصحاب اجلمل، وهكذا أخذوا يكفرون   - تعاىل عنهرضي هللا عليوكانوا مع -اجلمل 
 عمرو  أبو بكرحىت إنه مل يسلم من تكفريهم من األمراء املؤمنني أو اخللفاء إال الشيخان 
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رضي هللا عنه من يناظرهم قالوا: ال  عليرضي هللا تعاىل عنهم أُجعني، وهلذا ملا أرسل إليهم 
ثل ليس كم عليدخلنا يف طاعته، و  عمرنرجع يف طاعته، وقالوا: إن جئتموان مبثل نبايعه وال 

رضي هللا  علياً رضوا بعد اجلهد أن يبايعوا  اخلوارج؟! وليت  عمر، فمن أين أنيت مبثل  عمر
، وهلذا  حروراءا يف مكان يقال له تعاىل عنه، لكنهم أبوا واستمروا بال راية، حىت اجتمعو 

[ عند    أحرورية أنِت؟منني رضي هللا تعاىل عنها: ]كما قالت أم املؤ - حروريةيقال هلم: 
أن سألتها امرأة: ملاذا تقضي احلائض الصيام وال تقضي الصالة؟ تريد أن تكشف لنا منهج 

دائماً: ملاذا كذا؟ أما املؤمنون فهم يسل مون وال ينازعون وال  اخلوارج، وهكذا سؤال  اخلوارج
 . -لشرعجيادلون، هذا هو الدين وهذا هو ا

عبد هللا بن وهب يم يقال له أمَّروا عليهم رجالً من بين مت حروراءيف  اخلوارجبعد أن جتمع 
رمحه هللا نقدهم يف ذلك  ابن حزمحىت إن  رضي هللا تعاىل عنه علي، هذا يف زمن  الراسيب

وهو أعرايب  عبد هللا بن وهب، فلما مل جيدوا أمَّروا عليهم  عمرأو مبثل  عمرقال: "طالبوا بـ
 ه ليس له سابقة وال فضل وال شهد هللا له خبري" وليتهم أمروا أحد الصحابة. بوال على عقبي

فاملقصود أهنم خرجوا وكانت املعركة اليت أشران إليها مث تطور حاهلم فيما بعد، وبعد عام 
رضي هللا تعاىل عنه هادائً، وكانت تلك العشرون  معاويةاجلماعة بقي األمر يف مدة خالفة 

رضي هللا تعاىل عنه من أفضل وأصلح العصور، هدأت فيها  معاويةسنة اليت توىل فيها 
كنت فيها الفنت وانصرف الناس إىل العلم، وكثري من األحاديث واآلاثر إمنا األحوال وس

ظهرت الفنت  يزيدومع  يزيدرويت يف هذه الفرتة، وأراد هللا سبحانه وتعاىل أن أييت بعده 
كان   احلجاجو  عبد امللك بن مروان، مث بعد ذلك يف أايم  اخلوارجواستشرت، ومنها انتشار 

أشد ما ظهروا وقويت شوكتهم يف زمن بين أمية، مع أهنم خرجوا يف  اخلوارجظهورهم أشد، فـ
رضي هللا تعاىل عنه، لكن ما رضي هللا تعاىل عنه، واستمرت فتنتهم حىت قتلوه  عليأايم 

 عبد هللا بن عباستطوروا وتفرقوا وحكموا بعض األقطار إال يف آخر زمن صغار الصحابة، كـ
 وأمثاهلم.  أيب سعيد اخلدريو  عبد هللا بن عمررضي هللا تعاىل عنه و 
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حبسب غلوهم إىل ثالثة أصناف رئيسية،  اخلوارجونستطيع على سبيل اإلُجال أن نصنف 
  وإال فهم فرق كثرية:

 
 األزارقة 

األوىل احملكمة بعد  األزارقةوقد ظهر -غلواً وأبعدهم عن السنة  اخلوارجهم أعظم  األزارقة
الذي هو شيخهم وإمامهم وهو مشهور  انفع بن األزرقوترأسهم  - النهروانوهم أصحاب 

لكن مل  البخاريوحىت يف  الطربيمثالً أو يف  الدر املنثوريف كتب التفسري كما جتدون يف 
وجييبه، وال يقبل،  ابن عباسعندما كان يسأل  ابن عباسيسمه، وهو الذي عرف بسؤاالته لـ

وأساس ضالهلم أهنم يعتقدون أن العبد متعبد بعني احلق يف كل  اخلوارجوجيادل، وهذا شأن 
به من االجتهاد لبلوغ احلق والتسديد واملقاربة يف  مسألة، وهذا خمالف ملا حنن مأمورون

 حدود االستطاعة. 
كان يعتقد هو ومن معه أن املسلمني ُجيعاً كفار، وأن األمة أبُجعها كافرة   نافع بن األزرقفـ

ولكنه مل يهاجر إليه فهو عندهم   انفعومن كان معه، حىت من كان على مذهب  انفعاً إال 
-أو من سيطرته  احلجاجافر، فلو أن إنساانً حمبوس، وال يستطيع أن يتخلص من ظلم ك

ويلتحق جبيشه، فهذا عندهم كافر وإن كان على  انفعفلم خيرج ومل يهاجر إىل  -مثالً 
، ويرى أن دارهم كلها دار   القعدةيكفر  انفع، فكان  القعدةمذهبهم، وهؤالء يسموهنم 

 كفر، فكل األمة اإلسالمية دار كفر إال معسكره فقط.
 

 
 النجدات 

هبذا التشدد وهذا الغلو وهذا التكفري العام لألمة خالفه رجل من أتباعه يدعى  انفعملا جاء 
هذا غلو، فخفف الغلو فقط وقال: من كان على  جندة، فقال:  جندة بن عامر احلنفي

مذهبنا ومل يستطع أن يهاجر إلينا ال يكفر، ومن أقمنا عليه احلد ال يكفر، وكالمها متفقان 
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... إخل كفار، لكن  عائشةو  الزبريو  طلحةو  معاويةو  عثمانرضي هللا تعاىل عنه و  علياً على أن 
يرون  األزارقةالذين هم  اخلوارجاختلفوا يف مسائل تتعلق ابلتكفري، فالطائفة األشد غلواً يف 

- النجداتالذين هم  اخلوارجالتكفري العام املطلق، وأقل منهم غلواً أو الوسط يف مذهب 
وبقيت مصائب  األزارقة، الذي خفف قلياًل أو شيئاً من غلو  جندة بن عامر احلنفيأتباع 

أيضاً فرق وطوائف ومقاالت، وقد  النجداتومن  األزارقةأخرى مل خيففها، وخرج من 
كل من ارتكب معصية رضي هللا تعاىل عنه؛ ألنه أتصل لديهم أن   عثماناجتمعوا على تكفري 

رضي هللا تعاىل عنه قد فعل أموراً  عثمانفهو كافر، ولو كان مؤمناً مل يعِص، فعندهم أن 
 خالف فيها سرية الشيخني. 

أو  املرجئةوقد قلنا: إن أصل الضالل يف مسألة اإلميان هو اعتقاد الفرق املخالفة من  
يف القدمي أو احلديث: أن اإلميان شيء واحد ال يزيد وال ينقص وال يتبعض وال  اخلوارج

استنباطاً من كتاب هللا وسنة رسوله - هل السنة واجلماعةأيتجزأ وال يرتكب، ولو كانوا كـ
رضي هللا تعاىل عنه  عثمانيؤمنون أبن اإلميان يزيد وينقص لقالوا: إن  -صلى هللا عليه وسلم

 الك مشكلة، ولن نعرتض عليهم. أقل من الشيخني، فليس هن
ويف مثل هذا الباب من يسرق أو يزين أو يشرب اخلمر ضعيف اإلميان، ويبقى على إسالمه 

ولكنه انقص اإلميان، وهذا وأشباهه قول يقبل وال أبس به، لكنهم يرون أنه شيء واحد 
 أهل السنة واجلماعةفقط، وليس عندهم تدرج بل نفي لإلميان ابلكلية، خبالف اإلميان عند 

فإنه بضع وسبعون شعبة، أعالها كذا وأدانها كذا، فقد يكون عند اإلنسان ثالثون شعبة، أو 
اوتون يف إمياهنم أربعون، أو مخسة وأربعون أو مخسون يتعبد هبا وهكذا، ومن ذلك الناس يتف

ويف صالهتم ويف صيامهم ويف زكاهتم ويف حجهم تفاواتً واختالفاً كبريًا، فقد يصلي الرجالن 
يف الصف الواحد وبني صالهتما بون عظيم، وهذا شيء واضح ومعلوم، لكن هؤالء قالوا: 

خالف ولو ال. إما يكون مؤمناً إذا كان موافقاً للحد الذي وضعناه، وإما أنه ليس مبؤمن إذا 
رضي هللا تعاىل عنه عندهم كافر غري مؤمن ألنه ارتكب كبرية  عثمانيف شيء يسري، وعليه فـ

شيء من إذ أنه نقص عما كان عليه الشيخان، فمثالً محى احلمى، واستأثر ب -يف نظرهم-
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.. إىل غري ذلك من أمور اجتهادية  مكةووىل أقرابءه، وأمت الصالة يف  -بزعمهم-بيت املال 
خطأ، لكنهم ليس وهو رضي هللا تعاىل عنه له فيها رأي وله اجتهاد، وغاية ما يف األمر أنه أ

عندهم شيء امسه خطأ أو صواب، إما كافر أو مؤمن فقط، وليس هناك انقص إميان 
هللا رضي هللا تعاىل عنه قالوا: حكَّم الرجال، و عليوضعيف إميان، كذلك من جاء بعده كـ

[، فهذا كالم هللا، وهو يقول حبكم فالن وفالن 57]األنعام: ِإِن احْلمْكمم ِإالَّ لِِلَِّ يقول: 
 فقد كفر، سبحان هللا! أهكذا يكون االحتجاج؟!! أهكذا يكون االستدالل؟!! 

رضي هللا تعاىل عنه من كتاب هللا تعاىل   عبد هللا بن عباسوهلذا حاجهم وألزمهم حرب األمة 
 كما تقدم. 

إذًا: ليس عندهم حجج وال براهني، وليس عندهم إال شبهات وآراء جيمعوهنا ويتصلبون 
 عليها وال يقبلون فيها نقاشاً، وهم بذلك يكفرون الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم.

 
 

 فرقة اإلابضية 
، فخفف من غلو الطائفتني، فخالف  اإلابضيةزعيم  عبد هللا بن إابضمث ظهر بعد ذلك 

وهم  -كما يسميه البعض-وقال: إمنا هو كفر دون كفر، أو كفر النعمة  جندةو  انفعاً 
ط، أي: املؤمنون قطعاً وغريهم مؤمنون لكنهم كفار كفر نعمة، إال السلطان وعسكره فق

يف ُجيع فرقهم ومقاالهتم هي السلطة  اخلوارجالذين خيرجون من امللة، فالقضية املهمة عند 
س أو احلاكم أو اخلليفة، وكأنه إذا صلح صلح كل شيء وإذا فسد فسد كل شيء، ولي

أو  عمرو  أيب بكرعندهم إميان يزيد وينقص، فإذاً ليس عندهم يف احلاكم إال أن يكون مثل 
دماء املسلمني املخالفني هلم وقالوا: دارهم دار كفر، إما   اخلوارجيكون كافرًا، وهلذا استحل 

، أو كفر دون كفر كما هو رأي  النجداتو  األزارقةكفر خمرج من امللة، كما هو رأي 
، لكن يف اآلخرة كلهم جممعون على أنه خالد خملد يف النار ... إخل، وقضيتهم  اإلابضية

؟!، وأبي شيء ميتحن -حىت لو كان كفراً أصغر-األساسية مع األمة هي مباذا تكفر 
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وقفهم من السلطان الناس؟! وعلى أي شيء يواىل ويعادى الناس؟! وكل ذلك مبين على م
عبد امللك وعسكره، فهذا هو عندهم أصل اإلميان والدين والوالء والرباء، فإن قال رجل: 

من جنده فهذا كافر، خليفتنا وأمري املؤمنني كفروه؛ ألنه يواليه؛ وهكذا لو كان  بن مروان
وإن تربأ منه فهو مسلم مؤمن، هذا هو اإلميان عندهم، ولذلك استحلوا أن يغزوا وأن 

خاصة، مث يف  جندمالحظ يف أواسط  اخلوارجيهاُجوا العوام من املسلمني، وانتشار هؤالء 
وأنشئوا دوالً يف بالد الفرس ... وكلهم  املغربمث انتشروا يف  عمانمث يف  بالد فارس

كفار ألهنم مل يعينوان ومل خيرجوا معنا على حكام   يستحلون دماء املسلمني، ويقولون: هؤالء
 اجلور وسالطني الظلم.

 

 األزارقة 

 فرق اخلوارج من درس:  •

 
األوىل احملكمة بعد  األزارقةوقد ظهر -غلواً وأبعدهم عن السنة  اخلوارجهم أعظم  األزارقة

الذي هو شيخهم وإمامهم وهو مشهور  انفع بن األزرقوترأسهم  - النهروانوهم أصحاب 
لكن مل  البخاريوحىت يف  الطربيمثالً أو يف  الدر املنثوريف كتب التفسري كما جتدون يف 

ال يقبل، وجييبه، و  ابن عباسعندما كان يسأل  ابن عباسمه، وهو الذي عرف بسؤاالته لـيس
وأساس ضالهلم أهنم يعتقدون أن العبد متعبد بعني احلق يف كل  اخلوارجوجيادل، وهذا شأن 

ملقاربة يف مسألة، وهذا خمالف ملا حنن مأمورون به من االجتهاد لبلوغ احلق والتسديد وا
 حدود االستطاعة. 

كان يعتقد هو ومن معه أن املسلمني ُجيعاً كفار، وأن األمة أبُجعها كافرة   نافع بن األزرقفـ
ولكنه مل يهاجر إليه فهو عندهم   انفعومن كان معه، حىت من كان على مذهب  انفعاً إال 

-أو من سيطرته  احلجاجأن يتخلص من ظلم كافر، فلو أن إنساانً حمبوس، وال يستطيع 
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ويلتحق جبيشه، فهذا عندهم كافر وإن كان على  انفعفلم خيرج ومل يهاجر إىل  -مثالً 
، ويرى أن دارهم كلها دار   القعدةيكفر  انفع، فكان  القعدةمذهبهم، وهؤالء يسموهنم 

 كفر، فكل األمة اإلسالمية دار كفر إال معسكره فقط.

 

 النجدات 

 فرق اخلوارج من درس:  •

 
هبذا التشدد وهذا الغلو وهذا التكفري العام لألمة خالفه رجل من أتباعه يدعى  انفعملا جاء 

هذا غلو، فخفف الغلو فقط وقال: من كان على  جندة، فقال:  جندة بن عامر احلنفي
يستطع أن يهاجر إلينا ال يكفر، ومن أقمنا عليه احلد ال يكفر، وكالمها متفقان مذهبنا ومل 

... إخل كفار، لكن  عائشةو  الزبريو  طلحةو  معاويةو  عثمانرضي هللا تعاىل عنه و  علياً على أن 
يرون  األزارقةالذين هم  اخلوارجواً يف اختلفوا يف مسائل تتعلق ابلتكفري، فالطائفة األشد غل

- النجداتالذين هم  اخلوارجم غلواً أو الوسط يف مذهب التكفري العام املطلق، وأقل منه
وبقيت مصائب  األزارقة، الذي خفف قلياًل أو شيئاً من غلو  جندة بن عامر احلنفيأتباع 

د أيضاً فرق وطوائف ومقاالت، وق النجداتومن  األزارقةمل خيففها، وخرج من أخرى 
رضي هللا تعاىل عنه؛ ألنه أتصل لديهم أن كل من ارتكب معصية  عثماناجتمعوا على تكفري 

رضي هللا تعاىل عنه قد فعل أموراً  عثمانفهو كافر، ولو كان مؤمناً مل يعِص، فعندهم أن 
 خالف فيها سرية الشيخني. 

أو  املرجئةاملخالفة من وقد قلنا: إن أصل الضالل يف مسألة اإلميان هو اعتقاد الفرق  
احد ال يزيد وال ينقص وال يتبعض وال يف القدمي أو احلديث: أن اإلميان شيء و  اخلوارج

استنباطاً من كتاب هللا وسنة رسوله - أهل السنة واجلماعةيتجزأ وال يرتكب، ولو كانوا كـ
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رضي هللا تعاىل عنه  عثمانوينقص لقالوا: إن يؤمنون أبن اإلميان يزيد  -صلى هللا عليه وسلم
 أقل من الشيخني، فليس هنالك مشكلة، ولن نعرتض عليهم. 

لى إسالمه ويف مثل هذا الباب من يسرق أو يزين أو يشرب اخلمر ضعيف اإلميان، ويبقى ع
ولكنه انقص اإلميان، وهذا وأشباهه قول يقبل وال أبس به، لكنهم يرون أنه شيء واحد 

 جلماعةأهل السنة وافقط، وليس عندهم تدرج بل نفي لإلميان ابلكلية، خبالف اإلميان عند 
فإنه بضع وسبعون شعبة، أعالها كذا وأدانها كذا، فقد يكون عند اإلنسان ثالثون شعبة، أو 
أربعون، أو مخسة وأربعون أو مخسون يتعبد هبا وهكذا، ومن ذلك الناس يتفاوتون يف إمياهنم 

الن ويف صالهتم ويف صيامهم ويف زكاهتم ويف حجهم تفاواتً واختالفاً كبريًا، فقد يصلي الرج
يف الصف الواحد وبني صالهتما بون عظيم، وهذا شيء واضح ومعلوم، لكن هؤالء قالوا: 

ال. إما يكون مؤمناً إذا كان موافقاً للحد الذي وضعناه، وإما أنه ليس مبؤمن إذا خالف ولو 
رضي هللا تعاىل عنه عندهم كافر غري مؤمن ألنه ارتكب كبرية  عثمانيف شيء يسري، وعليه فـ

إذ أنه نقص عما كان عليه الشيخان، فمثالً محى احلمى، واستأثر بشيء من  -يف نظرهم-
.. إىل غري ذلك من أمور اجتهادية  مكةووىل أقرابءه، وأمت الصالة يف  -بزعمهم-بيت املال 

وهو رضي هللا تعاىل عنه له فيها رأي وله اجتهاد، وغاية ما يف األمر أنه أخطأ، لكنهم ليس 
عندهم شيء امسه خطأ أو صواب، إما كافر أو مؤمن فقط، وليس هناك انقص إميان 

رضي هللا تعاىل عنه قالوا: حكَّم الرجال، وهللا  عليكذلك من جاء بعده كـ  وضعيف إميان،
[، فهذا كالم هللا، وهو يقول حبكم فالن وفالن 57]األنعام: ِإِن احْلمْكمم ِإالَّ لِِلَِّ يقول: 

 هللا! أهكذا يكون االحتجاج؟!! أهكذا يكون االستدالل؟!! فقد كفر، سبحان 
رضي هللا تعاىل عنه من كتاب هللا تعاىل   عبد هللا بن عباسوهلذا حاجهم وألزمهم حرب األمة 

 كما تقدم. 
هم حجج وال براهني، وليس عندهم إال شبهات وآراء جيمعوهنا ويتصلبون إذًا: ليس عند

 عليها وال يقبلون فيها نقاشاً، وهم بذلك يكفرون الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم.
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 فرقة اإلابضية 

 ق اخلوارج فر من درس:  •

 
غلو الطائفتني، فخالف ، فخفف من  اإلابضيةزعيم  عبد هللا بن إابضمث ظهر بعد ذلك 

وهم  -كما يسميه البعض-نعمة وقال: إمنا هو كفر دون كفر، أو كفر ال جندةو  انفعاً 
املؤمنون قطعاً وغريهم مؤمنون لكنهم كفار كفر نعمة، إال السلطان وعسكره فقط، أي: 

فرقهم ومقاالهتم هي السلطة  يف ُجيع اخلوارجالذين خيرجون من امللة، فالقضية املهمة عند 
أو احلاكم أو اخلليفة، وكأنه إذا صلح صلح كل شيء وإذا فسد فسد كل شيء، وليس 

أو  عمرو  أيب بكرعندهم إميان يزيد وينقص، فإذاً ليس عندهم يف احلاكم إال أن يكون مثل 
خالفني هلم وقالوا: دارهم دار كفر، إما  دماء املسلمني امل اخلوارجيكون كافرًا، وهلذا استحل 

، أو كفر دون كفر كما هو رأي  النجداتو  األزارقةكفر خمرج من امللة، كما هو رأي 
، لكن يف اآلخرة كلهم جممعون على أنه خالد خملد يف النار ... إخل، وقضيتهم  اإلابضية

؟!، وأبي شيء ميتحن - لو كان كفراً أصغرحىت-األساسية مع األمة هي مباذا تكفر 
الناس؟! وعلى أي شيء يواىل ويعادى الناس؟! وكل ذلك مبين على موقفهم من السلطان 

عبد امللك وعسكره، فهذا هو عندهم أصل اإلميان والدين والوالء والرباء، فإن قال رجل: 
خليفتنا وأمري املؤمنني كفروه؛ ألنه يواليه؛ وهكذا لو كان من جنده فهذا كافر،  بن مروان

وإن تربأ منه فهو مسلم مؤمن، هذا هو اإلميان عندهم، ولذلك استحلوا أن يغزوا وأن 
خاصة، مث يف  جندمالحظ يف أواسط  اخلوارجيهاُجوا العوام من املسلمني، وانتشار هؤالء 

وأنشئوا دوالً يف بالد الفرس ... وكلهم  املغربمث انتشروا يف  عمانمث يف  بالد فارس
يستحلون دماء املسلمني، ويقولون: هؤالء كفار ألهنم مل يعينوان ومل خيرجوا معنا على حكام 

 اجلور وسالطني الظلم.
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 تطور البدع وعدم وقوفها عند حد 

  التكفري وضوابطه )احللقة األوىل(من درس:  •

 
مثالً فقال: شأن  للخوارجأنه ضرب  ابن سعدرمحه هللا يقول كما روى عنه  الشعيباإلمام 

كله،   هؤالء كرجل مات وترك ثالثة أبناء: كبري وأوسط وصغري، فجاء الكبري فاستأثر ابملال
ومل يرتك لالثنني شيئاً فجاء األوسط لألصغر، وقال له: أعين على قتال الكبري، فقال 

األصغر: ال أستطيع أن أقاتله، ولكن أصرب وأحتسب، فعدا األوسط على الصغري وقاتله؛ 
،  اخلوارجألنه مل خيرج معه ومل يقاتل معه األكرب، فهذا املثال املبسط يدلنا على حقيقة وضع 

 أخذ بيت املال وظلم الناس وفعل وفعل.  - احلجاجأو - عبد امللك بن مروانفـ
فإهنم قالوا للناس: اشرتكوا معنا لنقاتل هؤالء فأىب الناس فأخذوا يستحلون أموال الناس؛ 

ومن بعده وأيخذوا حقهم ونصيبهم من  احلجاجو  عبد امللكألهنم مل خيرجوا معهم ليقاتلوا 
تكن يف  كما تعلمون، وخمالفة بين أمية مل-بيت املال، وأكثر ما نقموا على بين أمية 

رضي هللا تعاىل عنه  معاويةما كان يف املال، وال شك أن بين أمية خاصة بعد  -االعتقاد
ملال إمنا هو خالفوا سرية النيب صلى هللا عليه وسلم وخلفائه الراشدين يف بيت املال؛ فبيت ا

رضي هللا عنه بعد أن بويع ابخلالفة أراد أن يسعى يف طلب  أبو بكرللمسلمني، ولذلك 
ه من بيت املال الرزق وأن يعمل، فقالوا: اي خليفة رسول هللا إىل أين؟ قال: عيايل؛ فرتبوا ل

رضي هللا تعاىل عنه معلوم عدله حىت مع أهله وأبنائه، فكان ال يسمح أن  عمرما يكفيه، و 
ه أنه ذهب مرة إىل أيخذ أحد من بيت املال درمهاً واحدًا، بل يذكر عنه رضي هللا تعاىل عن

السوق فوجد إبالً مساانً أمسن من غريها من اإلبل فقال: ملن هذه اإلبل؟ قالوا: هذه البنك 
! هذه اإلبل لك؟ قال: نعم. قال: مايل أراها  عبد هللا، فدعاه فقال: اي  عبد هللا بن عمر

أمسن من غريها من اإلبل؟ قال: وهللا! اي أمري املؤمنني: ال علم يل، هذه إبلي، واستأجرت هلا 
اء قيل: إبل ابن أمري املؤمنني فتشرب الرعاة يرعوهنا، قال: ال. هذه اإلبل إذا ذهبت عند امل
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قبل إبل املسلمني، وإذا ذهبت يف مرعى قالوا: دعوها ترتع؛ ألهنا إبل ابن أمري املؤمنني، 
رأس مالك، والباقي يف بيت مال  هللا عبدفلذلك كانت أمسن من غريها، بيعوها، ولك اي 

املسلمني، هكذا ضرب األمثلة يف القسطاس والعدل، فلما كانت تلك سريهتم أحبهم الناس 
وال شك أهنا سرية عالية راقية، وهذا الذي جيب أن تتطلع األمة إىل أن تموجد مثله، وإن 

مثاًل أو من بعده:   عبد امللك بن مروانوجد من خيالف؛ فقولوا هلم: كونوا مثلهم، فلو نمصح 
حىت تبقى عند األمة هذه الصورة  -وجيب أن يقال له ذلك- أيب بكر، كن كـ عمركن كـ

العليا، لكن هناك تفاوت وهناك درجات، وليس األمر كله كذلك، فكان أوضح ما يكون 
الوليد بن عبد و  عبد امللك بن مروانمن احنراف يف عهد بين أمية يف بيت املال يف عهد 

رضي هللا تعاىل عنه الذي سار بسرية جده  عمر بن عبد العزيزحىت جاء  سليمانمث  امللك
- فاطمة بنت عبد امللك، فرد املظامل ورد األموال حىت إن عقد زوجته  عمر بن اخلطاب

 رده إىل بيت املال.  -قرها عليه أخواهاوهو عقد أعطاها إايه أبوها وأ
كما -وهكذا أرجع إىل الناس مظاملهم حىت شكرت له األمة ذلك، يذكر التاريخ يف سريته 

رضي هللا تعاىل عنه يف أايمه  عمر بن عبد العزيزأن  - ابن عبد احلكمو  ابن اجلوزيذكر 
ن املظامل ضيعة كانت لرجل، فجاء هذا الرجل بعد أخذ املظامل فردها، ومن ُجلة ما رد م

وقال: اي أمري املؤمنني! إنه كانت يل ضيعة أو بستان  هشام بن عبد امللكوفاته بزمن إىل 
رمحه  عمر، مث جاء  سليمانوأخوك  الوليدوأقرين عليها أخوك  عبد امللكوهبين إايها أبوك 

هللا فنزعها مين وأرجو أن تعيدها يل، فقال: أعد ما تقول اي رجل! قال: إنه كانت يل ضيعة 
رمحه هللا  عمرحىت جاء  سليمانو  الوليدمث أقرين عليها أخواك  عبد امللكايها أبوك أعطاين إ

 سبحان هللا! يرتحم على من أخذها وال يرتحم على من أعطاه.  هشامفنزعها مين، فتعجب 
فاألمة بفطرهتا تشهد له أنه على احلق وإن كان َحَرَمها، لكنه مل يظلمها، وإمنا أخذ منها 

ون، وال يقال ألحدهم الظلم ورد احلق ألهله، والذين أعطوا بغري حق ال يشكرون وال يذكر 
املهم يف األمر أن بيت املال  -ونعوذ ابهلل-رمحه هللا، هذا اجلزاء يف الدنيا وما عند هللا أشد 

كانوا   اخلوارج، فـ اخلوارجأمره عظيم، فكان اخلالف يف مسألة بيت املال أوضح ما كان عند 
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مبا قاله األخ  للخوارجرمحه هللا هذا املثل  الشعيبجيادلون من جيادلون يف هذا، وهلذا ضرب 
األوسط لألصغر: تعال معي أنخذ حقنا. فقال: ال. ولكن أصرب وأحتسب، وكثري من األمة 

ألنه مل يعطنا  الوليدوغريها، قالوا: ال نقاتل  اجلزيرةوكثري من الناس يف البوادي ويف وسط 
إذا مل تقاتلوه فأنتم  اخلوارجمن بيت املال، نرتكه وأمره إىل هللا، فقالت: حقنا من الفيء و 

وهلذا ملا قدموا على  اخلوارجتقرونه، وعليه فأنتم كفار، وقاتلوهم على ذلك، فهذه مشكلة 
فسر له: ] وهو من التابعني املشهورين جاء إليه نفر منهم يناظرونه وقالوا أيب جملز السدوسي

[ قالوا: أليس 44]املائدة: رمونَ َوَمْن مَلْ حَيْكمْم مبَا َأنَزَل الِلَّم فَأمْولَِئَك هممم اْلَكافِ هذه اآلية: 
هؤالء حيكمون بغري ما أنزل هللا؟ قال: بلى، قالوا: إذاً هم كفار، ولكنك وأمثالك تداهنوهنم، 

به هو احلكم مبا أنزل هللا، وهم حيكمون بغري ما أنزل هللا، قال: ال. إن دينهم الذي يدينون 
[، والكفر كما سيأتينا إن شاء هللا ليس هو جمرد املخالفة يف    ولكنهم خيالفون يف العمل

هجهم يف لكن من -ألن املخالفة يف العمل تسمى معاصي وذنوابً، وهذا يف الغالب-العمل 
احلكم ودينهم وشرعهم هو كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، فهذه القضية كانت 

ام وقد كان ، وكانوا يمثريون األمة ابلذنوب واملعاصي اليت تقع من احلكَّ  اخلوارجتشغل ابل 
بعضهم كذلك، فهؤالء يريدون أن يقولوا للناس: إن من ارتكب كبرية فهو كافر، إذًا 

كلهم كفار، وكل من أقر هؤالء أو اعرتف أبهنم والة أمر   الوليدو  عبد امللكو  احلجاجفـ
 للمسلمني فهو كافر مثلهم. 

عند هذا احلد، فالبدع دائماً تتطور وتتفاقم وهذه من العرب اليت  اخلوارجومل يقف مذهب  
كان أصل مذهبهم   اخلوارجئماً بعني االعتبار، فـجيب علينا حنن الشباب املسلم أن أنخذها دا

 -يعين الصحابة رضي هللا عنهم-حتقرون التعبد كما ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم ذلك: }
{، فهؤالء مع هذه العبادة ومع هذا الغلو والشدة يف أخذ احلق    صالتكم إىل صالهتم

ويف الوقوف عند حدود هللا، لكن ألن املنهج قائم على البدعة، فالذي حصل أنه مل ينته 
من ينكر بعض احلدود، وبعض القرآن والعياذ  اخلوارجالقرن األول أو الثاين حىت ظهر يف 

ابهلل، فلم ينفعهم الغلو وال يظن أحد أن الغلو انفع ألهل البدع، فمن ابتدع بدعة وخالف 
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حىت  -عياذاً ابهلل-ة هبا احلق فال يغرنك منه قيامه وال صالته وهو على هذه الضالل
أصل مقالتهم هي: السياحة يف األرض والطواف وذكر هللا، وترك الدنيا وترك  الصوفية

مر إىل حد استحالل ملذاهتا والزهد فيها، فلم ينفعهم ذلك املنهج املبتدع! بل آل هبم األ
ويرون ذلك عني احلالل، فال ميكن أن يثبت  -والعياذ ابهلل-الفروج، واستحالل احملرمات 

ينحرفوا عن املنهج ، أما أولئك فالبد أن  أهل السنة واجلماعةعلى احلق إال أهل احلق 
القومي والصراط املستقيم، وإن كان أصل مذهبهم يقوم على الطاعات، كما كان حال 

، فقد كان أصل مذهبهم هو الزهد والبعد عن املعاصي، فيتجنبوهنا متاماً،  الصوفيةو  اخلوارج
 ، أم على منهج بدعي؟ السلفلكن هل يتجنبوهنا على منهج 

 

 وقوع اخلوارج فيما هو أعظم من املعاصي 

  التكفري وضوابطه )احللقة األوىل(من درس:  •

 
جعلهم يقعون فيما هو أكرب من املعاصي، فهذا اخلارجي  السلفملنهج  اخلوارجإن خمالفة 

  الذي كان يقول إذا خالف اإلنسان يف آية أو يف حديث يكفر أصبح هو خيالف يف أمور
 الزَّانَِيةم َوالزَّاين كثرية من ذلك، فقالوا: ليس الرجم يف كتاب هللا إمنا ذكر هللا اجللد: 

همَما ِماَئَة َجْلَدةٍ  [ فأين الرجم، وهكذا بدءوا ينكرون 2]النور: فَاْجِلدموا كملَّ َواِحٍد ِمنـْ
 ابن عباس، عن  الزبري، عن  طلحة، عن  عائشة، عن  عليالسنة، فإن جئت ابحلديث عن 

طان إذاً ليس عندهم دليل، فهؤالء من الكفار عندهم أو من جنود السلطان وأتباع السل
وإن كان أصل اخلروج التشدد والتنطع يف العبادة إال أهنم خرجوا عن الدين عياذاً ابهلل، كما 

من كفر ابلرجم فقد  التهم قال: ]رضي هللا تعاىل عنه وقد أدرك مق عبد هللا بن عباسقال 
[. وقال: 7]احلشر: َوَما آاَتكممم الرَّسمولم َفخمذموهم [؛ ألن هللا تعاىل يقول:    كفر ابلقرآن

ليه [ والسبيل كما قال رسول هللا صلى هللا ع15]النساء: َأْو جَيَْعَل الِلَّم هَلمنَّ َسِبياًل 
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الشيخ والشيخة إذا زنيا فارُجومها وسلم: هو الرجم، وأيضاً إن الرجم كانت له آية تقرأ: }
 {، مث نسخت تالوهلا، وبقي حكمها.    ألبتة

َها الرَّسمولم ال حَيْزمْنَك الَِّذيَن يمَسارِعموَن يف اَي َأيُـّ يعين قوله تعاىل:  ابن عباستوجيه آخر لكالم 
 وََكْيَف حيمَكِ مموَنَك َوِعْنَدهممم التـَّْورَاةم ِفيَها حمْكمم الِلَِّ [ إىل أن قال: 41]املائدة: اْلكمْفرِ 

َوَمْن مَلْ حَيْكمْم مبَا َأنَزَل الِلَّم فَأمْولَِئَك هممم إىل أن قال:  [ مث تستمر اآلايت43]املائدة:
 َوَمْن مَلْ حَيْكمْم مبَا َأنَزَل الِلَّم فَأمْولَِئَك هممم الظَّاِلممونَ [ مث: 44]املائدة: اْلَكاِفرمونَ 
[ يف أي 47]املائدة: َوَمْن مَلْ حَيْكمْم مبَا َأنَزَل الِلَّم فَأمْولَِئَك هممم اْلَفاِسقمونَ [، 45]املائدة:

؟ وما هو احلكم الذي أراد اليهود أن حيكموا النيب صلى هللا عليه وسلم فيه؟ شيء هذا
اجلواب: هو حد الزان، فقالوا: حنكمه فإن حكم بغري الرجم عملنا به، وقلنا: اي رب! هذا 
رسول أرسلته آمنا بشرعه، يعين إذا أعجبهم الشرع أخذوه وإذا مل يعجبهم تركوه، وهذا 

وافقت أهواؤهم وشهواهتم مع فتاوى بعض املشايخ قالوا: حنن ما حال كثري من الناس إذا ت
أتينا بشيء من عندان، هذا يف القرآن، وهذا كالم العلماء، واحلقيقة أن هذا املنهج هو منهج 

وهلذا هللا تعاىل قرهنما أول ما افتتح  -نعوذ ابهلل-اليهود وأتباع اليهود وكثري من املنافقني 
ا أِبَفْـَواِهِهْم اَي َأيُـَّها الرَّسمولم ال حَيْزمْنَك الَِّذيَن يمَسارِعموَن يف اْلكمْفِر ِمَن الَِّذيَن قَالموا آَمنَّ اآلايت: 

[ أي: املنافقون واليهود يسارعون يف 41]املائدة: َومَلْ تـمْؤِمْن قـملموهبممْم َوِمَن الَِّذيَن َهادموا
 الكفر؛ ألهنم حكموا بغري ما أنزل هللا يف الرجم. 

كافرون بكل ما جاء به، فأنزل هللا   -أصالً -كم لنا مبا نريد تركناه، فهم إن مل حيقالوا: 
وََكْيَف حيمَكِ مموَنَك سبحانه وتعاىل هذه اآلايت على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم وقال: 

 َوِعْنَدهممم التـَّْورَاةم ِفيَها حمْكمم الِلَِّ مثمَّ يـَتَـَولَّْوَن ِمْن بـَْعِد َذِلَك َوَما أمْولَِئَك اِبْلممْؤِمِننيَ 
رضي هللا تعاىل  عبد هللا بن سالم[ قال: ائتوا ابلتوراة، فجاءوا هبا وقرأ احلرب و 43]املائدة:

: ارفع يدك،  عبد هللاعنه يراه ووضع يده على موضع اآلية وقرأ ما قبلها وما بعدها، قال 
سبحانه وتعاىل يف ، وأكده هللا    فرفعها فإذا آية الرجم تلوح وإذا الرجم يف التوراة موجود
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إذًا! من   -وهذا ما سنشرحه إن شاء هللا يف موضوع احلكم بغري ما أنزل هللا-هذه اآلايت 
 كفر ابلرجم فقد كفر ابلقرآن. 

حلدود بعد أن كانوا يتشددون ويقولون: من زىن  كفر ببعض ا  اخلوارجفاملقصود أن بعض 
كفر، فكفروا هم ابلرجم، وكفروا ابلقرآن بعد أن كانوا يرون من خالف آية منه أو حرفاً منه  

ول: إن سورة يوسف ليست من القرآن؛ قالوا: ألن من تق اخلوارجكافرًا، وظهرت من فرق 
 هذه جمرد قصص وفيها ذكر العشق فليست من القرآن. 

والقرآن ال ميكن أن يكون فيه هذا اهلوى والعشق، وقالوا: ليست من القرآن فكفروا، وآل 
 هبم احلال بعد التشدد والتنطع والغلو يف الدين إىل أن خرجت منهم طوائف عن دين هللا.

 

 اعد يف التكفري قو 

  التكفري وضوابطه )احللقة األوىل(من درس:  •

 
قال رمحه هللا: ]أراد أبهل القبلة الذين تقدم ذكرهم يف قوله: )ونسمي أهل قبلتنا مسلمني 

به النيب صلى هللا عليه وسلم معرتفني، وله بكل ما قال وأخرب ما داموا مبا جاء -مؤمنني 
مصدقني( يشري الشيخ رمحه هللا هبذا الكالم إىل الرد على اخلوارج القائلني ابلتكفري بكل 

 ذنب[. 
]بكل ذنب[ تعبري املصنف بـ)كل( أصح من قول املاتن: ]وال نكفر أحداً من أهل القبلة 

واحلق أننا ال نكفر بكل ذنب، وبني التعبريين بون  بذنب[ ألن من الذنوب ما يكفر،
 واضح. 

قال: ]واعلم رمحك هللا وإايان أن ابب التكفري وعدم التكفري ابب عظمت الفتنة واحملنة فيه، 
وكثر فيه االفرتاق، وتشتت فيه األهواء واآلراء[ وجتد أن الفرق ُجيعاً ضلت وختبطت يف 
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وغريهم، وما  املرجئةو  اخلوارجعلى مناذج من كالم  موضوع التكفري، وإن شاء هللا سنتعرف
  فيه من غرائب وعجائب.

قال رمحه هللا: ]ابب عظمت الفتنة واحملنة فيه، وكثر فيه االفرتاق، وتشتت فيه األهواء 
يف جنس تكفري أهل املقاالت والعقائد  -واآلراء، وتعارضت فيه دالئلهم، فالناس فيه

الفاسدة، املخالفة للحق الذي بعث هللا به رسوله يف نفس األمر، أو املخالفة لذلك يف 
 رفني ووسط، من جنس االختالف يف تكفري أهل الكبائر العملية[. على ط-اعتقادهم 

واملقصود ابلكبائر العملية: الكبائر الظاهرة الواضحة مثل: الزان والسرقة وشرب اخلمر 
 واخلالف فيها طويل وشديد وقائم.  -والعياذ ابهلل-واخليانة والقذف 

كذا يكفر أو ال يكفر!! متاماً مثل واملقاالت، أي: االعتقادات، واملسألة هي: هل من يعتقد  
 مسألة تكفري مرتكب الكبائر العملية. 

إذًا: اخلالف يف التكفري يدخل يف اببني مها: ابب العمليات، وابب املقاالت أو االعتقادات 
املخالفة ملا جاء به الشرع والدين يف نفس األمر أو يف اعتقاد املخالف، أي: قد تكون 

به الرسول صلى هللا عليه وسلم، وقد تكون خمالفًة فقط يف اعتقاد خمالفة حقيقًة ملا جاء 
املخالف فيكفر من خالفه فهذا التكفري يف االعتقادايت، أما يف العمليات فاألمر فيه واضح 

يكفرون املسلمني ابرتكاب  اخلوارجكـ  -عياذاً ابهلل-وهو أن هؤالء الضُّالل الذين ضلوا 
الكبائر العملية، فمن زىن أو سرق أو شرب اخلمر فهو عندهم كافر، وهذا خالف ما نصت 

عليه نصوص الكتاب والسنة، وليس هناك كبرية بعد الشرك أعظم من قتل النفس 
على من قتل نفساً أو قتل مؤمناً، ولقد بني هللا املعصومة، فاهلل تبارك وتعاىل مل حيكم ابلكفر 

  سباب املسلم فسوق وقتاله كفرسبحانه وتعاىل معىن قول النيب صلى هللا عليه وسلم: }
ال يكفر كفرًا خمرجاً من امللة { وأن ذلك ليس كفراً خمرجاً من امللة، وقد يقع من املؤمن ف 

تَـتَـلم قال تعاىل:  نَـهمَماَوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلممْؤِمِننَي اقـْ [ إذًا: 9]احلجرات: وا فََأْصِلحموا بـَيـْ
  يف ابب الكبائر. اخلوارجالقتال قد يصدر من املؤمنني ويقع بينهم، وهبذا يتضح ضالل 
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 اختالف الناس يف إطالق التكفري وعدمه 

  التكفـري وضوابطه )احللقة الثانية(من درس:  •

 
 قال املصنف رمحه هللا تعاىل: 

هللا وإايان أن ابب التكفري وعدم التكفري ابٌب عظمت الفتنة واحملنة فيه، وكثر ]واعلم رمحك 
يف جنس -فيه االفرتاق، وتشتتت فيه األهواء واآلراء، وتعارضت فيه دالئلهم، فالناس فيه 

تكفري أهل املقاالت والعقائد الفاسدة، املخالفة للحق الذي بعث هللا به رسوله يف نفس 
على طرفني ووسط، من جنس االختالف يف تكفري  -لذلك يف اعتقادهم األمر، أو املخالفة

 أهل الكبائر العملية. 
فطائفة تقول: ال نكفر من أهل القبلة أحدًا، فتنفي التكفري نفياً عاماً، مع العلم أبن يف أهل 
القبلة املنافقني، الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى ابلكتاب والسنة واإلُجاع، 

 فيهم من قد يمظهر بعض ذلك حيث ميكنهم، وهم يتظاهرون ابلشهادتني. و 
وأيضاً فال خالف بني املسلمني أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة املتواترة، 
 واحملرمات الظاهرة املتواترة وحنو ذلك؛ فإنه يستتاب فإن اتب وإال قتل كافرًا مرتدًا. 

حممد بسنده إىل  السنةيف كتاب  اخلاللالفجور، كما ذكره والنفاق والردة مظنتهما البدع و 
[، وكان يرى هذه اآلية نزلت    إن أسرع الناس ردة أهل األهواءأنه قال: ] بن سريين

همْم َحىتَّ خَيموضموا يف َحِديٍث َغرْيِهِ فيهم:   َوِإَذا رََأْيَت الَِّذيَن خَيموضموَن يف آاَيتَِنا فََأْعِرْض َعنـْ
 اهـ.  [68]األنعام:
 الشرح: 

حىت تفهم العبارة فهماً صحيحاً البد من وضع خط اعرتاض بعد )فالناس فيه( إىل )يف 
ة اعتقادهم( فتكون اجلملة االعرتاضية: "يف جنس تكفري أهل املقاالت والعقائد الفاسد
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املخالفة للحق الذي بعث هللا به رسوله يف نفس األمر، أو املخالفة لذلك يف اعتقادهم" 
 فكأن العبارة: الناس فيه على طرفني ووسط، أي فيما بني عالميت االعرتاض. 

وقال أطال املصنف رمحه هللا تعاىل يف الكالم يف التكفري وعدم التكفري، وحكم مرتكب 
يه، وأنواع الكفر والنفاق، ولكنه فرق الكالم مع ما فيه من الكبرية، واختالف الفرق ف

رمحه هللا فرق الكالم يف التكفري، فالكالم  الطحاويتكرار وتداخل تبعاً لألصل، فإن اإلمام 
 العموم، وسنجتهد إبذن هللا أن ال يكون هناك تكرار، فنقول: مفرق ومتداخل على وجه 

ذكر املصنف رمحه هللا أن أهل املقاالت والعقائد الفاسدة املخالفة للحق اختلفوا يف تكفري 
غريهم من الفرق، واملقصود ابملقالة هنا: االعتقاد والعقيدة، فكلمة )القول( قد تطلق مبعىن 

، فاملراد هو اعتقادهم، ال جمرد  الكراميةأو قول  اجلهميةاالعتقاد، فإذا قيل: هذا قول 
 قول يشمل قول اللسان وقول القلب، أي: اعتقاده وإقراره. لفظهم؛ ألن ال

يقول رمحه هللا: ]أن ابب التكفري وعدم التكفري ابب عظمت الفتنة واحملنة فيه، وكثر فيه 
االفرتاق، وتشتتت فيه األهواء واآلراء، وتعارضت فيه دالئلهم[، مث أُجل ذلك أبن جعلهم 

لى طرفني ووسط، من جنس االختالف يف على طرفني ووسط، فقال: ]فالناس فيه.. ع
 تكفري أهل الكبائر العملية[. 

فيالحظ أنه قسم اخلطأ الذي اختلف يف تكفري أهله إىل نوعني: األول: اعتقادايت أو 
علميات، والثاين: العمليات، فاالعتقادايت: مثل أن نعتقد أن عذاب القرب حق، فهذه 

نعمله، وبينهما تالزم؛ فإن األمر وإن كان عقيدة، والعمليات: مثل الصالة، فهذا عمل 
اعتقادايً فإنه يلزم منه العمل، فمن يؤمن بعذاب القرب ونعيمه يلزم من ذلك أن يعمل له، 

وأيضاً من يؤدي الصالة يلزم من ذلك أن يكون مؤمناً ابهلل مؤمناً ابلصالة وبوجوهبا، 
 ة حكم كل منهما. فالتالزم موجود، لكن التفريق فقط من ابب اإليضاح وملعرف
؛   أهل السنةو  املرجئةو  اخلوارجوأول ما نشب اخلالف يف هذه األمة وحصل فيه النزاع بني 

كان يف العمليات، أي: يف حكم العاصي الذي ترك واجباً أو فعل حمرماً، وهذا كان يف 
وأصبح لكل فرقة منهج الصدر األول لألمة، ولكن تطور األمر بعد أن ظهرت الفرق 
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مستقل وأدلة وبراهني وحجج وشبهات، فبدأ الكل يكتب ويتكلم يف بيان خطأ املخالف له 
يف هذا االعتقاد، فبعد أن كان االختالف يف التكفري أو عدم التكفري مقتصرًا على األمور 

من  -أي: األمور العلمية االعتقادية-العملية؛ أصبح اختالف الناس يف مسائل املقاالت 
  جنس اختالفهم يف أمور الكبائر العملية.

 
 املرجئة ال تكفر أحداً من أهل القبلة 

رمحه هللا: ]فطائفة تقول: ال نكفر من أهل القبلة أحدًا، فتنفي التكفري  ابن أيب العزيقول 
ر يعين أبهل القبلة: كل من أظه نفياً عاماً، مع العلم أبن يف أهل القبلة املنافقني...[ إخل، 

اإلسالم ابلشعائر الظاهرة، فهو عندهم ال يكفر أبدًا، فأطلقوا القول، وقالوا: ال نكفر 
، وهم أصناف، وهذا هو مذهبهم، وممن ذكر  املرجئةأحدًا، وأوضح مثال على هؤالء هم 

ما يف املقصد اخلامس يف موضوع اإلميان عند عضد الدين اإلجيي املواقفلك صاحب ذ
: )ُجهور املتكلمني والفقهاء على أنه ال يكفر -يف معىن كالمه-تكلم عن التكفري؛ فقال 

أحد من أهل القبلة( يعين: مهما اعتقد من اعتقادات فإنه ال يكفر، مث قال: )وحتامقت 
، قال: )فرد  األشاعرة، فكفروا أصحابنا( يعين كفروا  أيب احلسني البصريبعد  املعتزلة

، فالفنت يف  املعتزلةمن يكفر  األشاعرةعليهم بعض أصحابنا ابملثل(، أي أنه ظهر أيضاً من 
هذه األمة فنت قدمية ومستمرة ما مل تعتصم بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، مث 

يف الغالب عند أهل الكالم أو عند  اجملسمةمن خالفهم(، واملقصود بـ اجملسمةقال: )وكفرت 
، مث قال: )وقال األستاذ: ال نكفر إالَّ من كفَّران، أو  أهل السنة واجلماعةنفاة الصفات هم 

، وبعضهم  أاب منصور البغداديقال: من كفَّران كفَّْرانه وإالَّ فال(، ويعنون ابألستاذ غالباً 
عندهم أشهر وقد  البغدادي، وإن كان  أاب إسحاق اإلسفرائيينعين به يقول: األستاذ؛ وي

الكالم يف هذا إىل ُجهور املتكلمني والفقهاء، وهو بذلك يريد أن يقوي هذا  اإلجيينسب 
 القول، وهذه النسبة غري صحيحة، وبيان ذلك: 
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هم رأس علم الكالم وأصله وأساسه، وهم مع ذلك ضد  ملعتزلةأواًل: ابلنسبة للمتكلمني فإان
 أنفسهم.  األشاعرةيكفرون  -كما ذكر-هذا القول متاماً؛ حىت إهنم 

اثنياً: وأما الفقهاء؛ فنسبة هذا القول إليهم ليس بصحيح؛ إذ أن كل مذاهب الفقه األربعة 
وغري املذاهب األربعة كالظاهرية وما شاهبها، تذكر يف كل كتاب من كتبها: ابب املرتد، أو 

فكل الفقهاء  -سمى واحدختتلف األمساء، ولكن امل-ابب الردة، أو ابب أحكام أهل الردة 
جممعون على أن هناك مرتدًا.. لكن ما هي أحكامه؟ ومىت يكفر؟ هنا يفصلون الكالم، 

من بعض، مثل بعض كتب الفقه احلنفية، فإهنا  -إن صح التعبري-وبعضهم أكثر غلواً 
فمثالً يقولون: من قال:  -على األقل عند املخالف هلم-تستطرد وتذكر أموراً غريبة 

أو مسيجد كفر؛ ألنه صغر املسجد، وهذا يشعر ابالحتقار، وكذلك إذا أهدى مصيحف 
 علي القاري، وقد ذكر هذا  اجملوسإىل جموسي بيضة يف يوم النريوز كفر؛ ألنه عيد من أعياد 

 .  الفقه األكربيف 
ه القضية ليست قضية إذًا: فغري صحيح أن الفقهاء ال يكفرون أحداً من أهل القبلة، وهذ

رمحه هللا تعاىل،  حممد بن عبد الوهابنظرية، ومل تكن كذلك عندما ظهرت دعوة الشيخ 
، وهذه هي الشبهة حيث اثروا وقاموا يف وجهه يف أكثر البالد، وقالوا: إنه يكفر املسلمني

اليت يرددوهنا دائماً وال ينفكون عنها يف كل البالد، منذ ثالثة قرون وإىل اآلن وهم يكررون 
ويقولون: إن الشيخ رمحه هللا يكفر املسلمني، فإذا قيل: وأنتم كذلك! قالوا: حنن ال نكفر 

رج عن اإلُجاع وأنه أحدًا! وقد أرادوا الطعن يف دعوته رمحه هللا تعاىل هبذا الشيء، وأنه خا
يكفر املسلمني، ولكن يف حقيقة األمر أهنم هم الذين خرجوا عن إُجاع األمة، وخرجوا عن 
الكتاب والسنة بدعواهم أن أهل القبلة فال يكفر منهم أحد، وأن كل من قال: )ال إله إالَّ 

كانوا يقولون: إن الذي يقيم أحكام اإلسالم   املرجئةهللا( ال يكفر، والغريب أن األولني من 
لكن وصل احلال عند أكثر  -كما سبق بيانه-الظاهرة ال يكفر، أي: يصلي ويصوم ويزكي 

وانتشر هذا حىت أصبح  املتأخرين إىل القول أبنه ما دام يقول: )ال إله إالَّ هللا( فإنه ال يكفر 
م هبا.  ّ  كأنه قضيٌة بدهية مسل 
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 منافقني الرد على املرجئة أبن يف أهل القبلة 
ويقال هلم: نريد ولو واحداً يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )ال إله إالَّ هللا(، ومل 

يصلِ  ومل يزِك ومل حيج ومل جياهد ومل يعمل أي عمل من أعمال اإلسالم، وظل يف عرف النيب 
أحد أن  صلى هللا عليه وسلم والصحابة واملؤمنني أنه من املسلمني واملؤمنني؟ ال يستطيع

أييت بدليل على ذلك أبدًا، فلذلك يقول املصنف رمحه هللا: "فطائفة تقول: ال نكفر من أهل 
ضح فأو  القبلة أحدًا، فتنفي التكفري نفياً عاماً، مع العلم أبن يف أهل القبلة املنافقني..."، 

دليل يف الرد عليهم: أن يف أهل القبلة من يشهد أن ال إله إالَّ هللا وأن حممداً رسول هللا، 
ويدعي اإلميان، ويصلي مع املؤمنني يف املساجد، ويزكي معهم زكوا أو تصدقوا، وجياهد 
معهم إذا جاهدوا العدو، ومع ذلك فهو منافق ال يؤمن ابهلل وال ابليوم اآلخر، كافر يف 

 ن، وهو يف الدرك األسفل من النار مع الكفار. الباط
واألدلة كثرية جداً يف القرآن والسنة على أن املنافق كافر مع أنه أييت ابلشعائر أو الشرائع 

الظاهرة، ومع ذلك فهو كافر لنفاقه، فكيف يقال أبنه ليس يف أهل القبلة من يمكفَّر؟ فهذا 
 أوصله إىل اخلروج من امللة. يكفر بناًء على ما يف قلبه من املرض الذي 

ومن األدلة على أن املنافقني كفار مع أهنم يقولون: أشهد أن ال إله إالَّ هللا وأن حممداً رسول 
[، فقد 1]املنافقون: ِإَذا َجاَءَك اْلممَناِفقموَن قَالموا َنْشَهدم ِإنََّك َلَرسمولم الِلَِّ هللا؛ قوله تعاىل: 

[، فمن  107]التوبة: َوالِلَّم َيْشَهدم ِإهنَّمْم َلَكاِذبمونَ نطقوا ابلشهادة، ومع ذلك قال تعاىل: 
يقوم وخيطب يف القوم مبيناً  عبد هللا بن أيبكذب يف دعوى الشهادة فليس مبؤمن، وقد كان 

 مداً رسول هللا، لكن مل ينفعه شيء من ذلك. فضل هللا تعاىل ونبيه عليهم، ويشهد أن حم
 - تبوكوهي من آخر ما نزل بعد غزوة -ومن أبلغ األدلة على كفر املنافقني سورة التوبة 

قة؛ ألهنا فضحتهم وأخزهتم وشقشقت عما يف وقد مسيت الفاضحة أو املخزية أو املشقش
قلوهبم، وقد بني هللا سبحانه وتعاىل فيها كفرهم وردهتم بسبب النفاق، مع أهنم كانوا يظهرون 
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َوال تمَصلِ  َعَلى َأَحٍد اإلسالم، بل إنه أثبت أنه كان لديهم دين وإسالم، قال هللا تعاىل: 
همْم َماَت َأَبًدا َوال تـَقمْم َعَلى َقرْبِِه ِإهنَّمْم َكَفرموا اِبلِلَِّ َوَرسموِلِه َوَماتموا َوهمْم فَاِسقمونَ   ِمنـْ

همْم نـََفَقاهتممْم ِإالَّ َأهنَّمْم َكَفرموا اِبلِلَِّ َوِبَرسموِلِه [، وآية أخرى: 84]التوبة: َوَما َمنَـَعهمْم َأْن تـمْقَبَل ِمنـْ
[ فقد كانوا 54]التوبة: َوال أيَْتموَن الصَّالَة ِإالَّ َوهمْم كمَساىَل َوال يمنِفقموَن ِإالَّ َوهمْم َكاِرهمونَ 

هَبمْم َفال تـمْعِجْبَك َأْمَوايصلون وينفقون، مث قال بعد ذلك:  َا يمرِيدم الِلَّم لِيـمَعذِ  هلممْم َوال َأْوالدمهمْم ِإمنَّ
نـَْيا َوتـَْزَهَق َأنفمسمهمْم َوهمْم َكاِفرمونَ  َولَِئْن َسأَْلتَـهمْم [، وقال تعاىل: 55]التوبة: هِبَا يف احْلََياِة الدُّ

َا كمنَّا ََنموضم َونـَْلَعبم قمْل َأاِبلِلَِّ َوآاَيتِِه َوَرسمو  ال تـَْعَتِذرموا َقْد َكَفْرمتمْ *  ِلِه كمنتمْم َتْستَـْهزِئمونَ لَيَـقمولمنَّ ِإمنَّ
 [. 66-65وبة:]الت بـَْعَد ِإميَاِنكممْ 

 فهذا دليل على أهنم كفروا مع أنه أثبت أنه كان هلم إميان من قبل. 
ْرِك اأَلْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن جتََِد هَلمْم َنِصريًاوقال تعاىل:   ِإنَّ اْلممَناِفِقنَي يف الدَّ

َوِمَن النَّاِس َمْن يـَقمولم آَمنَّا اِبلِلَِّ َواِبْليَـْوِم اآلِخِر َوَما همْم [، وقال تعاىل: 145]النساء:
وا َكِلَمَة اْلكمْفِر وََكَفرموا بـَْعَد حَيِْلفموَن اِبلِلَِّ َما قَالموا َوَلَقْد قَالم [ وقال تعاىل: 8]البقرة: مبمْؤِمِننيَ 

[، وكذلك يف سورة البقرة والنساء ويف كثري من 74]التوبة: ِإْسالِمِهْم َومَهُّوا مبَا مَلْ يـََنالموا
 السور إثبات أن املنافقني كفار. 

افقون هم يف ظاهر األحكام من أهل القبلة: يشهدون أن ال إله إالَّ هللا وأن حممداً إذًا: املن
رسول هللا، ابللسان، ويصلون، وينفقون مع من ينفق من املؤمنني، وخيرجون للجهاد، وقد 

ومع ذلك فهم   -وقد يتخلف بعضهم- تبوكخرج بعضهم كالذين استهزءوا ابلقراء يف غزوة 
كفار وليسوا مبؤمنني، وهذا من أقوى الردود على من يزعم أنه ليس يف أهل القبلة من  

 كفار. 
وقد يقول بعض الناس: أولئك هم املنافقون يف صدر اإلسالم. وكأن النفاق ما وجد إالَّ يف 

يف -هللا عليه وسلم وأصحابه، فنقول: ال، بل إنه كلما ازداد بمعد األمة  عهد النيب صلى
عن اإلميان احلق؛ اشرأب النفاق وأصبح أظهر وأشهر وأكثر انتشارًا، وكثري من  -ُجلتها

اللهم رمحه هللا مسع رجالً يدعو ويقول: ] احلسن البصريالناس هذا حاله، حىت ذكر أن 
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[ ألن    فإنه لو فعل خللت الطرقات -اي ابن أخي-أهلك املنافقني، فقال: ال تقل هذا 
قل، إن مل يكن نفاقاً خالصاً، نسأل هللا العفو أكثر الناس فيهم شعبة من النفاق على األ

 والعافية. 
إذًا: يف أهل القبلة من هو من املنافقني الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى، 

وفيهم من قد يمظهر بعض ذلك الكفر إذا سنحت هلم الفرصة وأمكنهم ذلك، وهم 
 سبحانه وتعاىل قد جعل احملن يتظاهرون ابلشهادتني! فإذا جاءت احملن ظهروا، فإن هللا

واألحداث متحيصاً ملا يف القلوب، ومتييزاً ينب املؤمن احلق واملنافق الزائغ، قال تعاىل: 
لَِيِميَز [، وقال جل ثناؤه: 141]آل عمران: َولِيمَمحِ َص الِلَّم الَِّذيَن آَمنموا َومَيَْحَق اْلَكاِفرِينَ 

دخل كثري من املنافقني يف  بدرمعركة [، فمثاًل: بعد 37]األنفال: الِلَّم اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِ بِ 
؛ رفع املنافقون رءوسهم، وأيضاً  أحداإلسالم، وخرست ألسنتهم وأذعنوا، لكن بعد هزمية 

يوم األحزاب أثناء الشدة عندما رأوا أن املؤمنني مقهورين، وال حيلة هلم، وظنوا أهنم قد 
انتهوا، وما بقي إالَّ أايم أو أسابيع وينتهي أمر هذا الدين؛ حينها ظهر النفاق، وأعلن 

هللا عليه وسلم يعدان مبلك كسرى وأحدان ال  املنافقون نفاقهم، وقالوا: إن حممداً صلى
 يستطيع أن يذهب لكي يقضي حاجته! 

رضي هللا عنه،  عمروهذا هو حال املنافقني على مر التاريخ اإلسالمي عموماً، إال يف عهد 
رضي هللا  عثمانن النفاق خافتاً خافياً ذلياًل، فلما قبضه هللا ظهرت الفتنة يف زمن فقد كا

،  مصر، ويف  الكوفةيشعل الفتنة يف  عبد هللا بن سبأعنه، وإذا ابلنفاق يظهر، وإذا بـ
رضي هللا عنه.. وهكذا إذا ضعف اإلميان، وإذا ضعف أهل  عثمانوغريها، إىل أن قتل 

نة الفرصة املناسبة، احلق؛ ظهر املنافقون وكشروا عن أنياهبم، فهم كاألفاعي تتسرت متحي
 والسم انقٌع يف أنياهبا. 

وكلما ظهر عدٌو لألمة أعانوه، فعندما جاء الصليبيون ظهر املنافقون ظهوراً واضحاً يف بعض 
صاحب  الصاحل إمساعيل، وكان من ملوكهم  بالد الشام، ويف  مصريف  الرافضةدويالت 

، وغريه، ممن فتحوا احلصون ألعداء األمة، وأعطوهم السالح، وأعانوهم على  دمشق
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الذي  هوالكوفظهر نفاقهم، وملَّا جاء التتار بقيادة  - العفو والعافيةنسأل هللا-املسلمني 
وراسال  وأظهرا النفاق نصري الدين الطوسيومن يسمى  ابن العلقمي، قام  بغداددخل 

؛  هوالكو، وظهر شيوخ الطرق جياهرون بضالهلم، حىت إن بعضهم كان يقود فرس  هوالكو
ألن املؤمنني قد قضي عليهم، ومل يعد هلم قوة فلم تعد هناك حاجة يف أن يتظاهر ابإلميان، 

 فأظهر النفاق، وأصبح يف ركب أعداء هللا وأعداء اإلسالم. 
، وإىل أن  املدينةفالنفاق موجود يف هذه األمة منذ أن هاجر حممد صلى هللا عليه وسلم إىل 

يرث هللا األرض ومن عليها، والنفاق: هو عدم اإلميان واإلخالص واإلقرار هلل سبحانه وتعاىل 
 ابلوحدانية، وحملمد صلى هللا عليه وسلم ابلرسالة عن صدق واعتقاد ابلقلب. 

م من قد يظهر بعض ذلك حيث ميكنهم[، فإذا كانت الفرصة مواتية، يقول رمحه هللا: ]وفيه
 واملصلحة موجودة؛ ظهر نفاقهم وكفرهم، وإال فال.

 
 

 من أنكر معلوماً من الدين ابلضرورة فهو كافر ابإلُجاع 
قال املصنف رمحه هللا: ]وأيضاً فال خالف بني املسلمني أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات 

الظاهرة املتواترة واحملرمات الظاهرة املتواترة، وحنو ذلك؛ فإنه يستتاب، فإن اتب وإالَّ قتل  
 تدًا[. كافراً مر 

فلو أن إنساانً أنكر أن الزكاة واجبة، أو أنكر أن الصالة واجبة، أو أنكر أي واجب من 
ونقصد هبا ما كان ظاهراً متواتراً معلوماً من الدين ابلضرورة، فجاء أحد فأنكره -الواجبات 

"؛ فإنه كما يقول املصنف: "يستتاب، فإن اتب وإالَّ قتل كافرًا مرتداً  -فقامت عليه احلجة
 ألنه أصر وعاند يف إنكار أمر ظاهر معلوم من الدين ابلضرورة. 

حالل، أو أن اخلمر  -والعياذ ابهلل-وأما استحالل احملرم فكأن أييت من يقول: إن الزان 
حالل، وجاهر بذلك، فإنه يكفر بذلك؛ ألنه قد استحل أمراً جممعاً على حترميه، معلوم لكل 

ك من أسلم حديثاً، أو من جاء من ابدية أو غريها، ومل مسلم أنه حمرم، وال يدخل يف ذل
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يعرف أحكام اإلسالم فإن املقصود ابحلكم هو حال أغلب الناس، أي: من كان مسلماً 
ويعرف شيئاً من دينه، فيعلم وجوب الصالة، ويعلم حرمة الزان، فمثل هذا إذا استحل شيئاً 

فإنه يقتل كافراً مرتدًا، وسيأيت  من ذلك، وقامت عليه احلجة، واستتيب فلم يتب وقتل؛
 مزيد بسط هلذا قريباً إن شاء هللا تعاىل. 

ملا شرب اخلمر بعد حترميها هو وطائفة  قدامة بن عبد هللاومن األمثلة على ذلك: حديث 
ا ِإَذا َما لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمنموا َوَعِملموا الصَّاحِلَاِت جمَناٌح ِفيَما َطِعممو وله تعاىل: متأولني ق

رضي  ر بن اخلطابعم[، فلما ذكر ذلك لـ93]املائدة: اتَـَّقْوا َوآَمنموا َوَعِملموا الصَّاحِلَاتِ 
وسائر الصحابة على أهنم إن اعرتفوا ابلتحرمي جلدوا،  علي بن أيب طالبهللا عنه، اتفق هو و 

هللا عليه وسلم  وإن أصروا على استحالهلا قتلوا. وثبت يف حديث صحيح أن النيب صلى
بلغه أن رجاًل تزوج امرأة أبيه، فأرسل إليه من قتله؛ ألن هذا استحالل ألمر قد علم من 

دين اإلسالم ابلضرورة أنه حرام.. وهكذا، فاحلال يف مثل هذا أن من شرب اخلمر وأميت به، 
جاء فإن اعرتف ابلتحرمي جلد؛ ألن غالب من يشرب اخلمر فإنه يشرهبا عصياانً، لكن لو 

أحد وقال: هي حالل؛ فإنه يقتل يف هذه احلالة ردة وكفراً والعياذ ابهلل! وكذلك لو استحل 
شخص الزان؛ كحال كثري من الناس يف هذا العصر الذين يرون أن الزان مباح، ويسمونه: 

حباً، ويقتدون يف ذلك ابلغربيني الذين ال يرون هذه الفاحشة إالَّ جمرد عالقة شخصية، وال 
فيها جرمية إالَّ إذا كانت اغتصاابً! أو كانت من الزوجة على فراش الزوجية! أما إذا  يرون 

أو مع امرأة غري متزوجة، فتعاشر هذا  -عياذًا ابهلل-كانت عالقة مع أحد خارج البيت 
يوماً وهذا ساعة كما تفعل الكثريات منهن، وهي راضية وهو راٍض، فإن هذا األمر ال يعد 

 رب! والقوانني الغربية صرحية يف إابحة ذلك. جرمية يف عرف الغ
فجاء بعض من ينتسب إىل اإلسالم وأخذوا يبثون هذه األمور: الشعراء منهم يف شعرهم، 

والكتاب يف كتاابهتم، والصحفيون يف صحافتهم.. ومما عرض علينا من ذلك ما كتبته تلك 
ويت، فقد كتبت تطالب بتعديل املرأة اليت كانت عميدة كلية الشريعة واحلقوق يف جامعة الك

فتقول: البد أن تعدل األعراف، أو  -وهي تعين تعديل الشريعة-قانون األحوال الشخصية 
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ما هو مألوف عندان حنن يف الشرق أبن املرأة أقل من الرجل، وأهنا ترث نصف مرياث 
اكبة الرجل، وأن القوامة للرجل، وإابحة احلب للمرأة، وهي تطالب بتعديل ذلك حبجة مو 

 نقرأ ونسمع عن ذلك! نسأل هللا العفو والعافية.  -وما نزال-العصر!! وما أكثر ما كنا 
املقصود: أن استحالل احملرمات الظاهرة املعلوم حترميها كفر وردة، وإن كان صاحبها يدعي 
أو يزعم أنه مسلم، حىت مسألة احلجاب، فإن املرأة اليت خترج متربجة متكشفة، وهي تعلم 

معصية، ولكن دواعي اهلوى والشهوة والغفلة دعتها إىل ذلك، فهي عاصية مذنبة  أن هذا
فاجرة، ولكن لو أهنا خرجت بناًء على أن احلجاب غري واجب عليها، وإن كان يف القرآن، 
وإن كانت الصحابيات ملتزمات به، وإن رددت ما يزعمه البعض بقوهلم: إن احلجاب كان 

يف عصور التحرر واالنطالق واحلرية والتقدم والتطور! فهي يف عصور الظلمات، وحنن اآلن 
إن نزعت احلجاب معتقدة أنه غري واجب عليها، فليس فعلها جمرد معصية، وإمنا ردة وكفر 

 والعياذ ابهلل! 
وقد كتب يف مسألة عدم وجوب احلجاب الكثري من املفكرين والكتاب، وحاربوا احلجاب 

، وأمثاهلم ممن ال يزالون  قاسم أمني، و  أمينة سعيد، و  درية شفيقأشد احملاربة، ومن هؤالء: 
يكتبون ويدعون إىل مثل ذلك، وبعضهم قد أهلكه هللا عز وجل. فمستحلة التربج والسفور 

مرتدة كافرة وليست جمرد عاصية؛ إذ أن العاصية إذا خموفت وذكرت فإهنا تقر وتلتزم 
ا تعاند وتكتب وترد على من يستدل ابآلايت واألحاديث، ولو قيل ابحلجاب، أما هذه فإهن

أن متوت على غري توبة؛ ألهنا  -عياذاً ابهلل-لبعضهن: إما أن تتويب وإالَّ قتلناك؛ الختارت 
 أصبحت عندها عقيدة ومنهجاً. 

مستدالً على كفر  الفتاوىرمحه هللا يف  ابن تيميةوكذلك يف الراب، فقد ذكر شيخ اإلسالم 
-زل من احملرمات التتار، أن أانساً من ثقيف امتنعوا عن حترمي الراب، مع أنه من آخر ما ن

ومعىن قوله رمحه هللا: مع أن الراب من آخر احملرمات: أنه أي قد خيفى حترميه ابلنسبة ملن كانوا 
فَِإْن مَلْ تـَْفَعلموا فَْأَذنموا حبَْرٍب ِمَن ومع ذلك أنزل هللا سبحانه وتعاىل:  -حديثي عهٍد ابإلسالم

ئفة إذا اجتمعت على فعل [، فدل ذلك على وجوب قتال الطا279]البقرة: الِلَِّ َوَرسموِلهِ 
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حمرم أوترك واجب، وهذا القتال ليس من جنس قتال البغاة، ولكن من جنس قتال أهل 
ة اجتمعت لتدافع رضي هللا عنه مانعي الزكاة، وذلك ألن الطائف أبو بكرالردة، كما قاتل 

عن هذه القضية ابلسيف، فمعىن ذلك: أهنا أصبحت لديها عقيدة ومبدأ، وليست جمرد 
معصية، ولو أن رجالً واحداً يف ذاته شرب اخلمر فيحمل يف األصل على أنه عاٍص، لكن 

أعلنت أن اخلمر من روافد اقتصادها، وأهنا تعصر  -أو مدينة أو دولة-إذا كانت قبيلة 
يعه وتصدره، فكتب إليها املسلمون وانصحوها، فقالت: ال منتنع أبدًا! وحنن اخلمر وتب

مستعدون أن نقاتل دون هذا الشيء، وجتمعوا ومحلوا السالح، وجاءوا لقتال من يقاتلهم 
من أجل هذا احلرام، فهؤالء يقاتلون قتال ردة وليس قتال بغاة؛ ألن الباغي أو قاطع الطريق 

 مسلم، أما هؤالء فقتاهلم قتال ردة؛ ألهنم اجتمعوا على هذا األمر. يـمَقاتل مع اعتقاد أنه 
رمحه هللا يف ضمن الفتوى أن بعض أهل العلم قال بقتال من عطل  شيخ اإلسالمويذكر 

ما هو أقل من الشعائر مثل ركعيت الفجر أو صالة االستسقاء، أو شيئاً من الشعائر، وحىت 
ما أشبه ذلك، وإذا امتنعت أمة عن اجلهاد يف سبيل هللا وقالت: ال جناهد يف سبيل هللا، وال 

نضرب اجلزية على أهل الكتاب، فإهنا أيضاً تقاتل؛ ألهنا تركت أمرًا معلوماً من الدين 
ة. وهذا من ابب االمتناع عن أداء واجبات معلومة من ابلضرورة وهو اجلهاد وفرض اجلزي

الدين ابلضرورة، ويشهد هلذا احلديث الصحيح الذي ذكرانه فيما سبق، وهو أن النيب صلى 
هللا عليه وسلم كان يرسل السرية، فإن مسعوا اآلذان وإالَّ أغاروا؛ ألن مساع األذان يعين أن 

وا أذاانً أغاروا عليهم، فهم ليسوا مبعصومي هذه دار إسالم، فهم معصومون، وإن مل يسمع
 الدم واملال؛ ألهنم لو كانوا مسلمني ألذنوا للصالة، وهذا هو الفرق بني الدارين. 

إذًا: املثال األول على أن بعض أهل القبلة كفار: هم املنافقون، واملثال الثاين: هم املمتنعون 
إنكار ذلك؛ فدل ذلك على خطأ دعواهم يف  املرجئةعن االلتزام ابلشريعة. وال يستطيع 

 عدم تكفري أحد من أهل القبلة.
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 الواجبات اليت يكفر منكرها واحملرمات اليت يكفر مستحلها
والواجبات اليت يكفر منكرها هي الظاهرة املتواترة، وهناك واجبات ليست ظاهرة متواترة، 

ثاًل: إذا نكح رجل امرأة أبيه، أو وهناك فرق بني هذه الواجبات وشعب اإلميان عموماً، فم
فإنه يكفر؛ ألن هذا ظاهر متواتر، لكن قد يغفل بعض  -عياذًا ابهلل-تزوج من حمارمه كأخته 

الناس عن بعض أحكام الرضاعة، فيتزوج أخته من الرضاعة مثاًل، فهذا ال يكفر؛ ألن هذا 
 ى األخوة من النسب. األمر غري ظاهر، فيمكن أن ختفى األخوة من الرضاعة، لكن ال ختف

وكذلك األمر يف احملرمات، فمثاًل: حترمي الزان ال خيفى على أحد، لكن بعض النساء يف بالد  
كثرية ال ترى أن ترك احلجاب حرام، مع أنه ظاهر متواتر ابلنسبة للدين، لكن نقول كما 

 قال رمحه هللا: )فإنه يستتاب( أي: يبني له أن هذا واجب وأن هذا حرام. 
قصود: أن بعض الواجبات أدق من بعض، وبعض احملرمات أظهر حترمياً من بعض، فامل

بيع العينة، وبعض  -مثالً -فمثاًل: الراب الصريح عند اجلاهلية وظاهر مشهور متواتر، لكن 
أنواع البيوع كبيع الغرر؛ فإنه حمرم، لكنه أقل وأخفى ظهوراً أو تواتراً من الراب، وكذلك يف 

يعلمون أن األذان  -مثالً -بعض األمور أظهر من بعض، فإن الناس  العبادات جند أن
واجب؛ ألنه معلوم وظاهر يف بالد اإلسالم، وأن الصالة أيضاً واجبة ظاهرة يف بالد 

اإلسالم، لكن قد خيفى على بعضهم واجبات أخرى، كبعض الصلوات اليت قد يرى بعض 
ا، واملقصود بكالم الشيخ رمحه هللا هو العلماء وجوهبا، أو بعض الواجبات يف الصالة نفسه

 الواجب الظاهر املتواتر.
 

 تنزيل احلكم على املعني
ما عند تطبيق احلكم على املعني، فإنه جيب مالحظة أن الناس يتفاوتون يف احلكم عليهم أ

حبسب أحواهلم، فلو أن عاملاً درس الشريعة وأخذ عليها الشهادات، وهو يعد من العلماء، 
أفىت أبن اخلمر حالل؛ فإنه يكفر، وال يمرتدد يف تكفريه؛ ألنه عامل، لكن لو أن رجالً جاء من 

 وقال: أان مسلم، وهو يرى أن اخلمر حالل، أو أن الزان حالل؛ فإنه يعذر ويمعلَّم.  البادية



فهناك فرق بني الناس حبسب البيئات وحبسب األحوال عند التطبيق، كما سيأيت شرحه  
شروط وانتفاء املوانع حىت يكفر املعني بذاته، لكن من حيث فالبد من حتقق ال كاماًل، 

ومن بمني له الدليل وقامت عليه احلجة  احلكم العام فإنه يطلق على الفعل أبنه كفر، 
الدليل على أمٍر حمرم فأصر، فإنه يكفر،  وأصر على اإلنكار، فإنه يكفر، أي: أن من بني له

وهذا من ابب كفر العناد، لكن ينبغي أالَّ َنلط بني من عاند ورد الدليل وعنده شبهة، وبني 
من رده دون شبهة، فمن مل يكن لديه شبهة ورد اآلية أو رد احلديث، أو ردمها معاً، وأصر 

و الذي يكفر، وأما املتأول وهو الذي على رأيه ومل يقبل اإلذعان ألمر هللا ورسوله، فهذا ه
يرد الدليل، وعنده دليل آخر، ولكن ال داللة فيه، وهو يرى أنه دليل ابلنسبة له، كأن 

يستدل بكالم عامل من العلماء، وهذا العامل خمطئ وال جيوز تقليده، أو قد يكون كافرًا مرتداً 
 تأواًل. وال يؤخذ بكالمه، لكنه يرى أنه إمام معترب؛ فهذا يسمى م

وكالمنا هنا إمنا هو فيمن يرد اآلية أو احلديث ردًا بال شبهة وال أتويل، وهذا يدخل فيه 
أمور قد تساهل فيها بعض الناس، فمثاًل: هناك أشياء يرى بعض الناس أهنا سهلة وال حمذور 

 -ري جداً يف إتياهنا، فإن كان دافع املرء إلتياهنا اإلنكار واجلحود ورد األدلة؛ فإن األمر خط
؛ ألنه ينايف أصل اإلميان؛ إذ أن أصل اإلميان هو اإلذعان -نسأل هللا العفو والعافية

واالنقياد والرضا، فإذا مل يوجد عنده أصل اإلميان أو اإلذعان فإنه يكفر، وإن كان العمل يف 
لألمر يف األصل ال يكفر من فعله إن كان حمرماً، أو من تركه إن كان واجباً، لكن إذا مل ينقد 

ذاته ويف نفسه؛ فإنه يف هذه احلالة يكفر، وهلذا قلنا: إن الطائفة املمتنعة عن أداء الواجبات 
املعلومة من الدين ابلضرورة تقاتل قتال ردة؛ ألن اجتماعها وامتناعها ومقاومتها للحق ليس 

وهذا كما  جمرد عصيان وخمالفة غري مكفرة، وإمنا هو كفر انتج عن اعتقاد؛ ألهنا رد للحق،
 َوَرسمولمهم َوال َيِدينموَن َوال حيمَر ِمموَن َما َحرََّم الِلَّم ذكر هللا سبحانه وتعاىل عن أهل الكتاب فقال: 

[، فقوله: )ال يدينون دين احلق( ألهنم يقولون: إن هللا اثلث ثالثة، 29]التوبة: ِديَن احْلَق ِ 
وهذا  -الزيغ والكفر عياذاً ابهلل من هذا-وإن حممداً صلى هللا عليه وسلم ليس برسول 

واضح، لكن زايدة على ذلك فإهنم ال حيرمون ما حرم هللا ورسوله؛ فإهنم يشربون اخلمر، 
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وأيكلون اخلنزير، وهذا من أسباب كفرهم، مع أهنم كفار يف العقيدة، لكن الكفر جتتمع له 
ون ابستحالهلم أسباب كثرية، فالنصارى مثالً يكفرون بقوهلم: إن هللا اثلث ثالثة، وأيضاً يكفر 

 أكل اخلنزير، وشرب اخلمر.

 

 املرجئة ال تكفر أحداً من أهل القبلة 

  اختالف الناس يف إطالق التكفري وعدمهمن درس:  •

 
رمحه هللا: ]فطائفة تقول: ال نكفر من أهل القبلة أحدًا، فتنفي التكفري  ابن أيب العزيقول 

يعين أبهل القبلة: كل من أظهر  نفياً عاماً، مع العلم أبن يف أهل القبلة املنافقني...[ إخل، 
اإلسالم ابلشعائر الظاهرة، فهو عندهم ال يكفر أبدًا، فأطلقوا القول، وقالوا: ال نكفر 

، وهم أصناف، وهذا هو مذهبهم، وممن ذكر  ئةاملرجأحدًا، وأوضح مثال على هؤالء هم 
يف املقصد اخلامس يف موضوع اإلميان عندما  جييعضد الدين اإل املواقفذلك صاحب 

: )ُجهور املتكلمني والفقهاء على أنه ال يكفر -يف معىن كالمه-تكلم عن التكفري؛ فقال 
أحد من أهل القبلة( يعين: مهما اعتقد من اعتقادات فإنه ال يكفر، مث قال: )وحتامقت 

، قال: )فرد  األشاعرة، فكفروا أصحابنا( يعين كفروا  أيب احلسني البصريبعد  املعتزلة
، فالفنت يف  املعتزلةمن يكفر  األشاعرةعليهم بعض أصحابنا ابملثل(، أي أنه ظهر أيضاً من 

هذه األمة فنت قدمية ومستمرة ما مل تعتصم بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، مث 
يف الغالب عند أهل الكالم أو عند  اجملسمةمن خالفهم(، واملقصود بـ اجملسمةقال: )وكفرت 

، مث قال: )وقال األستاذ: ال نكفر إالَّ من كفَّران، أو  أهل السنة واجلماعةنفاة الصفات هم 
، وبعضهم  منصور البغدادي أابقال: من كفَّران كفَّْرانه وإالَّ فال(، ويعنون ابألستاذ غالباً 

عندهم أشهر وقد  البغدادي، وإن كان  أاب إسحاق اإلسفرائيينيقول: األستاذ؛ ويعين به 
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الكالم يف هذا إىل ُجهور املتكلمني والفقهاء، وهو بذلك يريد أن يقوي هذا  اإلجيينسب 
 القول، وهذه النسبة غري صحيحة، وبيان ذلك: 

هم رأس علم الكالم وأصله وأساسه، وهم مع ذلك ضد  ملعتزلة: ابلنسبة للمتكلمني فإانأوالً 
 أنفسهم.  األشاعرةيكفرون  -كما ذكر-هذا القول متاماً؛ حىت إهنم 

اثنياً: وأما الفقهاء؛ فنسبة هذا القول إليهم ليس بصحيح؛ إذ أن كل مذاهب الفقه األربعة 
وغري املذاهب األربعة كالظاهرية وما شاهبها، تذكر يف كل كتاب من كتبها: ابب املرتد، أو 

فكل الفقهاء  -ختتلف األمساء، ولكن املسمى واحد-ب أحكام أهل الردة ابب الردة، أو اب
جممعون على أن هناك مرتدًا.. لكن ما هي أحكامه؟ ومىت يكفر؟ هنا يفصلون الكالم، 

من بعض، مثل بعض كتب الفقه احلنفية، فإهنا  -إن صح التعبري-وبعضهم أكثر غلواً 
فمثالً يقولون: من قال:  -املخالف هلم على األقل عند-تستطرد وتذكر أموراً غريبة 

مصيحف أو مسيجد كفر؛ ألنه صغر املسجد، وهذا يشعر ابالحتقار، وكذلك إذا أهدى 
 علي القاري، وقد ذكر هذا  اجملوسإىل جموسي بيضة يف يوم النريوز كفر؛ ألنه عيد من أعياد 

 .  الفقه األكربيف 
الفقهاء ال يكفرون أحداً من أهل القبلة، وهذه القضية ليست قضية  إذًا: فغري صحيح أن

رمحه هللا تعاىل،  حممد بن عبد الوهابنظرية، ومل تكن كذلك عندما ظهرت دعوة الشيخ 
ه يف أكثر البالد، وقالوا: إنه يكفر املسلمني، وهذه هي الشبهة حيث اثروا وقاموا يف وجه

اليت يرددوهنا دائماً وال ينفكون عنها يف كل البالد، منذ ثالثة قرون وإىل اآلن وهم يكررون 
ويقولون: إن الشيخ رمحه هللا يكفر املسلمني، فإذا قيل: وأنتم كذلك! قالوا: حنن ال نكفر 

 دعوته رمحه هللا تعاىل هبذا الشيء، وأنه خارج عن اإلُجاع وأنه أحدًا! وقد أرادوا الطعن يف
يكفر املسلمني، ولكن يف حقيقة األمر أهنم هم الذين خرجوا عن إُجاع األمة، وخرجوا عن 
الكتاب والسنة بدعواهم أن أهل القبلة فال يكفر منهم أحد، وأن كل من قال: )ال إله إالَّ 

كانوا يقولون: إن الذي يقيم أحكام اإلسالم   املرجئةولني من هللا( ال يكفر، والغريب أن األ
لكن وصل احلال عند أكثر  -كما سبق بيانه-الظاهرة ال يكفر، أي: يصلي ويصوم ويزكي 
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دام يقول: )ال إله إالَّ هللا( فإنه ال يكفر وانتشر هذا حىت أصبح  املتأخرين إىل القول أبنه ما 
م هبا.  ّ  كأنه قضيٌة بدهية مسل 

 

 

 الرد على املرجئة أبن يف أهل القبلة منافقني 

  التكفري وعدمهاختالف الناس يف إطالق من درس:  •

 
ويقال هلم: نريد ولو واحداً يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )ال إله إالَّ هللا(، ومل 

يصلِ  ومل يزِك ومل حيج ومل جياهد ومل يعمل أي عمل من أعمال اإلسالم، وظل يف عرف النيب 
 يستطيع أحد أن صلى هللا عليه وسلم والصحابة واملؤمنني أنه من املسلمني واملؤمنني؟ ال

أييت بدليل على ذلك أبدًا، فلذلك يقول املصنف رمحه هللا: "فطائفة تقول: ال نكفر من أهل 
فأوضح  القبلة أحدًا، فتنفي التكفري نفياً عاماً، مع العلم أبن يف أهل القبلة املنافقني..."، 

دليل يف الرد عليهم: أن يف أهل القبلة من يشهد أن ال إله إالَّ هللا وأن حممداً رسول هللا، 
ويدعي اإلميان، ويصلي مع املؤمنني يف املساجد، ويزكي معهم زكوا أو تصدقوا، وجياهد 

يف معهم إذا جاهدوا العدو، ومع ذلك فهو منافق ال يؤمن ابهلل وال ابليوم اآلخر، كافر 
 الباطن، وهو يف الدرك األسفل من النار مع الكفار. 

واألدلة كثرية جداً يف القرآن والسنة على أن املنافق كافر مع أنه أييت ابلشعائر أو الشرائع 
الظاهرة، ومع ذلك فهو كافر لنفاقه، فكيف يقال أبنه ليس يف أهل القبلة من يمكفَّر؟ فهذا 

 رض الذي أوصله إىل اخلروج من امللة. يكفر بناًء على ما يف قلبه من امل
ومن األدلة على أن املنافقني كفار مع أهنم يقولون: أشهد أن ال إله إالَّ هللا وأن حممداً رسول 

[، فقد 1]املنافقون: ِإَذا َجاَءَك اْلممَناِفقموَن قَالموا َنْشَهدم ِإنََّك َلَرسمولم الِلَِّ هللا؛ قوله تعاىل: 
[، فمن  107]التوبة: َوالِلَّم َيْشَهدم ِإهنَّمْم َلَكاِذبمونَ : نطقوا ابلشهادة، ومع ذلك قال تعاىل
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يقوم وخيطب يف القوم مبيناً  عبد هللا بن أيبكذب يف دعوى الشهادة فليس مبؤمن، وقد كان 
 شهد أن حممداً رسول هللا، لكن مل ينفعه شيء من ذلك. فضل هللا تعاىل ونبيه عليهم، وي

 - تبوكوهي من آخر ما نزل بعد غزوة -ومن أبلغ األدلة على كفر املنافقني سورة التوبة 
و املشقشقة؛ ألهنا فضحتهم وأخزهتم وشقشقت عما يف وقد مسيت الفاضحة أو املخزية أ

قلوهبم، وقد بني هللا سبحانه وتعاىل فيها كفرهم وردهتم بسبب النفاق، مع أهنم كانوا يظهرون 
َوال تمَصلِ  َعَلى َأَحٍد اإلسالم، بل إنه أثبت أنه كان لديهم دين وإسالم، قال هللا تعاىل: 

همْم َماَت َأَبًدا َوال تـَقمْم َعَلى َقرْبِِه ِإهنَّمْم َكَفرموا اِبلِلَِّ َوَرسموِلِه َوَماتموا َوهمْم فَاِسقمونَ   ِمنـْ
همْم نـََفَقاهتممْم ِإالَّ َأهنَّمْم َكَفرموا اِبلِلَِّ َوِبَرسموِلِه [، وآية أخرى: 84]التوبة: َوَما َمنَـَعهمْم َأْن تـمْقَبَل ِمنـْ

[ فقد كانوا 54]التوبة: َوال أيَْتموَن الصَّالَة ِإالَّ َوهمْم كمَساىَل َوال يمنِفقموَن ِإالَّ َوهمْم َكاِرهمونَ 
هَبمْم  َفال تـمْعِجْبكَ يصلون وينفقون، مث قال بعد ذلك:  َا يمرِيدم الِلَّم لِيـمَعذِ  َأْمَواهلممْم َوال َأْوالدمهمْم ِإمنَّ

نـَْيا َوتـَْزَهَق َأنفمسمهمْم َوهمْم َكاِفرمونَ  َولَِئْن َسأَْلتَـهمْم [، وقال تعاىل: 55]التوبة: هِبَا يف احْلََياِة الدُّ
َا كمنَّا ََنموضم َونـَْلَعبم قمْل َأاِبلِلَِّ َوآاَيتِهِ  ال تـَْعَتِذرموا َقْد َكَفْرمتمْ *  َوَرسموِلِه كمنتمْم َتْستَـْهزِئمونَ  لَيَـقمولمنَّ ِإمنَّ

 [. 66-65]التوبة: بـَْعَد ِإميَاِنكممْ 
 فهذا دليل على أهنم كفروا مع أنه أثبت أنه كان هلم إميان من قبل. 

ْرِك اأَلْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن جتََِد هَلمْم َنِصريًاوقال تعاىل:   ِإنَّ اْلممَناِفِقنَي يف الدَّ
َوِمَن النَّاِس َمْن يـَقمولم آَمنَّا اِبلِلَِّ َواِبْليَـْوِم اآلِخِر َوَما همْم [، وقال تعاىل: 145]النساء:

ْد قَالموا َكِلَمَة اْلكمْفِر وََكَفرموا بـَْعَد حَيِْلفموَن اِبلِلَِّ َما قَالموا َوَلقَ [ وقال تعاىل: 8]البقرة: مبمْؤِمِننيَ 
[، وكذلك يف سورة البقرة والنساء ويف كثري من 74]التوبة: ِإْسالِمِهْم َومَهُّوا مبَا مَلْ يـََنالموا

 السور إثبات أن املنافقني كفار. 
ًا: املنافقون هم يف ظاهر األحكام من أهل القبلة: يشهدون أن ال إله إالَّ هللا وأن حممداً إذ

رسول هللا، ابللسان، ويصلون، وينفقون مع من ينفق من املؤمنني، وخيرجون للجهاد، وقد 
ومع ذلك فهم   -وقد يتخلف بعضهم- تبوكخرج بعضهم كالذين استهزءوا ابلقراء يف غزوة 
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كفار وليسوا مبؤمنني، وهذا من أقوى الردود على من يزعم أنه ليس يف أهل القبلة من  
 كفار. 

وقد يقول بعض الناس: أولئك هم املنافقون يف صدر اإلسالم. وكأن النفاق ما وجد إالَّ يف 
يف -لنيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، فنقول: ال، بل إنه كلما ازداد بمعد األمة عهد ا
عن اإلميان احلق؛ اشرأب النفاق وأصبح أظهر وأشهر وأكثر انتشارًا، وكثري من  -ُجلتها

اللهم رمحه هللا مسع رجالً يدعو ويقول: ] احلسن البصريالناس هذا حاله، حىت ذكر أن 
[ ألن    فإنه لو فعل خللت الطرقات -اي ابن أخي-أهلك املنافقني، فقال: ال تقل هذا 

على األقل، إن مل يكن نفاقاً خالصاً، نسأل هللا العفو  أكثر الناس فيهم شعبة من النفاق
 والعافية. 

إذًا: يف أهل القبلة من هو من املنافقني الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى، 
وفيهم من قد يمظهر بعض ذلك الكفر إذا سنحت هلم الفرصة وأمكنهم ذلك، وهم 

، فإن هللا سبحانه وتعاىل قد جعل احملن يتظاهرون ابلشهادتني! فإذا جاءت احملن ظهروا
واألحداث متحيصاً ملا يف القلوب، ومتييزاً ينب املؤمن احلق واملنافق الزائغ، قال تعاىل: 

لَِيِميَز [، وقال جل ثناؤه: 141]آل عمران: َولِيمَمحِ َص الِلَّم الَِّذيَن آَمنموا َومَيَْحَق اْلَكاِفرِينَ 
دخل كثري من املنافقني يف  بدر: بعد معركة [، فمثالً 37]األنفال: الِلَّم اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِ بِ 

؛ رفع املنافقون رءوسهم، وأيضاً  أحداإلسالم، وخرست ألسنتهم وأذعنوا، لكن بعد هزمية 
يوم األحزاب أثناء الشدة عندما رأوا أن املؤمنني مقهورين، وال حيلة هلم، وظنوا أهنم قد 

انتهوا، وما بقي إالَّ أايم أو أسابيع وينتهي أمر هذا الدين؛ حينها ظهر النفاق، وأعلن 
مداً صلى هللا عليه وسلم يعدان مبلك كسرى وأحدان ال املنافقون نفاقهم، وقالوا: إن حم

 يستطيع أن يذهب لكي يقضي حاجته! 
، رضي هللا عنه عمروهذا هو حال املنافقني على مر التاريخ اإلسالمي عموماً، إال يف عهد 

رضي هللا  عثمانفقد كان النفاق خافتاً خافياً ذلياًل، فلما قبضه هللا ظهرت الفتنة يف زمن 
،  مصر، ويف  الكوفةيشعل الفتنة يف  عبد هللا بن سبأعنه، وإذا ابلنفاق يظهر، وإذا بـ
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رضي هللا عنه.. وهكذا إذا ضعف اإلميان، وإذا ضعف أهل  عثمانوغريها، إىل أن قتل 
سرت متحينة الفرصة املناسبة، احلق؛ ظهر املنافقون وكشروا عن أنياهبم، فهم كاألفاعي تت

 والسم انقٌع يف أنياهبا. 
وكلما ظهر عدٌو لألمة أعانوه، فعندما جاء الصليبيون ظهر املنافقون ظهوراً واضحاً يف بعض 

صاحب  الصاحل إمساعيل، وكان من ملوكهم  بالد الشام، ويف  مصريف  الرافضةدويالت 
، وغريه، ممن فتحوا احلصون ألعداء األمة، وأعطوهم السالح، وأعانوهم على  دمشق

الذي  هوالكوفظهر نفاقهم، وملَّا جاء التتار بقيادة  -نسأل هللا العفو والعافية- املسلمني
ا النفاق وراسال وأظهر  نصري الدين الطوسيومن يسمى  ابن العلقمي، قام  بغداددخل 

؛  هوالكو، وظهر شيوخ الطرق جياهرون بضالهلم، حىت إن بعضهم كان يقود فرس  هوالكو
ألن املؤمنني قد قضي عليهم، ومل يعد هلم قوة فلم تعد هناك حاجة يف أن يتظاهر ابإلميان، 

 فأظهر النفاق، وأصبح يف ركب أعداء هللا وأعداء اإلسالم. 
، وإىل أن  املدينةفالنفاق موجود يف هذه األمة منذ أن هاجر حممد صلى هللا عليه وسلم إىل 

يرث هللا األرض ومن عليها، والنفاق: هو عدم اإلميان واإلخالص واإلقرار هلل سبحانه وتعاىل 
 ابلوحدانية، وحملمد صلى هللا عليه وسلم ابلرسالة عن صدق واعتقاد ابلقلب. 

: ]وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث ميكنهم[، فإذا كانت الفرصة مواتية، يقول رمحه هللا
 واملصلحة موجودة؛ ظهر نفاقهم وكفرهم، وإال فال.

 

 من أنكر معلوماً من الدين ابلضرورة فهو كافر ابإلُجاع 

  اختالف الناس يف إطالق التكفري وعدمهمن درس:  •

 
قال املصنف رمحه هللا: ]وأيضاً فال خالف بني املسلمني أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات 
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الظاهرة املتواترة واحملرمات الظاهرة املتواترة، وحنو ذلك؛ فإنه يستتاب، فإن اتب وإالَّ قتل  
 كافراً مرتدًا[. 

أن الزكاة واجبة، أو أنكر أن الصالة واجبة، أو أنكر أي واجب من فلو أن إنساانً أنكر 
ونقصد هبا ما كان ظاهراً متواتراً معلوماً من الدين ابلضرورة، فجاء أحد فأنكره -الواجبات 

فإنه كما يقول املصنف: "يستتاب، فإن اتب وإالَّ قتل كافرًا مرتدًا"؛  -فقامت عليه احلجة
 مر ظاهر معلوم من الدين ابلضرورة. ألنه أصر وعاند يف إنكار أ

حالل، أو أن اخلمر  -والعياذ ابهلل-وأما استحالل احملرم فكأن أييت من يقول: إن الزان 
حالل، وجاهر بذلك، فإنه يكفر بذلك؛ ألنه قد استحل أمراً جممعاً على حترميه، معلوم لكل 

من ابدية أو غريها، ومل مسلم أنه حمرم، وال يدخل يف ذلك من أسلم حديثاً، أو من جاء 
يعرف أحكام اإلسالم فإن املقصود ابحلكم هو حال أغلب الناس، أي: من كان مسلماً 

ويعرف شيئاً من دينه، فيعلم وجوب الصالة، ويعلم حرمة الزان، فمثل هذا إذا استحل شيئاً 
يأيت من ذلك، وقامت عليه احلجة، واستتيب فلم يتب وقتل؛ فإنه يقتل كافراً مرتدًا، وس

 مزيد بسط هلذا قريباً إن شاء هللا تعاىل. 
ملا شرب اخلمر بعد حترميها هو وطائفة  قدامة بن عبد هللاومن األمثلة على ذلك: حديث 

لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمنموا َوَعِملموا الصَّاحِلَاِت جمَناٌح ِفيَما َطِعمموا ِإَذا َما متأولني قوله تعاىل: 
رضي  عمر بن اخلطاب[، فلما ذكر ذلك لـ93]املائدة: وا َوَعِملموا الصَّاحِلَاتِ اتَـَّقْوا َوآَمنم 
وسائر الصحابة على أهنم إن اعرتفوا ابلتحرمي جلدوا،  علي بن أيب طالبتفق هو و هللا عنه، ا

وإن أصروا على استحالهلا قتلوا. وثبت يف حديث صحيح أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
 تزوج امرأة أبيه، فأرسل إليه من قتله؛ ألن هذا استحالل ألمر قد علم من بلغه أن رجالً 

دين اإلسالم ابلضرورة أنه حرام.. وهكذا، فاحلال يف مثل هذا أن من شرب اخلمر وأميت به، 
فإن اعرتف ابلتحرمي جلد؛ ألن غالب من يشرب اخلمر فإنه يشرهبا عصياانً، لكن لو جاء 

يقتل يف هذه احلالة ردة وكفراً والعياذ ابهلل! وكذلك لو استحل أحد وقال: هي حالل؛ فإنه 
شخص الزان؛ كحال كثري من الناس يف هذا العصر الذين يرون أن الزان مباح، ويسمونه: 

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000733
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6000761
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6000761
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6000761
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6000761
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000033
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000050


حباً، ويقتدون يف ذلك ابلغربيني الذين ال يرون هذه الفاحشة إالَّ جمرد عالقة شخصية، وال 
تصاابً! أو كانت من الزوجة على فراش الزوجية! أما إذا  يرون فيها جرمية إالَّ إذا كانت اغ

أو مع امرأة غري متزوجة، فتعاشر هذا  -عياذًا ابهلل-كانت عالقة مع أحد خارج البيت 
يوماً وهذا ساعة كما تفعل الكثريات منهن، وهي راضية وهو راٍض، فإن هذا األمر ال يعد 

 يف إابحة ذلك. جرمية يف عرف الغرب! والقوانني الغربية صرحية 
فجاء بعض من ينتسب إىل اإلسالم وأخذوا يبثون هذه األمور: الشعراء منهم يف شعرهم، 

والكتاب يف كتاابهتم، والصحفيون يف صحافتهم.. ومما عرض علينا من ذلك ما كتبته تلك 
املرأة اليت كانت عميدة كلية الشريعة واحلقوق يف جامعة الكويت، فقد كتبت تطالب بتعديل 

فتقول: البد أن تعدل األعراف، أو  -وهي تعين تعديل الشريعة-انون األحوال الشخصية ق
ما هو مألوف عندان حنن يف الشرق أبن املرأة أقل من الرجل، وأهنا ترث نصف مرياث 

الرجل، وأن القوامة للرجل، وإابحة احلب للمرأة، وهي تطالب بتعديل ذلك حبجة مواكبة 
 نقرأ ونسمع عن ذلك! نسأل هللا العفو والعافية.  -وما نزال- العصر!! وما أكثر ما كنا

املقصود: أن استحالل احملرمات الظاهرة املعلوم حترميها كفر وردة، وإن كان صاحبها يدعي 
أو يزعم أنه مسلم، حىت مسألة احلجاب، فإن املرأة اليت خترج متربجة متكشفة، وهي تعلم 

شهوة والغفلة دعتها إىل ذلك، فهي عاصية مذنبة أن هذا معصية، ولكن دواعي اهلوى وال
فاجرة، ولكن لو أهنا خرجت بناًء على أن احلجاب غري واجب عليها، وإن كان يف القرآن، 
وإن كانت الصحابيات ملتزمات به، وإن رددت ما يزعمه البعض بقوهلم: إن احلجاب كان 

رية والتقدم والتطور! فهي يف عصور الظلمات، وحنن اآلن يف عصور التحرر واالنطالق واحل
إن نزعت احلجاب معتقدة أنه غري واجب عليها، فليس فعلها جمرد معصية، وإمنا ردة وكفر 

 والعياذ ابهلل! 
وقد كتب يف مسألة عدم وجوب احلجاب الكثري من املفكرين والكتاب، وحاربوا احلجاب 

، وأمثاهلم ممن ال يزالون  قاسم أمني، و  أمينة سعيد، و  درية شفيقأشد احملاربة، ومن هؤالء: 
يكتبون ويدعون إىل مثل ذلك، وبعضهم قد أهلكه هللا عز وجل. فمستحلة التربج والسفور 
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مرتدة كافرة وليست جمرد عاصية؛ إذ أن العاصية إذا خموفت وذكرت فإهنا تقر وتلتزم 
ستدل ابآلايت واألحاديث، ولو قيل ابحلجاب، أما هذه فإهنا تعاند وتكتب وترد على من ي

أن متوت على غري توبة؛ ألهنا  -عياذاً ابهلل-لبعضهن: إما أن تتويب وإالَّ قتلناك؛ الختارت 
 أصبحت عندها عقيدة ومنهجاً. 

مستدالً على كفر  الفتاوىرمحه هللا يف  ابن تيميةوكذلك يف الراب، فقد ذكر شيخ اإلسالم 
-التتار، أن أانساً من ثقيف امتنعوا عن حترمي الراب، مع أنه من آخر ما نزل من احملرمات 

محه هللا: مع أن الراب من آخر احملرمات: أنه أي قد خيفى حترميه ابلنسبة ملن كانوا ومعىن قوله ر 
فَِإْن مَلْ تـَْفَعلموا فَْأَذنموا حبَْرٍب ِمَن ومع ذلك أنزل هللا سبحانه وتعاىل:  -حديثي عهٍد ابإلسالم

[، فدل ذلك على وجوب قتال الطائفة إذا اجتمعت على فعل 279]البقرة: الِلَِّ َوَرسموِلهِ 
أوترك واجب، وهذا القتال ليس من جنس قتال البغاة، ولكن من جنس قتال أهل حمرم 

رضي هللا عنه مانعي الزكاة، وذلك ألن الطائفة اجتمعت لتدافع  أبو بكرالردة، كما قاتل 
ة ابلسيف، فمعىن ذلك: أهنا أصبحت لديها عقيدة ومبدأ، وليست جمرد عن هذه القضي

معصية، ولو أن رجالً واحداً يف ذاته شرب اخلمر فيحمل يف األصل على أنه عاٍص، لكن 
أعلنت أن اخلمر من روافد اقتصادها، وأهنا تعصر  -أو مدينة أو دولة-إذا كانت قبيلة 

مون وانصحوها، فقالت: ال منتنع أبدًا! وحنن اخلمر وتبيعه وتصدره، فكتب إليها املسل
مستعدون أن نقاتل دون هذا الشيء، وجتمعوا ومحلوا السالح، وجاءوا لقتال من يقاتلهم 

من أجل هذا احلرام، فهؤالء يقاتلون قتال ردة وليس قتال بغاة؛ ألن الباغي أو قاطع الطريق 
 ردة؛ ألهنم اجتمعوا على هذا األمر.  يـمَقاتل مع اعتقاد أنه مسلم، أما هؤالء فقتاهلم قتال

رمحه هللا يف ضمن الفتوى أن بعض أهل العلم قال بقتال من عطل  شيخ اإلسالمويذكر 
يت الفجر أو صالة االستسقاء، أو شيئاً من الشعائر، وحىت ما هو أقل من الشعائر مثل ركع

ما أشبه ذلك، وإذا امتنعت أمة عن اجلهاد يف سبيل هللا وقالت: ال جناهد يف سبيل هللا، وال 
نضرب اجلزية على أهل الكتاب، فإهنا أيضاً تقاتل؛ ألهنا تركت أمرًا معلوماً من الدين 

داء واجبات معلومة من ابلضرورة وهو اجلهاد وفرض اجلزية. وهذا من ابب االمتناع عن أ
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الدين ابلضرورة، ويشهد هلذا احلديث الصحيح الذي ذكرانه فيما سبق، وهو أن النيب صلى 
هللا عليه وسلم كان يرسل السرية، فإن مسعوا اآلذان وإالَّ أغاروا؛ ألن مساع األذان يعين أن 

ليسوا مبعصومي هذه دار إسالم، فهم معصومون، وإن مل يسمعوا أذاانً أغاروا عليهم، فهم 
 الدم واملال؛ ألهنم لو كانوا مسلمني ألذنوا للصالة، وهذا هو الفرق بني الدارين. 

إذًا: املثال األول على أن بعض أهل القبلة كفار: هم املنافقون، واملثال الثاين: هم املمتنعون 
إنكار ذلك؛ فدل ذلك على خطأ دعواهم يف  املرجئةعن االلتزام ابلشريعة. وال يستطيع 

 عدم تكفري أحد من أهل القبلة.

 

 الواجبات اليت يكفر منكرها واحملرمات اليت يكفر مستحلها 

  اختالف الناس يف إطالق التكفري وعدمهمن درس:  •

 
والواجبات اليت يكفر منكرها هي الظاهرة املتواترة، وهناك واجبات ليست ظاهرة متواترة، 
وهناك فرق بني هذه الواجبات وشعب اإلميان عموماً، فمثاًل: إذا نكح رجل امرأة أبيه، أو 

فإنه يكفر؛ ألن هذا ظاهر متواتر، لكن قد يغفل بعض  -ابهللعياذًا -تزوج من حمارمه كأخته 
الناس عن بعض أحكام الرضاعة، فيتزوج أخته من الرضاعة مثاًل، فهذا ال يكفر؛ ألن هذا 
 األمر غري ظاهر، فيمكن أن ختفى األخوة من الرضاعة، لكن ال ختفى األخوة من النسب. 

ان ال خيفى على أحد، لكن بعض النساء يف بالد  وكذلك األمر يف احملرمات، فمثاًل: حترمي الز 
كثرية ال ترى أن ترك احلجاب حرام، مع أنه ظاهر متواتر ابلنسبة للدين، لكن نقول كما 

 قال رمحه هللا: )فإنه يستتاب( أي: يبني له أن هذا واجب وأن هذا حرام. 
من بعض، فاملقصود: أن بعض الواجبات أدق من بعض، وبعض احملرمات أظهر حترمياً 

بيع العينة، وبعض  -مثالً -فمثاًل: الراب الصريح عند اجلاهلية وظاهر مشهور متواتر، لكن 
أنواع البيوع كبيع الغرر؛ فإنه حمرم، لكنه أقل وأخفى ظهوراً أو تواتراً من الراب، وكذلك يف 
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يعلمون أن األذان  -مثالً -العبادات جند أن بعض األمور أظهر من بعض، فإن الناس 
جب؛ ألنه معلوم وظاهر يف بالد اإلسالم، وأن الصالة أيضاً واجبة ظاهرة يف بالد وا

اإلسالم، لكن قد خيفى على بعضهم واجبات أخرى، كبعض الصلوات اليت قد يرى بعض 
العلماء وجوهبا، أو بعض الواجبات يف الصالة نفسها، واملقصود بكالم الشيخ رمحه هللا هو 

 الواجب الظاهر املتواتر.

 

 تنزيل احلكم على املعني 

  اختالف الناس يف إطالق التكفري وعدمهمن درس:  •

 
أما عند تطبيق احلكم على املعني، فإنه جيب مالحظة أن الناس يتفاوتون يف احلكم عليهم 

و أن عاملاً درس الشريعة وأخذ عليها الشهادات، وهو يعد من العلماء، حبسب أحواهلم، فل
أفىت أبن اخلمر حالل؛ فإنه يكفر، وال يمرتدد يف تكفريه؛ ألنه عامل، لكن لو أن رجالً جاء من 

 البادية وقال: أان مسلم، وهو يرى أن اخلمر حالل، أو أن الزان حالل؛ فإنه يعذر ويمعلَّم. 
اس حبسب البيئات وحبسب األحوال عند التطبيق، كما سيأيت شرحه  فهناك فرق بني الن

فالبد من حتقق الشروط وانتفاء املوانع حىت يكفر املعني بذاته، لكن من حيث  كاماًل، 
ومن بمني له الدليل وقامت عليه احلجة   احلكم العام فإنه يطلق على الفعل أبنه كفر،

وأصر على اإلنكار، فإنه يكفر، أي: أن من بني له الدليل على أمٍر حمرم فأصر، فإنه يكفر، 
ورد الدليل وعنده شبهة، وبني وهذا من ابب كفر العناد، لكن ينبغي أالَّ َنلط بني من عاند 

من رده دون شبهة، فمن مل يكن لديه شبهة ورد اآلية أو رد احلديث، أو ردمها معاً، وأصر 
على رأيه ومل يقبل اإلذعان ألمر هللا ورسوله، فهذا هو الذي يكفر، وأما املتأول وهو الذي 

يل ابلنسبة له، كأن يرد الدليل، وعنده دليل آخر، ولكن ال داللة فيه، وهو يرى أنه دل
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يستدل بكالم عامل من العلماء، وهذا العامل خمطئ وال جيوز تقليده، أو قد يكون كافرًا مرتداً 
 وال يؤخذ بكالمه، لكنه يرى أنه إمام معترب؛ فهذا يسمى متأواًل. 

وكالمنا هنا إمنا هو فيمن يرد اآلية أو احلديث ردًا بال شبهة وال أتويل، وهذا يدخل فيه 
ر قد تساهل فيها بعض الناس، فمثاًل: هناك أشياء يرى بعض الناس أهنا سهلة وال حمذور أمو 

 -يف إتياهنا، فإن كان دافع املرء إلتياهنا اإلنكار واجلحود ورد األدلة؛ فإن األمر خطري جداً 
؛ ألنه ينايف أصل اإلميان؛ إذ أن أصل اإلميان هو اإلذعان -نسأل هللا العفو والعافية

ياد والرضا، فإذا مل يوجد عنده أصل اإلميان أو اإلذعان فإنه يكفر، وإن كان العمل يف واالنق
األصل ال يكفر من فعله إن كان حمرماً، أو من تركه إن كان واجباً، لكن إذا مل ينقد لألمر يف 

ت ذاته ويف نفسه؛ فإنه يف هذه احلالة يكفر، وهلذا قلنا: إن الطائفة املمتنعة عن أداء الواجبا
املعلومة من الدين ابلضرورة تقاتل قتال ردة؛ ألن اجتماعها وامتناعها ومقاومتها للحق ليس 
جمرد عصيان وخمالفة غري مكفرة، وإمنا هو كفر انتج عن اعتقاد؛ ألهنا رد للحق، وهذا كما 

َوال حيمَر ِمموَن َما َحرََّم الِلَّم َوَرسمولمهم َوال َيِدينموَن ذكر هللا سبحانه وتعاىل عن أهل الكتاب فقال: 
[، فقوله: )ال يدينون دين احلق( ألهنم يقولون: إن هللا اثلث ثالثة، 29]التوبة: ِديَن احْلَق ِ 

وهذا  -عياذاً ابهلل من هذا الزيغ والكفر-وإن حممداً صلى هللا عليه وسلم ليس برسول 
مر، واضح، لكن زايدة على ذلك فإهنم ال حيرمون ما حرم هللا ورسوله؛ فإهنم يشربون اخل

وأيكلون اخلنزير، وهذا من أسباب كفرهم، مع أهنم كفار يف العقيدة، لكن الكفر جتتمع له 
أسباب كثرية، فالنصارى مثالً يكفرون بقوهلم: إن هللا اثلث ثالثة، وأيضاً يكفرون ابستحالهلم 

 أكل اخلنزير، وشرب اخلمر.

 

 أسباب الوقوع يف الردة والنفاق 

  التكفـري وضوابطه )احللقة الثانية(من درس:  •
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يقول: ]والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور[، فاإلميان له أبواب والكفر له أبواب، 

فمن أبواب اإلميان الطاعات ُجيعاً، فإن اإلنسان إذا سلك ابابً من أبواب اإلميان مثل:  
الصرب، والصيام، واجلهاد، واألمر ابملعروف، والنهي عن املنكر؛ فإنه يهتدي إىل أوضح 

َلَناالسبل  ْهِديـَنـَّهمْم سمبـم   [، ويصل إبذن هللا إىل69]العنكبوت: َوالَِّذيَن َجاَهدموا ِفيَنا لَنـَ
 كمال اإلميان وحتقيقه وطمأنينته يف قلبه. 

وإذا سلك اإلنسان طريق البدع والفجور، فإنه يصل إىل النفاق والرد عياذاً ابهلل! فإن 
املبتدع قبل أن يصبح زنديقاً منافقاً يبدأ ابلشك يف بعض األحاديث، فريد األدلة ابلشبهات، 

ختالف العقل؛ حىت يفضي به األمر ويقول: هذه األحاديث أخبار آحاد.. وهذه األحاديث 
إىل أن ينكر أموراً معلومة من الدين ابلضرورة، دلت عليها هذه األحاديث، ورمبا أنكر السنة  

كلها، ورمبا طعن يف الرواة أبُجعهم، ورمبا طعن يف كتب احلديث أبكملها، ورمبا طعن يف 
  الصحابة الذين رووها، نسأل هللا العفو والعافية.

 
 البدع من أسباب الردة والكفر ابهلل
البدع، فإن البدع تبدو صغارًا،  : )واحذر صغار السلفوهكذا تبدأ البدعة، كما قال بعض 

مث تغدو كبارًا(، وقال اآلخر: )ائتين بزيدي صغري أخرج لك منه رافضياً كبريًا(، فالبدع ال 
، مث بعد ذلك  عمرو  أيب بكرعلى  علياً تقف عند حد، فيأيت أحدهم فيقول: أان ال أفضل 

فيهما كذا وكذا، فيطعن فيهما، مث يئول به األمر إىل أن خيرجهما من  عمرو  أبو بكريقول: 
، وأخطأت، مث يتجرأ أكثر  علياً رضي هللا عنها يقول: لقد قاتلت  عائشةالدين، ويف شأن 
الذين يفرتون عليها اإلفك  الرافضةكـ  -عياذاً ابهلل-. وفعلت .. حىت يصبح فيقول: فعلت .

 الذي برأها هللا تبارك وتعاىل منه.. وهكذا. 
رمحه هللا يف مواضع كثرية من كتبه أن أكثر الناس نفاقاً يف هذه  شيخ اإلسالمولذلك ذكر 

ون بدعاً جتعلهم يصلون إىل النفاق بسرعة، وقد ذكر ؛ ألهنم يبتدع الرافضةاألمة وردة هم 
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رمحه هللا تعاىل أنه لقي رجاًل كان له جار من أهل الزندقة وكان يظهر  أبو الربيع الزهراين
 .  الرافضةإان فكران فوجدان أقرب أهل األهواء إلينا  الرفض، مث ملا اتب سأله، فقال:

؛ ألهنم شر أهل  الرافضةفمن أراد أن يصل إىل الكفر من طريق البدعة فليأِت من طريق 
، فإذا كان يف جملس  الرافضةالبدع، فيبدأ الرافضي ابلطعن يف اإلسالم من خالل عقيدة 

، وطعن يف بقية الصحابة، وتكلم يف القرآن، وأن فيه كذا وكذا، فلو  عمرو  أيب بكرطعن يف 
 .  الشيعةن هذا كافر زنديق، لقيل: إن هذا شيعي، وهذه عقيدته، وهذا هو مذهب قيل: إ

ممن كتب عنهم، قالوا:  رمحه هللا، وغريه ابن اجلوزيكما ذكر   القرامطةو  الباطنيةولذلك فإن 
والتشيع له، ويظهرون له  عليأول ما يدخلون على املريد أو العامي أو الساذج من ابب 
فعل..  عمرفعل.. و  أبو بكربعد ذلك مثالب الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم، فيقولون: 

ن إالَّ االثين عشر أو األربعة.. والصحابة فعلوا.. حىت يقتنع أبن هؤالء الصحابة كلهم مرتدو 
 -كما قال:-وهو إىل هنا ال يزال يسمى رافضياً، وال يزال يرى نفسه مسلماً، مث بعد ذلك 

قني، أو اخلمسة أو السبعة أو االثين واألربعة البا عليإذا متكن من ذلك أظهروا له مثالب 
على  علي، فلماذا مل ينكر  عمرفعل أشد من  علياً عشر، فيظهرون عيوهبم ويقولون له: إن 

 عمركان موالياً ومداهناً لـ  عليابنته! إذًا:  عمر عليقد زوجعندما غري املصحف؟! و  عمر
 وللكفار؛ ألنه قد تقرر عنده أهنم كفار، فيكفر هؤالء البقية، ومل يبق إال الرسول صلى هللا

عليه وسلم، مث ينتقلون إىل املرحلة الثالثة وهي قوهلم: إن األنبياء ما هم إال ساسة عباقرة، 
 فيدخلون على أتباعهم مبثل قول الشاعر: 

  إالَّ سياسة مدنية     الشرع وال ترى

فيقولون: إن األنبياء أرادوا أن يصلحوا الناس ابلشريعة اليت هي سياسة مدنية، فلو جاءوا 
لكن العامة  -واحلكماء دائماً قليل-العامة من ابب العقل ملا قبل كالمهم إالَّ احلكماء إىل 

ال ينزجرون إالَّ ابلتخويف، فاختلقوا ما يسمى: اجلنة والنار والوعد والوعيد، وقالوا: إن هذا 
وهكذا تكون مداخل  -نسأل هللا العفو والعافية-من عند هللا، ويف النهاية يكفر ابلرسل 

 البدع قدمياً وحديثا!!ً  أهل
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 املعاصي من أسباب الردة والكفر ابهلل
فإن  -نسأل هللا العفو والعافية-وهو املعاصي والفجور  مث أييت بعد ذلك سبب آخر:

أو غريها للنزهة وللتمتع وحنوها، فلن يقال له  أمريكاالشاب إذا ذهب إىل بالد الكفار كـ 
لب منه ذلك فإنه لن يقبل، لكنهم يتدرجون معه يف ابدئ من أول األمر: اكفر، ولو ط

األمر، وحيثونه على ارتياد املسارح واملراقص؛ معللني ذلك بوجود كثري من الشباب ممن 
فيقع يف الزان،  -عياذاً ابهلل-يصلون يفعلون ذلك، فيبدأ ابالحنراف معهم، ويبدأ ابلفاحشة 

، فيشرب اخلمر حىت يدمن عليها، مث بعد ذلك مث يقال له: إن اخلمر يقوي الطاقة والنشاط
يقال له: إن التمتع والتحرر هو أصل احلياة، أما الدين والتقاليد والعادات فإمنا هي قيود ال 

 ويرتد.. والسبب يف ذلك هو الفجور واملعصية.  -عياذًا ابهلل-حقيقة هلا.. فيكفر 
، أنه  حممد بن سريينبسنده إىل  السنةيف كتاب  اخلاللقال املصنف رمحه هللا: ]كما ذكره 

[ [ وصدق رمحه هللا، وهذا أمر واقع يف أهل    إن أسرع الناس ردة أهل األهواءقال: ]
؛ فإن الصويف قد يبدأ ابلذكر البدعي وينتهي بوحدة  الصوفيةو  اخلوارجو  الرافضةاألهواء كـ

 .  الشيعةو  الصوفيةالوجود وبعبادة القبور، كما هو معلوم من حال كثري من 
َوِإَذا رََأْيَت الَِّذيَن خَيموضموَن يف آاَيتَِنا فََأْعِرْض قال: "وكان يرى أن هذه اآلية نزلت فيهم: 

همْم َحىتَّ خَيموضموا يف َحِديٍث َغرْيِهِ  رمحه هللا تعاىل  حممد بن سريين["، كان 68]األنعام: َعنـْ
يرى أن هذه اآلية نزلت يف أهل البدع، واملقصود ابخلوض يف اآلية: هو اخلوض الكفري، 

فهو أصل اخلوض املنهي عنه من أساسه، وهو أعظمه، وهو يعين: خوض الكفار يف أمر يعد  
ا، لكنه يشمل ما دونه وهو خوض أهل البدع يف آايتنا، فيضربون كتاب هللا كفراً يف ملتن

تعاىل بعضه ببعض، ويضربون األحاديث بعضها ببعض، ويقولون: هذا خيالف النص.. وهذا 
خيالف العقل.. وهذا خيالف اإلُجاع.. فهم خيوضون يف اآلايت، ويتكلمون يف دين هللا، 

ن، وال يبالون أن يقعوا يف كتاب هللا أو يف سنة رسول ويفرتون على هللا الكذب وهم يعلمو 
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هللا صلى هللا عليه وسلم أو يف الصحابة؛ فضاًل عن الفقهاء أو العلماء، فإهنم يقعون فيهم 
ويستسهلون ذلك متاماً، ويطعنون فيهم بكل عيب ومنقصة، فهؤالء قد هنينا عن جمالستهم 

ألن أهل البدع قد يصل خوضهم إىل الكفر  تبعاً للنهي عن جمالسة من خيوضون يف الكفر؛
َوِإَذا رََأْيَت الَِّذيَن عندما يصلون إىل درجة النفاق األكرب،  -نسأل هللا العفو والعافية-

همْم َحىتَّ خَيموضموا يف َحِديٍث َغرْيِِه َوِإمَّا يمنِسيـَنََّك الشَّْيطَانم َفال  خَيموضموَن يف آاَيتَِنا فََأْعِرْض َعنـْ
 [.68]األنعام: تـَْقعمْد بـَْعَد الذ ِْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ 

 

 

 البدع من أسباب الردة والكفر ابهلل 

  أسباب الوقوع يف الردة والنفاقمن درس:  •

 
: )واحذر صغار البدع، فإن البدع تبدو صغارًا،  السلفوهكذا تبدأ البدعة، كما قال بعض 

مث تغدو كبارًا(، وقال اآلخر: )ائتين بزيدي صغري أخرج لك منه رافضياً كبريًا(، فالبدع ال 
، مث بعد ذلك  عمرو  أيب بكرعلى  علياً  ال أفضل تقف عند حد، فيأيت أحدهم فيقول: أان

فيهما كذا وكذا، فيطعن فيهما، مث يئول به األمر إىل أن خيرجهما من  عمرو  أبو بكريقول: 
، وأخطأت، مث يتجرأ أكثر  علياً رضي هللا عنها يقول: لقد قاتلت  عائشةالدين، ويف شأن 

ن عليها اإلفك الذين يفرتو  الرافضةكـ  -عياذاً ابهلل-فيقول: فعلت .. وفعلت .. حىت يصبح 
 الذي برأها هللا تبارك وتعاىل منه.. وهكذا. 

رمحه هللا يف مواضع كثرية من كتبه أن أكثر الناس نفاقاً يف هذه  شيخ اإلسالمولذلك ذكر 
؛ ألهنم يبتدعون بدعاً جتعلهم يصلون إىل النفاق بسرعة، وقد ذكر  الرافضةاألمة وردة هم 

رمحه هللا تعاىل أنه لقي رجاًل كان له جار من أهل الزندقة وكان يظهر  الزهراين أبو الربيع
 .  الرافضةالرفض، مث ملا اتب سأله، فقال: إان فكران فوجدان أقرب أهل األهواء إلينا 
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؛ ألهنم شر أهل  الرافضةأراد أن يصل إىل الكفر من طريق البدعة فليأِت من طريق فمن 
، فإذا كان يف جملس  الرافضةالبدع، فيبدأ الرافضي ابلطعن يف اإلسالم من خالل عقيدة 

، وطعن يف بقية الصحابة، وتكلم يف القرآن، وأن فيه كذا وكذا، فلو  عمرو  أيب بكرطعن يف 
 .  الشيعةقيل: إن هذا كافر زنديق، لقيل: إن هذا شيعي، وهذه عقيدته، وهذا هو مذهب 

رمحه هللا، وغريه ممن كتب عنهم، قالوا:  ابن اجلوزيكما ذكر   القرامطةو  الباطنيةولذلك فإن 
والتشيع له، ويظهرون له  عليأول ما يدخلون على املريد أو العامي أو الساذج من ابب 
فعل..  عمرفعل.. و  أبو بكربعد ذلك مثالب الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم، فيقولون: 

والصحابة فعلوا.. حىت يقتنع أبن هؤالء الصحابة كلهم مرتدون إالَّ االثين عشر أو األربعة.. 
 -كما قال:-وهو إىل هنا ال يزال يسمى رافضياً، وال يزال يرى نفسه مسلماً، مث بعد ذلك 

واألربعة الباقني، أو اخلمسة أو السبعة أو االثين  عليإذا متكن من ذلك أظهروا له مثالب 
على  علي، فلماذا مل ينكر  عمرفعل أشد من  علياً عشر، فيظهرون عيوهبم ويقولون له: إن 

 عمركان موالياً ومداهناً لـ  عليابنته! إذًا:  عمر عليعندما غري املصحف؟! وقد زوج عمر
وللكفار؛ ألنه قد تقرر عنده أهنم كفار، فيكفر هؤالء البقية، ومل يبق إال الرسول صلى هللا 
عليه وسلم، مث ينتقلون إىل املرحلة الثالثة وهي قوهلم: إن األنبياء ما هم إال ساسة عباقرة، 

 فيدخلون على أتباعهم مبثل قول الشاعر: 
   سياسة مدنيةإالَّ      الشرع وال ترى

فيقولون: إن األنبياء أرادوا أن يصلحوا الناس ابلشريعة اليت هي سياسة مدنية، فلو جاءوا 
لكن العامة  -واحلكماء دائماً قليل-إىل العامة من ابب العقل ملا قبل كالمهم إالَّ احلكماء 

لوعيد، وقالوا: إن هذا ال ينزجرون إالَّ ابلتخويف، فاختلقوا ما يسمى: اجلنة والنار والوعد وا
وهكذا تكون مداخل  -نسأل هللا العفو والعافية-من عند هللا، ويف النهاية يكفر ابلرسل 

 أهل البدع قدمياً وحديثا!!
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 املعاصي من أسباب الردة والكفر ابهلل 

  أسباب الوقوع يف الردة والنفاقمن درس:  •

 
فإن  -نسأل هللا العفو والعافية-مث أييت بعد ذلك سبب آخر: وهو املعاصي والفجور 

ها للنزهة وللتمتع وحنوها، فلن يقال له أو غري  أمريكاالشاب إذا ذهب إىل بالد الكفار كـ 
من أول األمر: اكفر، ولو طلب منه ذلك فإنه لن يقبل، لكنهم يتدرجون معه يف ابدئ 
األمر، وحيثونه على ارتياد املسارح واملراقص؛ معللني ذلك بوجود كثري من الشباب ممن 

فيقع يف الزان،  - ابهللعياذاً -يصلون يفعلون ذلك، فيبدأ ابالحنراف معهم، ويبدأ ابلفاحشة 
مث يقال له: إن اخلمر يقوي الطاقة والنشاط، فيشرب اخلمر حىت يدمن عليها، مث بعد ذلك 
يقال له: إن التمتع والتحرر هو أصل احلياة، أما الدين والتقاليد والعادات فإمنا هي قيود ال 

 ر واملعصية. ويرتد.. والسبب يف ذلك هو الفجو  -عياذًا ابهلل-حقيقة هلا.. فيكفر 
، أنه  حممد بن سريينه إىل بسند السنةيف كتاب  اخلاللقال املصنف رمحه هللا: ]كما ذكره 

أمر واقع يف أهل [ [ وصدق رمحه هللا، وهذا    إن أسرع الناس ردة أهل األهواءقال: ]
؛ فإن الصويف قد يبدأ ابلذكر البدعي وينتهي بوحدة  الصوفيةو  اخلوارجو  الرافضةاألهواء كـ

 .  الشيعةو  الصوفيةالوجود وبعبادة القبور، كما هو معلوم من حال كثري من 
َوِإَذا رََأْيَت الَِّذيَن خَيموضموَن يف آاَيتَِنا فََأْعِرْض قال: "وكان يرى أن هذه اآلية نزلت فيهم: 

همْم َحىتَّ خَيموضموا يف َحِديٍث َغرْيِهِ  رمحه هللا تعاىل  حممد بن سريين["، كان 68]األنعام: َعنـْ
يرى أن هذه اآلية نزلت يف أهل البدع، واملقصود ابخلوض يف اآلية: هو اخلوض الكفري، 

أساسه، وهو أعظمه، وهو يعين: خوض الكفار يف أمر يعد   فهو أصل اخلوض املنهي عنه من
كفراً يف ملتنا، لكنه يشمل ما دونه وهو خوض أهل البدع يف آايتنا، فيضربون كتاب هللا 

تعاىل بعضه ببعض، ويضربون األحاديث بعضها ببعض، ويقولون: هذا خيالف النص.. وهذا 
 اآلايت، ويتكلمون يف دين هللا، خيالف العقل.. وهذا خيالف اإلُجاع.. فهم خيوضون يف
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ويفرتون على هللا الكذب وهم يعلمون، وال يبالون أن يقعوا يف كتاب هللا أو يف سنة رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم أو يف الصحابة؛ فضاًل عن الفقهاء أو العلماء، فإهنم يقعون فيهم 

ء قد هنينا عن جمالستهم ويستسهلون ذلك متاماً، ويطعنون فيهم بكل عيب ومنقصة، فهؤال
تبعاً للنهي عن جمالسة من خيوضون يف الكفر؛ ألن أهل البدع قد يصل خوضهم إىل الكفر 

َوِإَذا رََأْيَت الَِّذيَن عندما يصلون إىل درجة النفاق األكرب،  -نسأل هللا العفو والعافية-
همْم َحىتَّ خَيموضموا يف َحِديٍث َغرْيِِه َوِإمَّا يمنِسيـَنََّك الشَّْيطَانم َفال  خَيموضموَن يف آاَيتَِنا فََأْعِرْض َعنـْ

 [.68]األنعام:  اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ تـَْقعمْد بـَْعَد الذ ِْكَرى َمعَ 

 

 مراتب الكفر فيمن ينتسب إىل اإلسالم 

   وضوابطه )احللقة الثالثة(التكفريمن درس:   •

 
[ مراتب  الفالسفةقد ذكران يف موضوع أركان اإلميان عند قوله: ]وأعظم الناس هلا إنكاراً 

 املنتسبني إىل أهل القبلة يف الكفر. 
يقبل االجتهاد وال حرج إن اختلفنا فيه، واملقصود إمنا هو ضبط أصل  وهذا الرتتيب

املسألة، وهي معرفة أشد الفرق كفرًا، والذين ال جيوز اخلالف يف كفرهم، مث من دوهنم، مث 
من دوهنم؛ حىت نصل إىل أهل البدع والضالل الذين ال يكفرون، وإمنا يبدعون ويضللون 

 فقط. 
فأول الطوائف كفرًا، وهم أعدى أعداء اإلميان ابهلل سبحانه وتعاىل، وأبعد الناس عن  

، ونعرف مذهبهم من خالل  الفالسفةاإلميان ابهلل وأبصول اإلسالم، وأبركان اإلميان؛ هم 
وأمثاهلم، فهؤالء أبعد الناس عن  الفارايبو  الكنديو  الرازي الطبيبو  ابن سيناأشخاصهم؛ كـ

 ج األنبياء، وهم مرتدون، ال شك يف كفرهم وردهتم وخروجهم عن اإلسالم. منه
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 البابكيةو  اخلرميةمثل:  ، وهم فرق كثرية، وهلم أمساء كثرية  الباطنيةويليهم يف الكفر 
، وال شك أيضاً  للباطنية، هذه كلها أمساء  املعلمية )التعليمية(و  احملمرةو  السبعيةو  القرامطةو 

 اإلمساعيليةيف وقتنا احلاضر:  الباطنيةيف كفرهم وخروجهم من اإلسالم، وممن يعد من الفرق 
 ، وهم منهم معىًن ومبىًن.  النصرييةو  الدروزو 

- البهائيةو  البابية؛ كـ الباطنيةوهناك فرق ابطنية حديثة النشأة، وكفرهم من جنس كفر 
، وأيضاً  الباطنيةوهم يف األصل من  اآلغاخانيةو  - أمريكاويوجد منهم ُجاعات يف 

 يلحقون هبا.  القاداينية
الذين ال شك يف كفرهم  الصوفية غالة -ويلحق هبم ويشبههم فيه-يف الكفر  الباطنيةويلي 

،  أهل احللول، و  أهل الوحدة، و  أهل االحتادوردهتم وخروجهم عن امللة، وهم ثالث فرق: 
هذه الثالث الطوائف هي أكفر من ينتسب إىل التصوف، وهم وهي كلها يف الكفر سواء، و 

 يف الكفر إن مل يكونوا أكفر منهم.  الباطنيةيضارعون ويوازنون 
 .  االحتاديةيؤمنون بذاتني منفصلتني احتدت هذه بتلك، فهؤالء يسمون:  أهل االحتادفـ

، فإهنم أيضاً يثبتون ذاتني، ولكنهم يقولون: هذه حلت يف هذه، فأصبحت  أهل احللولأما 
هي عينها بعد أن حلت فيها، فأصبحت الذااتن ذااتً واحدة، ولكن جيوز أن تفارقها؛ كما 

اىل حل يف عيسى.. تعاىل هللا عما يقولون علواً  يقول النصارى؛ فإن أصل قوهلم: أن هللا تع
 كبريًا. 

، فإهنم يرون أن الذات واحدة وليس هناك ذااتن، بل ما مثَّ إال هو،  أهل وحدة الوجودوأما 
ملوِجد، املخلوقات هي عني ذات اخلالق.. تعاىل هللا عما يقولون أي أن املوجود هو عني ا

 علواً كبريًا. 
 فهؤالء كلهم كفار مرتدون وإن انتسبوا إىل امللة واإلسالم. 

،  احلالج، و  ابن عريبوعلى رأس هؤالء الذين قالوا ابحللول أو االحتاد أو وحدة الوجود: 
الصدر ، و  العفيف التلمساين، والفاجر الذي يسمي نفسه:  ابن سبعني، و  ابن الفارضو 
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.. وآخرون، لكن هؤالء هم أشهرهم، ومقصودان هو  مشس الدين التربيزي، و  القونوي
 فحسب.  التمثيل

، واسم  اجلهمية: -وإن انتسبت إىل اإلسالم-والطبقة اليت تلي هذه الطبقة يف الكفر 
الغالة الذين مذهبهم  اجلهميةيطلق على عموم من ينفي الصفات، لكننا نعين هنا  اجلهمية

رفة، ويقولون يف القدر: إن إنكار األمساء والصفات ُجيعاً، ويقولون يف اإلميان: إنه جمرد املع
 -أيضاً - اجلهميةالفاعل هو هللا، واإلنسان ال إرادة له مطلقاً؛ فبهذه األقوال وأمثاهلا تكون 

 خارجة من امللة. 
، وال نعين هبم جمرد من يطلق عليه أنه شيعي أو فيه تشيع، وإمنا  الروافضويليهم يف الكفر 

 ، عمرو  أبو بكرالغالة الذين يرون تكفري الصحابة عموماً ومنهم الشيخان  ةالرافضاملقصود 
رضي هللا عنه، ويعتقدون أن القرآن حمرف، وأن اإلمامة أعلى من  علي بن أيب طالبويؤهلون 

غري هللا،  النبوة، ويشركون يف األلوهية بدعاء غري هللا، واالستغاثة بغري هللا، وااللتجاء إىل
واعتقاد أن أئمتهم يعلمون الغيب، ويديرون الكون، وختضع هلم ذرات الوجود، ويذهبون 
عند قبورهم يتضرعون ويدعون ويستغيثون هبم؛ فهؤالء قد حرفوا التوحيد وصرفوا العبادة 

 كفار مرتدون.   -ومن كان على شاكلتهم-لغري هللا؛ فهم 
الذين  املالحدةهم زاندقتهم وغالهتم  املعتزلة، والذين يكفرون من  املعتزلةمث بعد ذلك أتيت 

 أبعياهنم.  السلفأسسوا هذا اإلحلاد والضالل، وهم الذين كفرهم بعض 
ملا طرأ عليهم من  -وإن كانت مقاالهتم كفرية-، ففي تكفريهم نظر وأما من جاء من بعدهم

 شبهات. 
 .  عمرو بن عبيدو  واصل بن عطاء:  السلففمن أعالمهم املشهورين الذين كفرهم بعض 

ومها اللذان أصال مذهب املعتزلة على علم -وأعظم منهما كفرًا وأصرح يف االعتزال 
، وكل  إبراهيم بن سيار النظامو  أبو اهلذيل العالف -س على شبهات نقليةالكالم، ولي

يف تكفري مرتكب الكبرية، وإن مل يقولوا: إنه كافر ابالسم،  املعتزلةما كان على مذهب منه
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بدع ولكنهم جيعلونه يف منزلة بني املنزلتني، وكل منهما ألف يف تكفري اآلخر، وهكذا أهل ال
 نسأل هللا العفو والعافية. 

 املعتزلة، فإننا نقول: هم من فرق الضاللة، وإن كانت مقاالهتم كفرية؛ فإن  املعتزلةأما بقية 
أثبتوا األمساء ُجيعاً لكنهم نفوا الصفات ُجيعاً، فيقولون: مسيع  -يف ابب األمساء والصفات-

 بال مسع، بصري بال بصر... إخل. 
بعد ذلك أنيت إىل الذين يثبتون األمساء ويثبتون بعض الصفات، لكنهم ينفون بعض الصفات 

يعدون من  -كفرقة-، وهم ال يمَكفَّرون، لكنهم  األشاعرةثبتون الصفات ُجيعاً، وهم وال ي
من كان  األشعريةفرق الضالل، وأما األفراد فأحكامهم ختتلف وتتفاوت، حىت إن من أوائل 

 شيخ اإلسالم، كما بني ذلك  الفالسفةأقرب إىل السنة، ومن أواخرهم من أصبح قريباً من 
 رمحه هللا. 

وأنكر بعض القرآن أصبح يف درجة  اخلوارج، لكن من غال من  املعتزلةيف درجة  اخلوارجو 
 .  الروافض

، أي  الطائفتني أخف وأقل شراً وضررًا، لعلمت أهنا  اخلوارجوبني  الرافضةولو قارنت بني 
، بال شك، مع أن النيب صلى هللا عليه وسلم نص على ذكرهم، وأهنم على ضاللة اخلوارج

أاب مل يكفروا  وارجاخليظلون أقل ضررًا من جهتني: أوالمها أن  الروافضلكنهم إذا قورنوا مع 
بعدهم؛ فهم إذن أخف ممن يكفر  رضي هللا تعاىل عنهما، وإمنا تكلموا يف من عمرو  بكر

رضي هللا تعاىل عنهما هو على خطر عظيم،  علياً أو  عثمانالشيخني، وال شك أن من يكفر 
 لكنه ليس كمن كفر الشيخني أو كفر ُجيع الصحابة. 

يف عبادهتم، فلو أحلقنا كل طائفة من الطائفتني  الرافضةأعلى رتبة من  اخلوارجاثنيهما: أن 
ابلثالثة  -جزئياً - اخلوارجمبن هو شبيه هبا يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم، فإننا نلحق 

 يلحقون ابملنافقني.  الرافضةالذين تقال وا العبادة، قال أوهلم: أصوم وال أفطر... إخل، بينما 
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الفرق على ما نقوله يف صالتنا يف كل ركعة:  وإذا أردان أن مند املقارنة وأن نطبق صفات هذه
[ كيف 7]الفاحتة: اْلَمْغضموِب َعَلْيِهْم َوال الضَّالِ نيَ ِصَراَط الَِّذيَن َأنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ 

 نصنف هذه الفرق؟ ومن جنعله مع املغضوب عليهم؟ ومن جنعله مع الضالني؟ 
مع الضالني؛ ألن املغضوب عليهم عرفوا احلق ومل  اخلوارجمع املغضوب عليهم، و  الروافض

رضي  عبد هللا بن عباسونقل أيضاً عن -رمحه هللا  سفيان بن عيينةيعملوا به؛ ولذلك قال 
ئنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادان ففيه شبه من ضل من علما: ]-هللا تعاىل عنه
 [.    من النصارى

 يلحقون ابلضالني.  الصوفيةنهج ومسلك املغضوب عليهم، و يلحقون مب أهل الكالمو 
واملقصود أننا عرفنا أن يف أهل القبلة من املنتسبني لإلسالم من يكون يف احلقيقة كافرًا، 

 .وعرفنا تصنيفاً جمماًل هلم
 

 الفرق بني النفي العام ونفي العموم يف التكفري 

  التكفري وضوابطه )احللقة الثالثة(من درس:  •

 
 نرجع إىل عبارة املصنف رمحه هللا يقول: 
القول: أبان ال نكفر أحداً بذنب، بل يقال: ال  ]وهلذا امتنع كثري من األئمة عن إطالق

، وفرق بني النفي العام ونفي العموم، والواجب إمنا  اخلوارجنكفرهم بكل ذنب، كما تفعله 
 الذين يكفرون بكل ذنب.  اخلوارجهو نفي العموم مناقضة لقول 

قيده الشيخ رمحه هللا بقوله: )ما مل يستحله( ويف قوله: )ما مل يستحله(  -وهللا أعلم-وهلذا 
نوب العملية ال العلمية، وفيه إشارة إىل أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذ

إشكال، فإن الشارع مل يكتِف من املكلف يف العمليات مبجرد العمل دون العلم، وال يف 
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العلميات مبجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصوراً على عمل اجلوارح، بل أعمال 
له( مبعىن: القلوب أصل لعمل اجلوارح، وأعمال اجلوارح تبع.. إال أن يمضم ن قوله: )يستح

 يعتقده أو حنو ذلك. 
،  املرجئةوقوله: )وال نقول: ال يضر مع اإلميان ذنب ملن عمله.. إىل آخر كالمه( رد على 

مع الكفر طاعة، فهؤالء يف طرف،  فإهنم يقولون: ال يضر مع اإلميان ذنب، كما ال ينفع
يف طرف، فإهنم يقولون: نكفر املسلم بكل ذنب، أو بكل ذنب كبري، وكذلك  اخلوارجو 

 الذين يقولون: حيبط إميانه كله ابلكبرية، فال يبقى معه شيء من اإلميان.  املعتزلة
يقولون: خيرج من  املعتزلةالكفر، و  يقولون: خيرج من اإلميان، ويدخل يف اخلوارجلكن 

اإلميان، وال يدخل يف الكفر، وهذه املنزلة بني املنزلتني!! وبقوهلم خبروجه من اإلميان أوجبوا 
 .  له اخللود يف النار! [

اإلشارة إىل وجود مرتدين ممن ينتسبون إىل اإلسالم؛ أي لكونه يف أهل القبلة  قوله: )وهلذا(
من هو منافق ومرتد ]امتنع كثري من األئمة عن إطالق القول أبان ال نكفر أحداً بذنب؛ بل 

وهو يقول: ]وال  الطحاوييقال: ال نكفرهم بكل ذنب[ فهذا مما يستدرك على اإلمام 
نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله[ فاملستدرك عليه هو هذه العبارة، لكن 

 االستدراك أيضاً حمل نظر، وسنأخذ اآلن وجهة نظر من يستدرك ومن ال يستدرك. 
ال نكفر أحداً بكل ذنب(؛ )ال نكفر أحداً من هناك فرق بني: )ال نكفر أحداً بذنب( و)

أهل القبلة بذنب( معناه ال أحد يكفر بذنب؛ هكذا فهم بعض العلماء، وكيف ال نكفر 
أحداً بذنب، وهناك ذنوب تكفر؟! لكن إذا قلنا: وال نكفر أحداً من أهل القبلة بكل 

 ذنب؛ فمعناه أنه يوجد ذنوب مكفرة، ويوجد ذنوب غري مكفرة. 
بني النفي العام ونفي العموم[، العبارة اليت تكون على النفي العام هي: )وال نكفر  ]وفرق

أحداً من أهل القبلة بذنب( فهذا نفي عام، ونفي العموم هو: )وال نكفر أحداً من أهل 
 القبلة بكل ذنب( فهنا نفينا العموم. 
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الذين يكفرون  اخلوارج يقول املصنف رمحه هللا: "والواجب إمنا هو نفي العموم مناقضة لقول
 اخلوارجبكل ذنب" فقوله رمحه هللا: )مناقضة( مفعول ألجله أي: نقول ذلك مناقضة لقول 

 الذين يكفرون بكل بذنب. 
فعندان ثالث عبارات: )من ال يكفر بذنب( )من يكفر بكل ذنب( و)من ال يكفر بكل 

 يكفرون بكل ذنب.  اخلوارج، و ال يكفرون بذنب املرجئةبذنب(؛ فـ
قيده الشيخ رمحه  -وهللا أعلم-أما أهل السنة فإهنم ال يكفرون بكل ذنب. قال: "وهلذا 

ن الذنوب َمن يكفر مقرتفها هللا" أي: مراعاة لكونه ليس كل ذنب ال يكفر فاعله، بل مِ 
أاب ومنها من ال يكفر مقرتفها "قيده الشيخ رمحه هللا بقوله: )ما مل يستحله(" كأن اإلمام 

كما -أنين ال أكفر أحداً بذنب رمحه هللا تنبه هلذا، فقال: أان ال أقصد  جعفر الطحاوي
 فإين أقول: )ما مل يستحله(.  - املرجئةتقول 

 من أهل الذنوب من يكفرون ابالستحالل.  الطحاويإذًا: عند 
يقول املصنف: "ويف قوله: )ما مل يستحله( إشارة إىل أن مراده من هذا: النفي العام لكل 

خطأ؛ ألن  الطحاويذنب من الذنوب العملية ال العلمية" إذًا: فاالستدراك على اإلمام 
تنبه خلطر العموم يف النفي فقال: )ما مل يستحله( واالستحالل يكون يف  الطحاوياإلمام 

 رب اخلمر والسرقة. األمور العملية من الزان وش
، فهو  اخلوارجرمحه هللا يكتب هذه العبارة وأمام عينيه الرد على  الطحاويوكأن اإلمام 

يقصد مبا يكتبه الرد عليهم، ويقول: "ال نكفر أحداً بذنب ما مل يستحله"، أي: أان أتكلم يف 
الكبائر العملية من زان وسرقة وشرب مخر، وال أقول: إن فاعل هذه األمور خارج عن 

الذنب، فإذا استحل اإلسالم، لكنه من أهل الوعيد، وال أخرجه من امللة إال إذا استحل 
 الكبرية فهو مرتد. 

مث استدرك املصنف على نفسه فقال: "وفيه إشكال؛ فإن الشارع مل يكتف من املكلف يف 
العمليات مبجرد العمل دون العلم، وال يف العلميات مبجرد العلم دون العمل، وليس العمل 

أعمال اجلوارح تبع" مقصوراً على عمل اجلوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل اجلوارح، و 
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ذكران تعريف اإلميان وأنه )قول وعمل( فيقول هنا: إن العالقة بني العمل والعلم ال تنفك؛ 
بل هي متالزمة؛ فحني يصلي املصلي فصالته من األمور العملية، لكن املصنف رمحه هللا: 

وابخلشوع؛  هذه ليست عملية فقط؛ ألنه مل يصلِ  إال بنية الصالة وابإلخالص وابإلميان هبا
 وهذه أعمال قلبية. 

وحني حرم هللا تعاىل علينا الزان أو اخلمر أو السرقة، حرمها لكي نعتقد حترميها، وليس جملرد 
مرتبطة ال تنفك، فأعمال القلوب وأعمال  -أي العالقة بني العلم والعمل-أال نفعلها، فهي 

 منا يف العمليات مبجرد اجلوارح مرتبطة، واألصل هو أعمال القلوب، والشارع مل يكتفِ 
 فهناك ترابط قائم وال شك يف وجوده.  -أي االعتقاد-العمل؛ بل البد أيضاً من العلم 

 َأمَلْ تـََر َكْيَف َضَرَب الِلَّم َمَثاًل َكِلَمًة طَيِ َبةً وقد ضربنا مثاالً لذلك، كما ذكره هللا تعاىل بقوله: 
 ق. [ اآلية، فالتالزم بني الظاهر والباطن قائم وح24]إبراهيم:

يقول املصنف: "إال أن يمَضمََّن قوله: )يستحله( مبعىن يعتقده، أو حنو ذلك" فتكون العبارة 
 صحيحة؛ ألن االعتقاد يتضمن فعل القلب. 

فاملصنف يقول: ]وال نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله[، أي: ما مل يعتقده 
إن كان علمياً فاملقصود أنه مل يعتقد صحته حالاًل، فإن كان عملياً فاملقصود مل يعتقد حله، و 

  وصدقه.
   

 مسألة اإلميان بني أهل السنة وبني املرجئة واخلوارج 

  التكفري وضوابطه )احللقة الثالثة(من درس:  •

 
)وال نقول: ال يضر مع اإلميان ذنب ملن عمله( إىل آخر كالمه: رد يقول املصنف: ]وقوله: 

، فإهنم يقولون: ال يضر مع اإلميان ذنب، كما ال ينفع مع الكفر طاعة فهؤالء  املرجئةعلى 
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ال نقول: ال يضر مع اإلميان  أهل السنة واجلماعةيف طرف[ أي: حنن  اخلوارجيف طرف، و 
 ن عمله كما ال ينفع مع الكفر طاعة. ذنب مل

يذكر هذه  املرجئة، وهلذا جتد من يتحدث عن  املرجئةوهذه العبارة تنسب يف األصل إىل 
 الفرق بني الفرقيف  البغدادي، و  املقاالتيف  األشعري: -على سبيل املثال-العبارة، ومنهم 

ينسبوه إىل قائل معني، لكنه أمر موجود يف النفوس، فإنه يوجد من يقول يف نفسه:  ، وإن مل
ما دمنا مسلمني فال يضران شيء، وما علينا شيء، وهللا غفور رحيم؛  -واحلمد هلل-حنن 

 لكنه ال يعتقد هذه املقالة عقيدة يدافع عنها ويلتزم هبا، فهناك فرق بني األمرين. 
من املرجئة قد أرادوا أن تربأ ساحتهم من هتمة اإلرجاء، فقرروا أن فكتاب املقاالت والفرق 

 هم الذين يقولون: ال يضر مع اإلميان ذنب، وال ينفع مع الكفر طاعة.  املرجئة
؛ بل إن املرجئ هو: )كل من أخرج العمل عن اإلميان(،  املرجئةولكن ليس هذا ضابط  

 مث هم درجات متفاوتة. 
من جهة، وبني  أهل السنة واجلماعةيف تعريف املرجئ هو خالف منهجي بني وهذا اخلالف 

من جهة أخرى، فاملرجئ عندهم  -وغريهم ممن كتب يف املقاالت األشعريةوالسيما - رجئةامل
 أهل السنةمن يقول: ال يضر مع اإلميان معصية؛ كما ال ينفع مع الكفر طاعة؛ واملرجئ عند 

 هو من يقول: العمل ليس داخالً يف اإلميان. 
يف طرف؛ فإهنم يقولون: نكفر املسلم بكل ذنب، أو  اخلوارجقال: ]فهؤالء يف طرف، و  

يقولون: حيبط إميانه كله ابلكبرية؛ فال يبقى معه شيء  الذين املعتزلةبكل ذنب كبري، وكذلك 
يقولون: خيرج  املعتزلةيقولون: خيرج من اإلميان ويدخل يف الكفر، و  اخلوارجمن اإلميان لكن 

 من اإلميان وال يدخله يف الكفر، وهذه املنزلة بني املنزلتني[. 
وهلم: بكل ذنب، وقال: بكل ذنب كبري؛ أي: يكفر استدرك على إخوانه ق اخلوارجبعض 

 صاحب الكبائر، وأما صاحب الصغائر فإنه ال يكفر. 
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يتفقون يف احلكم، وخيتلفون يف االسم؛ فمرتكب الكبرية مآله اخللود يف  اخلوارجو  املعتزلةو 
 املعتزلةكافرًا؛ أما   اخلوارجالنار عند الطائفتني، ولكن الطائفتني ختتلفان يف االسم، فيسميه 

 فقالوا: ليس مبؤمن وال كافر؛ بل هو يف منزلة بني منزليت اإلميان والكفر. 
 . اخلوارجلود يف النار!![ فوافقوا قال رمحه هللا: ]وبقوهلم خبروجه من اإلميان أوجبوا له اخل

 

 التفريق بني خطأ املتأول وخطأ املعاند 

  التكفري وضوابطه )احللقة الثالثة(من درس:  •

 
والفقه واحلديث ال يقولون ذلك يف األعمال، لكن يف  أهل الكالمقال: ]وطوائف من 

فيقولون: يكفر كل من قال هذا القول[ أي: االعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأواًل، 
والفقه واحلديث ال يقولون ابخلروج من اإلميان بسبب األعمال؛   أهل الكالمأن طوائف من 

، لكن يقولون ذلك عن األمور االعتقادية، ويقصدون بذلك  اخلوارجكما يقوله هؤالء 
 األعيان، فيقولون مثاًل: كل من قال بنفي القدر فهو كافر بعينه. 

فيقولون: حنن ننظر إىل املعني هل هو جمتهد خمطئ متأول أراد احلق  أهل السنة واجلماعةأما 
 أم ال؛ فالبد أن نتوقف. 

يقول املصنف: ]فيقولون: يكفر كل من قال هذا القول، ال يفرقون بني اجملتهد املخطئ 
 وغريه[. 

نوب العملية وهو ال يقصده، مثاًل: إذا جاء إنسان وقال إن اإلنسان قد يرتكب ذنباً من الذ
نسأل -أو اي مشرك! هذه كبرية من الكبائر العظيمة  -والعياذ ابهلل-ألخيه املسلم: اي كافر! 

فإذا كان بعض الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم قد قال ألخيه: )أنت  -هللا العفو والعافية
كمه أنه مرتكب لكبرية كما تقدم أم أنه جمتهد منافق جتادل عن املنافقني( فهل نقول: ح
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عن  عمررضي هللا عنهما، وقال  سعد بن عبادةلـ أسيد بن حضريخمطئ؟! وقد قال ذلك 
ل منهما متأوالً أراد احلق، وأراد نصرة الدين، وعمل بظاهر األمر، أنه منافق، وكان ك حاطب

 وما قصد الطعن والتهمة. 
أما ذاك الذي يؤذي املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا، فقد أراد الطعن والتهمة، وافرتى 

 من عنده، وفرق بني هذا وهذا. 
قد يكون عنده شبهة، فما  فاملقصود أنه ال جيوز أن نقول: هذا فاسق، وهذا فاجر؛ ألنه

دامت الشبهة ترد يف العمليات وهي ظاهرة، فكيف ال ترد يف العلميات اليت هي مظنة 
 الشبهة؟! 

فمسألة نصوص الوعد ونصوص الوعيد والتعارض بينهما هي من مواضع الشبهات؛ ألنه 
ء يفقهه ليس كل أحد يفقه األدلة؛ فلو كان كل من قرأ اآلايت أو األحاديث وكالم العلما

على وجهه الصحيح ملا وجد اخلالف، وهذا بعيد؛ بل يوجد من يقرأ اآلية، فيفهمها على 
غري وجهها، أو يقرؤها فيضادها، ويعاند ما دلت عليه، وهذا وارد حىت يف العمليات؛ 

رضي هللا  عماركيفيته معروفة، وكل واحد من الصحابة فهم هذه الكيفية؛ فـ  -مثالً -فالتيمم 
عنه قال: فتمرغت كما تتمرغ الدابة، وكأنه ظن أن الرتاب ما دام ينوب عن الغسل، 

 والغسل يكون للجسم كله، فعليه أن يتمرغ بكامل جسمه يف الرتاب؛ فهذا اجتهاده. 
دخل عليهم يف هذا اإلثبات العام أمور عظيمة[، املقصود يقول املصنف: ]وهؤالء ي

 ابإلثبات العام هو أن يكفر كل مبتدع أو يكفر كل من قال بكذا. 
فأراد املصنف رمحه هللا أن يرد عليهم، وذكر الدليل األول، فقال: ]فإن النصوص املتواترة 

أي: الزم قوهلم أن من قد دلت على أنه خيرج من النار من يف قلبه مثقال ذرة من إميان[ 
فعل هذا، فقد كفر وأنه لن يدخل اجلنة، وأنه ليس يف قلبه مثقال ذرة من إميان؛ فهل 

يستطيع أحد أن يثبت ذلك يف حق كل مبتدع، ويف حق كل قائل دون تفريق بني من يقول 
 ابلبدعة متأوالً جمتهداً خمطئاً وبني من يقول هبا رداً وجحوداً وعنادًا؟! 
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لك غري ممكن، فإنه جيب علينا أن نفرق بني هذا القائل وبني ذاك، وإن كان القول فما دام ذ
واحدًا، وإال لزم من ذلك أن حنكم على كل من وقع يف أي بدعة أبنه ليس يف قلبه مثقال 

ذرة من إميان، فريد على هذا القول أن أانساً يفعلون هذه األفعال، وحنن ال نستطيع أن 
 م، وال سيما من كان صادقاً وخملصاً، وأراد احلق ومل يوفق إليه. ننفي اإلميان من قلوهب

يف بعض أمور العقيدة، وبني من ابتدع من  أهل السنةوحيب أن نفرق بني من أخطأ من  
املبتدعة يف هذه األمور، فالبد من التفريق بني النوعني، وهذه مسألة عظيمة ومهمة؛ إذ ليس  

حىت يف أمور  أهل السنةصوماً، بل ميكن أن خيطئ بعض مع أهل السنةكل أحد من 
 ما دام قد اجتهد فأخطأ.  أهل السنةاالعتقاد، لكنه يظل من 

وأما أهل البدعة الذين هم أهلها، فهم الذين فعلوها عن جحود للحق وإنكار وشبهة، ومل 
 يستجيبوا ملن كشفها، واعتمدوا على أصل من األصول غري الكتاب والسنة. 

وهلذا كانت  فقد يتفق السين والبدعي يف الواقع واحلال، لكنهما خيتلفان يف احلكم، 
ووافقهم عليه فالن من  املعتزلةرمحهم هللا دقيقة، فأحياانً يقولون: هذا قول  السلفعبارات 
وافقهم عليه وأقرهم، وقال مثاًل، وموافقته هلم ال تعين أنه منهم، لكنها تعين أنه  الرافضة

وبني املبتدع، وإن كانت البدعة قد  أهل السنةمبثل قوهلم، فبذلك نفرق بني املخطئ من 
 تكون أحياانً واحدة. 

فإننا سنجد  يف ابب اإلميان مثال واضح لذلك، وهناك أمثلة تطبيقية على هذا، وعندان 
 وقعوا يف اإلرجاء.  السلفأن بعض أئمة 

نفرق بني  ، فالبد أن املرجئةعلى  أهل السنةننا سنذكر الوعيد واإلنكار الشديد من ومع أ
 من وقع فيه عن خطأ وبني من وقع فيه عن تعمد وابتداع.

 

 التكفري يف االعتقادات والعمليات عند أهل البدع 

  التكفري وضوابطه )احللقة الرابعة(من درس:  •
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 هللا تعاىل:  قال املصنف رمحه

]وطوائف من أهل الكالم والفقه واحلديث ال يقولون ذلك يف األعمال، لكن يف 
االعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأواًل، فيقولون: يكفر كل من قال هذا القول، ال 

يفرقون بني اجملتهد املخطئ وغريه، أو يقولون: بكفر كل مبتدع، وهؤالء يدخل عليهم يف 
ت العام أمور عظيمة، فإن النصوص املتواترة قد دلت على أنه خيرج من النار من هذا اإلثبا

يف قلبه مثقال ذرة من إميان، ونصوص الوعد اليت حيتج هبا هؤالء تعارض نصوص الوعيد 
 اليت حيتج هبا أولئك. 

والكالم يف الوعيد مبسوط يف موضعه، وسيأيت بعضه عند الكالم على قول الشيخ: "وأهل 
 ئر يف النار ال خيلدون إذا ماتوا وهم موحدون. الكبا

واملقصود هنا: أن البدع هي من هذا اجلنس، فإن الرجل يكون مؤمناً ابطناً وظاهرًا، لكن 
أتوَّل أتويالً أخطأ فيه، إما جمتهداً وإما مفرطاً مذنباً، فال يقال: إن إميانه حبط مبجرد ذلك، 

، وال نقول: ال  املعتزلةو  اخلوارجمن جنس قول إال أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا 
وهو: أن األقوال الباطلة املبتدعة احملرمة املتضمنة نفي ما أثبته يكفر؛ بل العدل هو الوسط 

الرسول أو إثبات ما نفاه، أو األمر مبا هنى عنه أو النهي عما أمر به؛ يقال فيها احلق، 
ويثبت هلا الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبني أهنا كفر، ويقال: من قاهلا فهو كافر 

أهل يف الظلم يف النفس واألموال، وكما قد قال كثري من وحنو ذلك، كما يمذكر من الوعيد 
املشاهري بتكفري من قال خبلق القرآن، وأن هللا ال يرى يف اآلخرة، وال يعلم األشياء  السنة

 قبل وقوعها. 
يه أن رمحه هللا مدة، حىت اتفق رأيي ورأ أاب حنيفةرمحه هللا أنه قال: "انظرت  أيب يوسفوعن 

 اهـ.  من قال خبلق القرآن فهو كافر"[
 الشرح: 
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يقول رمحه هللا: ]وطوائف من أهل الكالم والفقه واحلديث ال يقولون ذلك يف األعمال[ 
أي: هناك من فرق بني العمليات والعلميات، فال يكفرون يف العمليات كشرب اخلمر أو 

، لكنهم إذا جاءوا إىل ابب  أهل السنةالزان أو السرقة مثاًل، فيوافقون يف هذا مذهب 
العلميات أو االعتقادايت جترءوا يف التكفري؛ ألن األمر يتعلق ابلعقيدة، وهم يظنون أن من 

 فإنه يكفر.  اعتقد عقيدة خمالفة للحق إما يف ذاته أو يف نظرهم
وإمنا هي طوائف توافق كالم ،  املعتزلةأو  اخلوارجوهذه الطوائف ال يشرتط أن تكون من 

الء يف العمليات هم يقولونه يف االعتقادايت أو ، إال أن الذي يقوله هؤ  املعتزلةأو  اخلوارج
 العلميات. 

يقول املصنف: ]لكن يف االعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأواًل[ أي: ال يفرقون بني 
قائل وقائل، وهذا يدخلنا يف مسألة املعني، وقد أطال املصنف رمحه هللا يف مسألة التفريق 

ف املعني به، فكل وعيد عام جاء يف اآلايت أو بني إطالق الوعيد على عمومه وبني وص
األحاديث فإنه يقال ويقرر كما جاء يف النصوص، لكن تنزيله على معني حيتاج إىل تثبت 

  واستيفاء شروط وانتفاء موانع.
 

 ملخطئ عند أهل البدع تكفري املتأول وا
قال املصنف: "وإن كان صاحبها متأواًل، فيقولون: يكفر كل من قال هذا القول ال يفرقون 

بني اجملتهد املخطئ وغريه"، أو يقولون بكفر كل مبتدع، فمثاًل يقولون: من نفى صفة من 
س صفات هللا فقد كفر، فهذه العبارة من حيث اجلملة صحيحة، وذلك لو قيلت على أسا

 أن النفي إذا أطلق فإنه يطلق على من ينفي نفي إنكار وجحود ملا يف القرآن مثاًل. 
لكن هذه العبارة أحياانً تطلق على من نفى متأواًل، فتكون يف هذه احلالة خاطئة؛ ألن من 

الناس من خيطئ فينفي بعض الصفات وإن كانت يف القرآن، أو ينفي بعض ما ورد يف القرآن 
ال جاحداً وال منكرًا، فبعض العلماء قال يف مثل قول هللا تعاىل يف آية  ويكون متأوالً 

[ الكرسي هو العلم!! وهذا 255]البقرة: يُّهم السََّمَواِت َواأَلْرضَ َوِسَع كمْرسِ الكرسي: 
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ونعين ابملتأول الذي ال يكفر: هو من كان له  أتويل، فهل يكفر قائله وإن كان متأواًل؟! 
 أتويل سائغ، أو كان القول انشئاً عن اجتهاد له وجه من النظر. 

والتأويل له ثالث حاالت: منه ما يكون كفرًا، ومنه ما يكون بدعة ضاللة، ومنه ما يكون 
 خطأ. 

؛  عائشة: جيب أن تقتل  الرافضةعموماً، وكقول  الباطنيةفالتأويل الكفري مثل أتويالت 
َ أيَْممرمكم ألن هللا تعاىل يقول:  [ فهذا التأويل غري سائغ 67]البقرة: ْم َأْن َتْذحَبموا بـََقَرةً ِإنَّ الِلَّ

وليس له أي وجه من النظر؛ ألن هذه اآلية نزلت يف موسى عليه السالم وبين إسرائيل، وقد 
[ فهذا التأويل 71]البقرة: َفَذحَبموَها َوَما َكادموا يـَْفَعلمونَ ذكر هللا تعاىل أهنم ذحبوها، فقال: 

 مردود من أصله. 
[ أبنه علمه، فهذا 255]البقرة: َوِسَع كمْرِسيُّهم والتأويل البدعي مثل أتويل قوله تعاىل: 

التأويل له شبهة وله وجه، وهو أن هذا ورد ونقل، وقد يكون النقل غري صحيح؛ ولكن 
،  السلفنه صحيح، أو أنه نقل عن بعض الناس قد يعتمد على دليل ضعيف وهو يرى أ

فمثل هذا ال نكفره؛ ألن له وجهاً، فاحلل الصحيح يف مثل هذا أن نكشف الشبهة، ونبني 
صحيحاً؛ لكنه ال يدل داللة  له عدم صحة الدليل إن كان غري صحيح، أو قد يكون الدليل

صرحية على ما ذهب إليه، لكن وقعت شبهة يف فهمه رأى أهنا هي الدليل، فهذا نكشف له 
الشبهة وال نكفره؛ لوجود أدلة وقرائن لديه وشبهات، وهذه الشبهات ال تصلح أن تكون 

إذ هي  قطعيات، وليست دالئل صرحية بال شك، ولكن أيضاً ال نتناساها ونلغيها ابلكلية؛
موجودة عنده، فمثل هذا ال يبادر بتكفريه، وإمنا يبني له احلق وتقام عليه احلجة، وذلك كمن 

املتأول تقام عليه كفروا من أنكر الرؤية؛ لكن   أهل السنةينكر الرؤية متأواًل، فإن أئمة من 
احلجة وتكشف له الشبهة وال يبادر إىل تكفريه، ومثله من جهل أبحاديث عذاب القرب 

 ونعيمه ومل تقم احلجة عنده ابآلايت، فهذا أيضاً متأول تكشف له الشبهة. 
والناس يف ذلك مراتب ودرجات؛ فمن الناس من هو عامل جليل له حبار من احلسنات وأخطأ 

 يغفر له. يف قول، فاهلل 
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ومنهم من هو مبتدع ضال زائغ، ولكن ال يصل بنا األمر إىل تكفريه، وبينهما درجات 
 متفاوتة تتدرج يف احلكم. 

فمن كفَّر كل من قال هذا القول ومل يفرق بني اجملتهد املخطئ وبني املعاند املكابر فقد 
 أخطأ، وكذلك من قال بكفر كل مبتدع فإنه خمطئ أيضاً.

 
 الرد على أهل البدع يف تكفريهم املتأول واملخطئ 

ثبات العام أمور عظيمة، فإن قال املصنف رمحه هللا: ]وهؤالء يدخل عليهم يف هذا اإل
النصوص املتواترة قد دلت على أنه خيرج من النار من يف قلبه مثقال ذرة من إميان[ وهذا ال 

وغريه  الصحيحنييف  نسأشك يف صحته، فقد وردت فيه نصوص متواترة، منها: حديث 
  خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميانأن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: }

 { وهؤالء هم اجلهنميون، وال ميكن أن تدخل اجلنة إال نفس مؤمنة قطعاً.  
إذًا: هذا عنده إميان ولو ذرة، وليس بكافر، وهنا الداللة، فلو كفرمت كل من قال بدعة ولو 
مغلظة لكانت هذه األحاديث ضدكم يف هذا؛ ألنكم جتعلونه خارجاً من امللة، ومعىن ذلك: 

 لد خملد يف النار. أنه خا
قال املصنف: ]ونصوص الوعد اليت حيتج هبا هؤالء تعارض نصوص الوعيد اليت حيتج هبا 
أولئك[ فهما طائفتان متقابلتان يف العمليات والعلميات؛ فطائفة أطلقت نصوص الوعيد 

فقط، وطائفة نظرت إىل نصوص الوعد فقط، وكلتامها على خطأ؛ كما قال: "وإذا اجتمعت 
؛  املعتزلةو  اخلوارجونصوص الوعيد اليت استدلت هبا  املرجئةالوعد اليت استدلت هبا نصوص 

د عندهم أدلة على أنه من  جت املرجئةتبني لك فساد القولني"، أي أنك إذا نظرت إىل كالم 
كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان فإنه خيرج من النار، وهذا حق، وأن الصدقة تطفئ 

اخلطيئة، وأن من مات يف سبيل هللا غفر له عند أول قطرة من دمه، وأن الصالة إىل الصالة، 
ا، حىت إن النيب واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان، والعمرة إىل العمرة مكفرة ملا بينه

صلى هللا عليه وسلم مثلَّ الصلوات اخلمس بنهر جار غمر يغتسل منه اإلنسان كل يوم 
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مخس مرات، فهل يبقى فيه درن؟! وأن اإلنسان إذا قال سبحان هللا وحبمده مائة مرة غفرت 
 ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. 

د هذه الفضائل: إن من اعتقد كذا فينظرون إىل هذا اجلانب، فيقولون: كيف تقولون بعد ورو 
فهو يف النار! صحيح أن عنده بدعة، لكن عنده هذه األعمال كلها، فينسون البدعة هنائياً 

 وينظرون إىل هذه األعمال اليت ورد فضلها. 
الذين أيخذون نصوص وألفاظ الوعيد، يقولون مثاًل: هذا أيكل أموال  يديةالوعولكن 

َا أيَْكملموَن يف بمطموهِنِْم اليتامى وقد قال هللا تعاىل:  ِإنَّ الَِّذيَن أيَْكملموَن َأْمَواَل اْليَـَتاَمى ظمْلًما ِإمنَّ
ن إىل حديث: [ فهذا يف النار وسيصلى سعريًا، وينظرو 10]النساء: اَنرًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا

وال يشرب { يقولون: هذا زىن، وهكذا حديث: }   ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن}
{ وهذا شرب اخلمر، وقول النيب صلى هللا عليه وسلم يف    اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن

{، إذًا: هذه    ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيهاالكاسيات العارايت املائالت املميالت: }
 لن جتد عرف اجلنة الذي هو رحيها. 

فقط  رمحه هللا يف جانب الرتغيب املنذريللحافظ  الرتغيب والرتهيبران إىل كتاب ولو نظ
لقلنا: لن يدخل النار أحد، ولو نظران جانب الرتهيب فقط لقلنا: لن يسلم منها أحد، ولكن 
الواجب هو أن جتمع هذه وهذه، فهذا هو املنهج الوسط والعدل واحلق، إذ اإلنسان الذي 

أيكل الراب وأيكل أموال اليتامى ولكن عنده حج وجهاد وصدقة وذكر وإنفاق وقراءة قرآن، 
 الذي حياته كلها راب وأكل مال يتيم أو زان وليس عنده هذه األمور.ليس مثل 

 

 تكفري املتأول واملخطئ عند أهل البدع 

 التكفري يف االعتقادات والعمليات عند أهل البدع من درس:  •
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: "وإن كان صاحبها متأواًل، فيقولون: يكفر كل من قال هذا القول ال يفرقون قال املصنف

بني اجملتهد املخطئ وغريه"، أو يقولون بكفر كل مبتدع، فمثاًل يقولون: من نفى صفة من 
صفات هللا فقد كفر، فهذه العبارة من حيث اجلملة صحيحة، وذلك لو قيلت على أساس 

 لى من ينفي نفي إنكار وجحود ملا يف القرآن مثاًل. أن النفي إذا أطلق فإنه يطلق ع
لكن هذه العبارة أحياانً تطلق على من نفى متأواًل، فتكون يف هذه احلالة خاطئة؛ ألن من 

الناس من خيطئ فينفي بعض الصفات وإن كانت يف القرآن، أو ينفي بعض ما ورد يف القرآن 
لماء قال يف مثل قول هللا تعاىل يف آية ويكون متأوالً ال جاحداً وال منكرًا، فبعض الع

[ الكرسي هو العلم!! وهذا 255]البقرة: َوِسَع كمْرِسيُّهم السََّمَواِت َواأَلْرضَ الكرسي: 
ر: هو من كان له ونعين ابملتأول الذي ال يكف أتويل، فهل يكفر قائله وإن كان متأواًل؟! 

 أتويل سائغ، أو كان القول انشئاً عن اجتهاد له وجه من النظر. 
والتأويل له ثالث حاالت: منه ما يكون كفرًا، ومنه ما يكون بدعة ضاللة، ومنه ما يكون 

 خطأ. 
؛  عائشة: جيب أن تقتل  الرافضةعموماً، وكقول  الباطنيةفالتأويل الكفري مثل أتويالت 

َ أيَْممرمكمْم َأْن َتْذحَبموا بـََقَرةً ألن هللا تعاىل يقول:  [ فهذا التأويل غري سائغ 67]البقرة: ِإنَّ الِلَّ
وليس له أي وجه من النظر؛ ألن هذه اآلية نزلت يف موسى عليه السالم وبين إسرائيل، وقد 

[ فهذا التأويل 71:]البقرة َفَذحَبموَها َوَما َكادموا يـَْفَعلمونَ ذكر هللا تعاىل أهنم ذحبوها، فقال: 
 مردود من أصله. 

[ أبنه علمه، فهذا 255]البقرة: َوِسَع كمْرِسيُّهم والتأويل البدعي مثل أتويل قوله تعاىل: 
التأويل له شبهة وله وجه، وهو أن هذا ورد ونقل، وقد يكون النقل غري صحيح؛ ولكن 

،  السلفبعض الناس قد يعتمد على دليل ضعيف وهو يرى أنه صحيح، أو أنه نقل عن 
فمثل هذا ال نكفره؛ ألن له وجهاً، فاحلل الصحيح يف مثل هذا أن نكشف الشبهة، ونبني 

له عدم صحة الدليل إن كان غري صحيح، أو قد يكون الدليل صحيحاً؛ لكنه ال يدل داللة 
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ة على ما ذهب إليه، لكن وقعت شبهة يف فهمه رأى أهنا هي الدليل، فهذا نكشف له صرحي
الشبهة وال نكفره؛ لوجود أدلة وقرائن لديه وشبهات، وهذه الشبهات ال تصلح أن تكون 
قطعيات، وليست دالئل صرحية بال شك، ولكن أيضاً ال نتناساها ونلغيها ابلكلية؛ إذ هي 

يبادر بتكفريه، وإمنا يبني له احلق وتقام عليه احلجة، وذلك كمن  موجودة عنده، فمثل هذا ال
كفروا من أنكر الرؤية؛ لكن املتأول تقام عليه   أهل السنةينكر الرؤية متأواًل، فإن أئمة من 

ه الشبهة وال يبادر إىل تكفريه، ومثله من جهل أبحاديث عذاب القرب احلجة وتكشف ل
 ونعيمه ومل تقم احلجة عنده ابآلايت، فهذا أيضاً متأول تكشف له الشبهة. 

والناس يف ذلك مراتب ودرجات؛ فمن الناس من هو عامل جليل له حبار من احلسنات وأخطأ 
 يف قول، فاهلل يغفر له. 

زائغ، ولكن ال يصل بنا األمر إىل تكفريه، وبينهما درجات  ومنهم من هو مبتدع ضال
 متفاوتة تتدرج يف احلكم. 

فمن كفَّر كل من قال هذا القول ومل يفرق بني اجملتهد املخطئ وبني املعاند املكابر فقد 
 أخطأ، وكذلك من قال بكفر كل مبتدع فإنه خمطئ أيضاً.

 

 خطئ الرد على أهل البدع يف تكفريهم املتأول وامل

 التكفري يف االعتقادات والعمليات عند أهل البدع من درس:  •

 
قال املصنف رمحه هللا: ]وهؤالء يدخل عليهم يف هذا اإلثبات العام أمور عظيمة، فإن 

أنه خيرج من النار من يف قلبه مثقال ذرة من إميان[ وهذا ال النصوص املتواترة قد دلت على 
وغريه  الصحيحنييف  أنسشك يف صحته، فقد وردت فيه نصوص متواترة، منها: حديث 
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  خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميانأن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: }
 اجلنة إال نفس مؤمنة قطعاً.  { وهؤالء هم اجلهنميون، وال ميكن أن تدخل 

إذًا: هذا عنده إميان ولو ذرة، وليس بكافر، وهنا الداللة، فلو كفرمت كل من قال بدعة ولو 
مغلظة لكانت هذه األحاديث ضدكم يف هذا؛ ألنكم جتعلونه خارجاً من امللة، ومعىن ذلك: 

 أنه خالد خملد يف النار. 
ا هؤالء تعارض نصوص الوعيد اليت حيتج هبا قال املصنف: ]ونصوص الوعد اليت حيتج هب

أولئك[ فهما طائفتان متقابلتان يف العمليات والعلميات؛ فطائفة أطلقت نصوص الوعيد 
فقط، وطائفة نظرت إىل نصوص الوعد فقط، وكلتامها على خطأ؛ كما قال: "وإذا اجتمعت 

؛  املعتزلةو  اخلوارجونصوص الوعيد اليت استدلت هبا  املرجئةنصوص الوعد اليت استدلت هبا 
جتد عندهم أدلة على أنه من   املرجئةتبني لك فساد القولني"، أي أنك إذا نظرت إىل كالم 

فإنه خيرج من النار، وهذا حق، وأن الصدقة تطفئ كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان 
اخلطيئة، وأن من مات يف سبيل هللا غفر له عند أول قطرة من دمه، وأن الصالة إىل الصالة، 

واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان، والعمرة إىل العمرة مكفرة ملا بينها، حىت إن النيب 
نهر جار غمر يغتسل منه اإلنسان كل يوم صلى هللا عليه وسلم مثلَّ الصلوات اخلمس ب

مخس مرات، فهل يبقى فيه درن؟! وأن اإلنسان إذا قال سبحان هللا وحبمده مائة مرة غفرت 
 ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. 

فينظرون إىل هذا اجلانب، فيقولون: كيف تقولون بعد ورود هذه الفضائل: إن من اعتقد كذا 
ه بدعة، لكن عنده هذه األعمال كلها، فينسون البدعة هنائياً فهو يف النار! صحيح أن عند

 وينظرون إىل هذه األعمال اليت ورد فضلها. 
أيكل أموال  الذين أيخذون نصوص وألفاظ الوعيد، يقولون مثاًل: هذا الوعيديةولكن 

َا أيَْكملموَن يف بمطموهِنِْم  ِإنَّ الَِّذيَن أيَْكملموَن َأْمَواَل اْليَـَتاَمىاليتامى وقد قال هللا تعاىل:  ظمْلًما ِإمنَّ
[ فهذا يف النار وسيصلى سعريًا، وينظرون إىل حديث: 10]النساء: اَنرًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا

وال يشرب { يقولون: هذا زىن، وهكذا حديث: }   ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن}
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يف  { وهذا شرب اخلمر، وقول النيب صلى هللا عليه وسلم   اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن
{، إذًا: هذه    ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيهاالكاسيات العارايت املائالت املميالت: }

 لن جتد عرف اجلنة الذي هو رحيها. 
رمحه هللا يف جانب الرتغيب فقط  املنذريللحافظ  الرتغيب والرتهيبولو نظران إىل كتاب 

ط لقلنا: لن يسلم منها أحد، ولكن لقلنا: لن يدخل النار أحد، ولو نظران جانب الرتهيب فق
الواجب هو أن جتمع هذه وهذه، فهذا هو املنهج الوسط والعدل واحلق، إذ اإلنسان الذي 

أيكل الراب وأيكل أموال اليتامى ولكن عنده حج وجهاد وصدقة وذكر وإنفاق وقراءة قرآن، 
 ألمور.ليس مثل الذي حياته كلها راب وأكل مال يتيم أو زان وليس عنده هذه ا

 

 منهج أهل السنة يف احلكم على أهل البدع والكبائر 

  التكفري وضوابطه )احللقة الرابعة(من درس:   •

 
إن املنهج الرابين هو أن حيكم على اإلنسان مبجموع أعماله، فبالنسبة لآلخرة جيب أن  

َوَنَضعم اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة ال َنتلف، فاملوازين تنصب يوم القيامة عند هللا تعاىل: 
َنا هِبَا وََكَفى بَِنا َحاِسِبنيَ  ًئا َوِإْن َكاَن ِمثْـَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َأتـَيـْ  َفال تمْظَلمم نـَْفٌس َشيـْ

أنه ميزان حقيقي وله كفتان، ففي كفة توضع  أهل السنة واجلماعة[ ومذهب 47]األنبياء:
األعمال كما يف حديث صاحب البطاقة احلسنات ويف األخرى توضع السيئات، فتوزن 

 وغريه، وهذا يف اآلخرة. 
وأما يف الدنيا فإنه جيب علينا أيضاً أن أنخذ نفس امليزان، فلهذا أمران هللا سبحانه وتعاىل 

 يَزانَ َوَأِقيمموا اْلَوْزَن اِبْلِقْسِط َوال ختمِْسرموا اْلمِ *  َأالَّ َتْطَغْوا يف اْلِميَزانِ عندما وضع امليزان 
 [. 9-8]الرمحن:
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وليس معىن امليزان ابلقسط هو يف البيع والشراء فقط! بل هو ميزان عام يف احلياة كلها كما 
 َوزِنموا اِبْلِقْسطَاِس اْلممْسَتِقيمِ [ وقال: 152]األنعام: َوِإَذا قـمْلتمْم فَاْعِدلمواقال تعاىل: 
َوَأِقيمموا اْلَوْزَن *  َأالَّ َتْطَغْوا يف اْلِميَزانِ [ أي يف ُجيع أمور حياتكم، وقال: 35]اإلسراء:

أن تقيم الوزن يف   [، فيجب عليك أيها املسلم9-8]الرمحن: اِبْلِقْسِط َوال ختمِْسرموا اْلِميَزانَ 
كل شيء حىت يف عباراتك، وال يصح أن يكون احلال أنك إذا كنت راضياً عن فالن قلت 
فيه أحسن ما تعلم ومدحته، وإذا غضبت عليه قلت فيه أسوأ ما تعلم! بل البد أن يكون  
كل ذلك مبيزان، فكما أن امليزان يوم القيامة عدل؛ فكذلك جيب علينا يف الدنيا أن نزن 

عدل، فإذا ارتكب شخص جرمية فال ننسى فضله إن كان له فضل، والعكس صحيح: ابل
فعندما نتكلم عن الفضائل، فليس معىن ذلك أننا ننكر ما يكون قد وقع فيه مما ال يليق، 

 وقد بني ضوابط ذلك علماء اجلرح والتعديل. 
حيف أو جور، ولذا فنجد عندهم املوازين العادلة، فهم يعطون اإلنسان ما له وما عليه دون 

ائتمنهم هللا على هذا العلم الشريف الذي اختصت به هذه األمة، وهو علم اإلسناد واجلرح 
، فال  اخلوارجألحد من  -مثالً -والتعديل، فيزنون الناس ابمليزان الصحيح. فإذا تعرضوا 

يقولون: إنه خارجي وانتهى، أو شيعي وانتهى؛ بل إذا كان له فضل يف علم أو جهاد، أو 
حىت يف الشعر والتأليف فإهنم يقولون: وله كتاب يف البلدان أبدع فيه، أو له شعر جيد، وله  

مل يقولوا: إنه  أيب العالءكذا وكذا.. لكن عقيدته كذا، حىت إهنم عندما تكلموا عن شعر 
 الذهيبإن اإلمام  الشاعر املاجن، بل أبو نواسملحد ضال وشعره من أسفه الشعر! وكذا 

اته ابطلة وفيها خطأ، فالبد أثنيا على شعره، فشعره جيد لكن موضوع اخلطيب البغداديو 
 من امليزان العدل. 

مث من مزااي العدل أنك إذا كنت عادالً منصفاً؛ فإن اخلصم تؤنبه نفسه ويستسلم ويضطر أن 
يرجع إىل احلق، لكنه إذا رآك تظلمه وال تذكر إال معايبه وتنسى فضائله وال تنصفه، فإن 

ادلة واملدافعة، وإن كان ذلك ابلباطل، ذلك يدفعه إىل عدم قبول احلق وإىل املكابرة واجمل
 نسأل هللا العفو والعافية. 
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يقول املصنف: ]واملقصود هنا أن البدع هي من هذا اجلنس[ قوله: )هذا( إشارة إىل الكبائر 
العملية، فالبدع حكمها حكم الكبائر العملية، قال: "فإن الرجل يكون مؤمناً ابطناً وظاهرًا" 

( لكي يبني خطأ من كفره؛ ألننا إذا قلنا: إنه كافر؛ فمعناه أنه يف واحرتز بقوله: )ابطناً 
الباطن غري مؤمن، وإذا قلنا: إنه مؤمن ظاهراً فقط فليس بغريب؛ ألن املنافقني مؤمنون يف 

الرجل يكون مؤمناً ابطناً وظاهرًا، لكن أتوَّل أتوياًل  "فإن الظاهر، لكن املصنف يقول: 
أخطأ فيه؛ إما جمتهداً وإما مفرطاً مذنباً، فال يقال: إن إميانه حبط مبجرد ذلك، إال أن يدل 

أن ال يغلوا وال يتسرعوا يف  أهل السنةعلى ذلك دليل شرعي"، فاملصنف رمحه هللا يمعلِ م 
إطالق التكفري أو التبديع أو التضليل حىت يتبني حل املعىن هل هو خمطئ معذور أو جمتهد 

 أم ال؟ 
مبا يعتقدونه من  أهل السنة، لكننا جند أهل البدعة يكفرون  أهل السنةفهذه هي عقيدة 

ونفاة الصفات يقولون: ما حكم من يثبت اجلهة هلل؟  األشاعرةاحلق، فمثاًل: جتد معظم كتب 
 ويقصدون ابجلهة العلو. 
األول: من أثبت أن هللا فوق العامل يف هذه املسألة: القول  األشاعرةفهناك ثالثة أقوال عند 

فإنه يكفر، ومعىن هذا أن من أثبت ما جاء يف القرآن وما جاء يف السنة فإنه يكفر! وهذا 
من العدوان والبغي والظلم! قالوا: ألنه أثبت شيئاً يف حق هللا مستحياًل، فأثبت هلل احملال، 

ا لوازم ابطلة أوردوها وهي ال تلزم وهو أن هللا يف حيز، وأنه حتيط به املخلوقات، وهذه كله
 القائل، لكنهم جعلوها لوازم فكفروا هبا، وهذا غاية البغي والظلم والعدوان. 

 القول الثاين: أن قائل هذا القول ال يكفر، بل هو فاسق. 
القول الثالث: هو التفصيل؛ فإن كان جاهالً على معتقد العوام فال يكفر؛ ألنه يعذر جبهله، 

ية اليت سأهلا النيب صلى هللا عليه وسلم فأجابت مبعتقد العوام ومعتقد الناس يف مثل: اجلار 
اجلاهلية على حد زعمهم! فمن كان كذلك فال يكفر، قالوا: أما العامل الذي تبني له األدلة، 

ومن هو عارف بعلم الكالم وعامل بلوازم احليز واجلهة  الزخمشريأو  الفخر الرازيمثل: 
 . -نسأل هللا العفو والعافية-واجلوهر والعرض، قالوا: فهذا إن قال ذلك فإنه يكفر 
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 عتزلةاملاملعاصرين منهم واألقدمني، وقول  اخلوارجيف يكون البغي! وقد تقدم قول فانظر ك
يف مسألة الرؤية حيث قالوا: من قال: إن هللا يمرى يف اآلخرة فقد كفر، فهكذا جتد أهل 

 البدع! 
فالشيخ املصنف هنا يعلم أهل السنة اإلنصاف، ومل يقابل املبتدعة مبثل منهجهم، وذلك أن 

؟ أله من منهج أهل السنة أهنم ال يكفرون املبتدع حىت يعلموا: هل هو متأول أو غري متأول
 شبهة أو ليس له شبهة؟ 

 أبدًا!  أهل السنة واجلماعةفليس يف أهل الفرق من هو متحٍل ابإلنصاف والعدل مثل 
يف معتقداهتم على احلق، ومع ذلك يعدلون مع من كان على الباطل، وال  أهل السنةفـ

َ أيَْممرم اِبْلَعْدِل َواإِلْحَسانِ خيرجون عما أمر هللا به بقوله::  [، وأما 90]النحل: ِإنَّ الِلَّ
ت الظلم على نفسي اي عبادي! إين حرمالظلم فقد حرمه هللا سبحانه وتعاىل، فقال: }

 {.    وجعلته بينكم حمرماً 
موهنم ويكفروهنم؛ بناًء على ما يعتقدونه من ويته أهل السنةأما أهل البدع فإهنم جيورون على 

 احلق، وكفى هبذا فارقاً بني الطائفتني. 
يقول املصنف رمحه هللا: "لكن أتول أتويالً أخطأ فيه، إما جمتهداً وإما مفرطاً مذنباً، فال 
يقال: إن إميانه حبط مبجرد ذلك" أي أنه: قد حيبط إميانه أبسباب أخرى مثلما قلنا يف 

، فإنَّ منهم من كمفِ ر بعينه ألنه قال القول ولديه عقائد فاسدة ابطلة غري ذلك  املعتزلة
من مل يكفر؛ ألنه أخذ القول املنسوب إىل ذلك الكافر أو امللحد  املعتزلةالقول، ولكن من 

من العلماء مل  بشر املريسيو  ابن أيب دؤادظاانً أنه هو احلق واهلدى، حىت إن الذين كفَّروا 
يف مسألة خلق القرآن وجلدوا  املعتزلةملا اتبعوا قول  املأمونأو  املعتصميكفر كثري منهم 

وغريه؛ ألهنم كانوا يعلمون أن هؤالء اخللفاء لبس عليهم، فرتى أن هؤالء  أمحداإلمام 
العلماء كفروا املشري ابجللد والتعذيب ومل يكفروا من قام بتنفيذ ذلك، وذلك ألن من أشار 

له هذا اعتقادات فاسدة أوجبت تكفريه عند من  بذلك عامل يعرف األدلة، وقد اقرتن بقو 
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كفره. ومقصدان هو أننا ال نقول: حيبط عمل املبتدع مبجرد هذه البدعة اليت هي غري مكفرة 
 ورمبا تكون مكفرة، فيكون القول يف ذاته كفراً ولكن صاحبه ال يكفر. 

 اخلوارجمث قال املصنف: "إال أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول 
يف  املعتزلةو  اخلوارج" أي: القول أبنه كفر وحبط عمله، هو من جنس قول  املعتزلةو 

 أصحاب الكبائر العملية. 
ل: إنه ال يكفر، وال نقول: إنه يكفر وحيبط عمله؛ وذلك ومن ورد الشرع بتكفريه فال نقو 

حىت نفرق بني املقالة والقائل. فمثاًل: نفي رؤية هللا يف اآلخرة ونفي الصفات ونفي القدر...  
كل هذه املقاالت كفر، بل ونقول: )يكفر قائلها( إطالقاً عاماً، لكن القائل املعني هو الذي 

املقاالت كائناً من كان وحكم أبن عمله حيبط رددان عليه، فيه التفصيل، فمن كفر قائل هذه 
 ومن قال: إن قائل ذلك ال يكفر أبي حال نرد عليه أيضاً وال نقره على قوله.

 

 حكم فرق أهل القبلة املتوعدين ابلنار واهلالك 

  التكفري وضوابطه )احللقة الرابعة(من درس:  •

 
أنيت إىل مسألة االثنتني والسبعني فرقة، فإن من املعلوم أن هذه األمة تفرتق على ثالث 

 وسبعني فرقة، فما حال الثنتني وسبعني فرقة: أهم من أهل الوعيد أم هم خارجون عن امللة؟ 
 اجلواب: الفرق على نوعني: 

 الباطنيةخارجة عن اإلسالم، وهي فرق كثرية، وقد ذكران أمثلة هلا؛ كفرق النوع األول: فرق 
 وأشباههم.  الصوفيةوغالة  الشيعةالقدمية واحلديثة وغالة 
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النوع الثاين: فرق خارجة عن السنة، والفرق اخلارجة عن السنة هي االثنتني والسبعني فرقة، 
ما { أو: }   هي اجلماعةقال: } الفرقة الناجيةصلى هللا عليه وسلم وهلذا ملا عرَّف النيب 

 { !!    أان عليه وأصحايب
فمن خالفهم فهو خارج عن اجلماعة، وخمالف ملا كان عليه النيب صلى هللا عليه وسلم 
وأصحابه، أما الفرق اخلارجة عن اإلسالم ابلكلية فهذه قد انتقلت إىل ملة أخرى وإن 

ومل يذكر غري هذا  اإلميانرمحه هللا يف كتاب  شيخ اإلسالمانتسبت إليه، كما ذكر ذلك 
اختلفوا يف ذلك، لكنه رجح أهنا من أهل  السلفذكر أن بعض  جمموع الفتاوىالقول، ويف 

وال يعين قولنا: إهنا من أهل الوعيد أن كل فرد منها سيدخل النار، وإمنا نقصد أنه  الوعيد،
 متوعد؛ ففي الدنيا حنكم عليه ابمليزان كما سبق، ويف اآلخرة يكون احلكم عليه كذلك. 

اليت ال خترج صاحبها  الصوفيةولنضرب على ذلك مثاًل: لو أن إنساانً ابتدع بدعة من بدع 
من امللة، وليس عنده إال هذه البدعة وهو ممصر عليها ومعاند ويرفض احلق، وليس عنده 

أي حسنة، فهذا يقال عنه: مبتدع، ويكون من أهل الوعيد، ويوم القيامة إذا وزنت أعماله 
عنده هذه البدع، فهو مثل أهل الكبائر الداخلني حتت مشيئة هللا، وليس عنده حسنات و 

والبد أن يعذب هللا منهم أانساً، فال ننفي ونقول: لن يعذب أحد منهم؛ بل البد أن يعذب 
 يـمَعذِ بم َمْن َيَشاءم َويـَْغِفرم ِلَمْن َيَشاءم أانساً منهم ويغفر ألانس، كما قال تعاىل: 

 [. 40]املائدة:
عة نفسها، لكن معه جهاد وصيام وزكاة وحج وصدقة، وأمور  وشخص آخر عنده هذه البد

كثرية من احلسنات، فهذه إذا وضعت مع تلك البدعة رجح ميزان احلسنات؛ سواء وفق 
 ميزاننا حنن يف الدنيا عندما نزن الرجال أو عند هللا سبحانه وتعاىل. 

 إذًا: القائل املعني شيء والفرقة شيء آخر.
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 أصل املنهج واخلطأ يف جزئية منه التفريق بني اخلطأ يف 

  التكفري وضوابطه )احللقة الرابعة(من درس:  •

 
بعد ما ذكر املصنف رمحه هللا حديث الرجل الذي كان على عهد رسول هللا صلى هللا عليه 

مة ، قال: "وهذا أمر متيقن به يف طوائف كثرية وأئ محاراً وكان يلقب  عبد هللاوسلم، وامسه 
، أو  الشيعة، أو  القدرية، أو  املرجئة، أو  اجلهميةيف العلم والدين، وفيهم بعض مقاالت 

، ولكن األئمة يف العلم والدين ال يكونون قائمني جبملة تلك البدعة بل بفرع منها"  اخلوارج
من  -مثالً -أي: أنه ال ميكن إلمام من األئمة يف العلم والدين أن يكون شيعياً أو قدرايً 

 ة، لكن قد يقوم بفرع وجزئية منها. ُجيع الوجوه ويكون قائماً جبملة تلك البدع
وأعرب بتعبري واضح عن هذا فأقول: هناك فرق بني املنهج العام لإلنسان وبني األخطاء  

ب والسنة، فهذا يعد يف املسائل التفصيلية، فاإلنسان إذا كان منهجه العام األخذ من الكتا
وإن أخطأ يف التفاصيل، ومن كان منهجه االعتزال، فيقال: إنه معتزيل وإن  أهل السنةمن 

أو أخذ حبديث أو أبكثر من أحاديث الصحيح،  أهل السنةأصاب يف بعض األمور أو وافق 
أيخذها ُجلة، فاألئمة املشاهري ممن اهتم ابرتكاب بعض العقائد البدعية أو الضالالت مل  

 ولو أخذها ُجلة لصار من أهلها، ولكنه أخذ فرعاً منها. 
فالبد من التفريق بني املنهج واجلزئية، وهبذا املنهج نتعامل مع األحزاب واجلماعات والفئات 
املعاصرة؛ فقد يكون فالن مثالً زعيماً زنديقاً ملحدًا، لكن قد يكون من أتباعه من فيه خري 

فقه يف بعض ما يقول، وهذا احلكم من العدل الذي أمر هللا سبحانه ودين وصالح وإن وا
 وتعاىل به. 

لكن يف اجلملة نقول: إن كل معتزيل أو رافضي فهو ضال أو زائغ، وال شك يف ذلك، لكن 
شعبة فقط، وقد  الرافضةعندما أنخذ األمر على التفصيل فقد جند بعض الناس أخذ من 

يكفرهم من غري هذه الشعبة، وبعض الناس أخذ من االعتزال شعبة، وقد يضللهم يف 
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الباقي، ففرق بني املنهج املتكامل وبني أن أيخذ اإلنسان جبزئية من املنهج، ولو كان هذا 
يف القدمي واحلديث ملا احتاجوا أن  أهل السنةثري من امليزان واضحاً عند املسلمني وعند ك

يتخاصموا فيما بينهم وخيتلفوا ويرد بعضهم على بعض، ولكانوا كما كان علماؤان األولون 
 لعدل الذي ال طغيان فيه. على القسطاس املستقيم وامليزان ا

قال رمحه هللا: "بل العدل هو الوسط، وهو أن األقوال الباطلة املبتدعة احملرمة املتضمنة نفي 
ما أثبته الرسول صلى هللا عليه وسلم أو إثبات ما نفاه" أي: كما يف مسائل الصفات أو 

 مسائل القدر وغريها. 
 أين هللا؟ قالت: يف السماء، فأقرهاله للجارية: }مثال ما أثبته النيب صلى هللا عليه وسلم: قو 

{ فأثبت النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث أن هللا يف السماء وكذلك يف غريه   
صلى هللا عليه وسلم كمن من األحاديث، فجاء أانس فنفوه. أو إثبات ما نفاه الرسول 

 أثبت هلل من الصفات أو نسب ما مل يقله النيب صلى هللا عليه وسلم.
 

 الرد على من زعم أن الورع هو عدم تكفري من ارتكب الكفر 

  لقة الرابعة(التكفري وضوابطه )احلمن درس:  •

 
قال املصنف رمحه هللا: ]أو األمر مبا هنى عنه أو النهي عما أمر به، يقال فيها احلق[ أي 

هذه األقوال املبتدعة احملرمة، قال: ]ويثبت هلا الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبني أهنا  
ا كفر، كفر[ أي: ال تلغى النصوص، فإن كانت النصوص تنص على أعمال كفرية فيبني أهن

فنقول مثاًل: احلكم بغري ما أنزل هللا كفر، ونفي أمساء هللا وصفاته كفر، وإنكار القدر كفر، 
فنقول هذا القول ونطلقه كما أطلقته األدلة، قال: "كما يذكر من الوعيد يف الظلم يف 

النفس واألموال"، أي كما نقول: من اقتطع من مال آخيه شيئاً بغري حق فهو ظامل، من 
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ب أخاه فقد ظلمه، فمثلما يقال يف الظلم يقال يف الكفر والفسق والضالل، فتبقى اغتا
 نصوص الوعيد على إطالقها وعلى ابهبا. 

واملصنف رمحه هللا يريد أن يرد على بعض الناس الذين يظنون أن من الورع أال يكفِ روا 
ات، أو هذه أشياء ال أحدًا، فيقولون عن عبادة القبور والطواف هبا: هذه أمور منكرة وحمرم

تنبغي وال تليق ابملسلمني! وهذا الظن منهم خاطئ، ألننا نكون بذلك قد سلبنا النصوص 
 داللتها ومل نعمل هبا ومل نعلنها ونبينها. 

وقد استدل املصنف رمحه هللا على ما قررانه بكالم األئمة، مع أن القرآن والسنة مليئان 
إىل هؤالء األئمة، فقال املصنف رمحه هللا: ]وكما  ابلتكفري؛ لكن ألن بعض الناس ينتسب

املشاهري بتكفري من قال خبلق القرآن وأن هللا ال يرى يف اآلخرة  أهل السنةقد قال كثري من 
فإذا كان كثري من األئمة قد كفروا من قال: القرآن خملوق،  وال يعلم األشياء قبل وقوعها[

وكفروا أيضاً من قال: إن هللا ال يرى يف اآلخرة، وهذا وارد ومنقول يف كتب العقيدة، 
أي: من أنكر مرتبة العلم من مراتب -وكذلك من قال: إن هللا ال يعلم األشياء قبل وقوعها 

ينكروهنا، ولذا قال اإلمام  القدريةى هذه املرتبة ألن القدر وهي املرتبة األوىل، وإمنا نص عل
ابلعلم"، فمن أنكر علم هللا  القدريةرضي هللا عنهما: "انظروا  الشافعيواإلمام  أمحد

، فهل هناك أحد يدعي أنه أكثر  السلفاء قبل وقوعها فقد كفر، فهذا نص عليه ابألشي
 ؟!  السلفورعاً أو حترزاً من 

فأراد املصنف رمحه هللا أن يبني ألتباع األئمة األربعة وغريهم أن األئمة كفروا من كفره هللا 
 ورسوله صلى هللا عليه وسلم، لكن ذلك على العموم ال لألشخاص. 

رمحه هللا مدة حىت  أاب حنيفةرمحه هللا أنه قال: )انظرت  أيب يوسفيقول املصنف: ]وعن 
أيب ه هللا على اتفق رأيي ورأيه أن من قال خبلق القرآن فهو كافر([ وقد نص املصنف رمح

ابالسم؛ ألنه حنفي وهو يؤلف للحنفية، فحىت ال يقال: أنت خرجت عن مذهب  حنيفة
: - أبو يوسفكما قال عنه تلميذه - أيب حنيفةإمامك؛ أراد أن يقول: إن مذهب اإلمام 

 أاب حنيفةمام إنه يكفر من قال: إن القرآن خملوق، وال شك أن أي حنفي ممسلِ م أبن اإل

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000006
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000035
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000016
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000001
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000035
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000006
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000006
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000006
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000002
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000002
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000002
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000002
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000006
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000002


أورع منه، وكل احلنفية مسلِ مون أنه متبوع وجمتهد وأن آراءه صحيحة، حىت إن بعضهم يغلو 
أن خياطبهم؛ نص فيه غلواً عجيباً، فلشدة غلوهم وكون الشيخ املصنف منهم، وألنه يريد 

: "أن من قال: - أبو يوسفكما روى عنه تلميذه -رمحه هللا نص  أاب حنيفةعلى أن اإلمام 
كفَّر كل معني! وإمنا أطلق   أاب حنيفةالقرآن خملوق فقد كفر"، وال يعين ذلك أن اإلمام 

ذا قيل... إخل"، أي أنه سيأيت القول، وهلذا قال املصنف رمحه هللا: "وأما الشخص املعني إ
الكالم على املعني، وأما ما هنا فإمنا هو يف احلكم على القول على العموم، أي أنه البد من 

التفريق بني احلكم على املقالة واحلكم على قائلها، والتفريق بني إطالق الوعيد العام وبني 
 حق املعني. تنزيله على املعني، والتفريق بني العقوبة وبني تنفيذها يف

 

 منهج أهل السنة واجلماعة يف تكفري املعني 

  التكفري وضوابطه )احللقة اخلامسة(من درس:   •

 
 قال املصنف رمحه هللا تعاىل: 

نه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا ال نشهد ]وأما الشخص املعني، إذا قيل: هل تشهدون أ
عليه إال أبمر جتوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معني أن هللا ال يغفر له 

 وال يرمحه بل خيلده يف النار، فإن هذا حكم الكافر بعد املوت. 
أيب يف كتاب األدب: )ابب النهي عن البغي(، وذكر فيه عن  سننهيف  أبو داودوهلذا ذكر 

كان رجالن يف بين رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: } هريرة
إسرائيل متواخيني، فكان أحدمها يذنب واآلخر جمتهد يف العبادة، فكان ال يزال اجملتهد يرى 

ل له: أقصر. فقال: خلين اآلخر على الذنب، فيقول: أقصر، فوجده يوماً على ذنب، فقا
وريب أبعثت علي رقيباً؟ فقال: وهللا ال يغفر هللا لك، أو ال يدخلك هللا اجلنة، فقبض 
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أرواحهما فاجتمعا عند رب العاملني، فقال هلذا اجملتهد: أكنت يب عاملاً؟ أو كنت على ما يف 
وا به إىل النار. يدي قادرًا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل اجلنة برمحيت، وقال لآلخر: اذهب

حديث  {، وهو   : والذي نفسي بيده! لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته أبو هريرةقال 
  اهـ. حسن. [

 
 الفرق بني إطالق الكفر على الفعل وإطالقه على املعني

 الشرح: 
وسوف  -واحلمد هلل-لقد أطال املصنف رمحه هللا يف هذا املوضوع، وكالمه واضح 

،  ابن القيمو  شيخ اإلسالمضده بكالم بعض العلماء اآلخرين، مثل نستعرض كالمه مث نع
رمحهم هللا وأمثاهلم، ولكن لوضوحه  سليمان بن سحمانالدعوة، كالشيخ  وبعض علماء

 ولتفصيله نستعرضه أوالً لنفهم مراده منه. 
دليل على أنه قد ذكر قبلها  فقوله رمحه هللا: "وأما الشخص املعني"، )أما( للتفصيل، وهذا

شيئاً آخر، وهو ما يتعلق ابلفرقة، أي: )من قال كذا( أو )من اعتقد كذا(، على سبيل 
اإلُجال، وال يقصد بذلك إنساانً معيناً بذاته، كما قال املصنف سابقاً: "قد قال كثري من 

املشاهري بتكفري من قال خبلق القرآن، وأن هللا ال يرى يف اآلخرة، وال يعلم  أهل السنة
 السلفرمحه هللا كغريه من علماء  أيب حنيفةاألشياء قبل وقوعها"، ومثله ما ذكره أيضاً عن 

أن: )من قال: القرآن خملوق، فهو كافر(، وكما يقال أيضاً: من أنكر أمساء هللا وصفاته، أو 
 أنكر الرؤية فهو كافر، وهكذا... 

يطلقوهنا وهم أشد الناس حترزًا، وأبعد الناس عن الوقوع  السلف الصاحلكان فهذه العبارات  
السلف يف البغي أو الظلم أو اجلور أو جمانبة العدل، وال شك أن هذه األقوال حق، لكن 

رضي هللا عنهم قالوها مطلقة ال معينة، ولذلك جندهم يف املعني قد خيتلفون؛ فمثاًل:  الصاحل
، لكن قد يتفقون على  النظاممنهم من كفره ومنهم من مل يكفره، وكذلك  بشر املريسي

؛ فإن كل من نقل سريته من املؤرخني  احلالجتكفري ضال خرج من الدين ومرق من امللة كـ

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000136
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000010
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000011
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000392
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000006
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000002
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000006
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000006
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000006
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000006
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000078
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000176
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000117


،  الكنديمثل  كفروا أبعياهنم؛  الفالسفةوالعلماء والفقهاء قد اتفقوا على تكفريه، وكذلك 
، وأمثاهلم ممن نص على تكفريهم أبعياهنم يف كالم  الرازي الطبيب، و  ابن سينا، و  الفارايبو 

وغريهم، كما متتلئ كتب الرجال أبنواع من هذا ممن اشتهر كفره وزندقته وإحلاده  السلف
 وخروجه من الدين. 

 بشر املريسيويوجد كثري خمتلف فيه، فمنهم من يعذره ومنهم من يكفره، كما ذكران عن 
وغريه؛ وذلك ألن تطبيق احلكم على املعني قابل الختالف وجهات النظر، فاحلكم العام 

 على الفعل شيء، وتطبيقه وتنزيله على املعني شيء آخر. 
تنفيذية؛ كاحلدود مثاًل: فإن ولنأخذ بعض األحكام املعلومة غري مسألة التكفري يف األحكام ال

َيةم َوالزَّاين فَاْجِلدموا كملَّ الزَّانِ هللا سبحانه وتعاىل قد نص يف القرآن على حد الزان فقال: 
همَما ِماَئَة َجْلَدٍة َوال أتَْخمْذكمْم هِبَِما رَْأَفٌة يف ِديِن الِلَِّ  [، فهذا حد ذكره هللا 2]النور: َواِحٍد ِمنـْ

به، وهو أن من ارتكب جرمية الزان فإنه جيلد مائة جلدة، وهذا سبحانه وتعاىل صرحياً يف كتا
احلد نعتقده وندين هللا به، وهذا هو الواجب على كل مسلم، وال جيوز اعتقاد غري ذلك؛ 

ألن هللا تعاىل نص على هذه العقوبة، كما نص هللا سبحانه وتعاىل يف القرآن على حد السرقة 
ٌز َوالسَّاِرقم َوالسَّارَِقةم فَاْقَطعموا َأْيِديـَهمَما َجَزاًء مبَا َكَسَبا َنَكااًل ِمَن الِلَِّ َوالِلَّم َعزِييف قوله: 

[، فنحن أيضاً نعتقد وندين هللا سبحانه وتعاىل أبن عقوبة السارق هي 38]املائدة: َحِكيمٌ 
القطع، وهذا أمر غري قابل للنقاش، ومن اعتقد غري ذلك فقد رد ما يف كتاب هللا، لكن 

ود على معني ال بد أن تستويف فيها الشروط وأن تنتفي املوانع، وذلك حيتاج تطبيق هذه احلد
 إىل نظر يسمى: حتقيق املناط. 

وكذلك مسألة التكفري أو التبديع، فإذا قلنا: إن من فعل كذا فهو كافر، أو من فعل كذا 
عليه وسلم، فهو مبتدع، ولنا من األدلة أنه قد ذمِكر ذلك يف كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا 

الذين ال أيخذون أحكامهم إال من كتاب هللا أو من سنة  السلف الصاحلأو أنه مما ذكره 
الكافر  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فال خطأ يف ذلك، بل نقول: جيب أن يقال: إن 

السلف كافر، وإن املبتدع مبتدع، وإن الضال ضال، فكل ما أخرب به هللا ورسوله ونقل عن 
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كن جيب أن يقال وأن يبلغ؛ حىت تكون األمة على علم ومعرفة هبذه األحكام، ل الصاحل
املعني ال نطلق عليه االسم وما يرتتب على االسم إال ببينة؛ ألن جمرد اإلطالق ليس هو 

اهلدف وإمنا ما يرتتب عليه، فالبد أن يكون لدينا بينة وعلم وبرهان من هللا سبحانه وتعاىل 
 حىت نطلق ذلك. 

رمحه  حممد بن عبد الوهابخيطئ كثري من الناس يف فهم هذه األمور، فمثاًل: شيخ اإلسالم 
هللا يكفر عباد القبور، ففهم بعض الناس من ذلك أن كل من يذهب إىل قرب ويصلي عنده 

تهمة، فقال فإنه كافر مرتد خارج من امللة، وللشيخ رمحه هللا كالم ينفي به عن نفسه هذه ال
بعض الناس: إن الشيخ متناقض، أو كان له رأي مث رجع عنه، أو غري ذلك.. وليس األمر  

كذلك، فإن عقيدة الشيخ ودعوته اليت دعا إليها هي أن من عبد غري هللا فهو مشرك 
 مرتد... إخل. 

فينظر يف املسألة: فهل جاء هذا  - أهل السنة واجلماعةكما هو مذهب -أما يف املعينني 
املعني لعبادة القرب أم جملرد الزايرة؟ وهل هو خارج من امللة أو مبتدع؟ فإن بعض الناس ال 

 يقع يف الشرك عند القبور، وإمنا يقع يف بدعة. 
يفهم على حقيقته؛ كان وال يزال موضع حبث ونقاش وخالف فاملقصود أن هذا األمر ملا مل 

 بني كثري من الناس. 
وبعض الناس يظن أن من الورع أالَّ يطلق على فعل أو على وصف اسم الكفر أو البدعة، 
بل يقال: هذه أخطاء وحمرمات وأمور خطرية... إخل، ويقول: ال نتكلم ابلكفر وال نطلقه؛ 

 ب عليه أمور كثرية. ألنه أمر ليس ابلسهل، وترتت
فنقول له: إن كنت تقول هذا يف حق إنسان مل يكفره هللا وال رسوله فهذا صحيح، وإن كنت 

تقوله على سبيل التحرج؛ ألنك ال تعرف املعينني وال تستطيع أن جتزم به، فهذا أيضاً 
 صحيح. 

ه وسلم، أما إن كنت تتحرج أو تتحرز عن إطالق شيء أطلقه هللا ورسوله صلى هللا علي
 فهذا ال جيوز، كما أن الذي يطلق األلفاظ بغري حق يعد ظاملاً ابغياً.
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 على املعني أبنه من أهل الوعيد  حكم الشهادة

يقول املصنف رمحه هللا: ]وأما الشخص املعني إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل  
ن فالانً من الوعيد وأنه كافر؟[، أي: ممن ينزل هبم الوعيد، كما ذكران لو أن إنساانً شهد أب

أهل الوعيد بناًء على أنه أكل مال اليتيم، أو زىن، أو شرب مخرًا، أو سرق، أو حنو ذلك، 
قال الشيخ: "فهذا ال نشهد عليه  "أو أنه كافر"، أي: إذا ارتكب مكفراً يف نظر أحد، 

 أبمر جتوز معه الشهادة". إال 
ومل يقل الشيخ: ال نشهد على أحٍد أو ال نكفر أحداً ابلكلية، فإن هذا ليس هو مذهب 

نطق بكلمة الكفر أبفواهنا، ، ومن الناس من يقول: ال نكفر أحداً ابلكلية، وال ن أهل السنة
وال نطلقها يف كتاابتنا، وجمرد أن يراها أو يسمعها يقشعر جلده وتشمئز نفسه، ويقول: هذه 

سبب الفتنة، وهي اليت أدت إىل اخلالف منذ قدمي الزمان، وهي اليت منعتنا من توحيد 
 الصفوف ومن ُجع الكلمة.. وأييت بعلل ما أنزل هللا هبا من سلطان!! 

ل: ليس هذا هو املنهج الصحيح، فإن الشيخ يقول: "ال نشهد عليه إال أبمر جتوز معه فنقو 
الشهادة"، والشهادة جتوز يف األمر املتيقن، فمن رأى إنساانً يسرق وأيخذ ماالً من حرز، أو 

 يشرب مخرًا، فإنه يشهد عليه. 
ما عليه من  فمن كان متيقناً من أمر فإنه يشهد به وال حرج يف ذلك، فيكون قد أدى

 مِثٌ قـَْلبمهم َوَمْن َيْكتمْمَها فَِإنَّهم آالشهادة، بل قد أيمث إذا مل يشهد كما قال تعاىل: 
 [، فلو كتم شيئاً من الشهادة يرتتب عليها حقوق أو مصاحل للعباد فإنه آمث. 283]البقرة:

ال فالشهادة يدىل هبا وتقال وتبني، فال ننفي مطلقاً أبن ال نشهد على معني ابلكفر، وأيضاً 
 نطلق احلكم جزافاً، فنقول: هذا املعني كافر، وهذا هو التوسط. 

وأشباههم ابتعدوا عن  املرجئةيف هذا األمر، فـ أهل السنةأما الفرق الضالة فإهنا خالفت 
 إطالق الكفر ابلكلية! 
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ألنه فعل فعاًل قد  يكفرون الرجل بعينه! وإن كان من أفضل الناس ومن خيارهم؛ اخلوارجو 
 ال يكون كفراً وال كبرية، ولكنه يف نظرهم كذلك. 

هداهم هللا تعاىل للطريق الوسط بني هذين، فهم ال يكفرون أو  أهل السنة واجلماعةو 
 يفسقون إالَّ أبمر جتوز معه الشهادة، أي: يف حق املعني.  يبدعون أو يضللون أو

يقول املصنف رمحه هللا: ]فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معني أن هللا ال يغفر له وال 
 يرمحه بل خيلده يف النار[. 

فمن ادعى أن فالانً من الناس كافر، وهو على غري يقني وعلى غري علم حباله وحبقيقة أمره، 
ى عليه أعظم البغي؛ ألن من لوازم ذلك ومما يرتتب عليه: أن هذا الرجل سيكون فقد بغ

 خالداً خملداً يف النار، وأن هللا لن يغفر له ولن يرمحه. 
وأنه يف هذه الدنيا ليس من املسلمني، وال يقبل منه أي عمل، وميوت كافرًا، وال تتوفاه إال 

 قربه عذاب الكافرين، وحيشر يوم القيامة مالئكة العذاب اليت تتوىف الكافرين، ويعذب يف
إخل، وكل هذه األحكام اتبعة للقول أبن … مع الكفار، ويكون مصريه النار واخللود فيها 

 فالانً من الناس كافر. 
إذًا: هذه أمور ليست هينة حىت تطلق جزافاً؛ بل حتتاج إىل تبصر مهما بلغت الذنوب، 

النفس، وقد قتل رجل مائة نفس، ويف طريقه إىل  وليس هناك جرم بعد الشرك ابهلل كقتل
القرية الصاحلة مات، ولو أن أحداً من الناس رأى حاله وظاهره لقال: هو كافر، وهو يف 

ًدا َفَجَزاؤمهم َجَهنَّمم َخاِلًدا النار، ال سيما وأنه قد يستشهد آبية القتل:  َوَمْن يـَْقتمْل ممْؤِمًنا ممتَـَعمِ 
سان فعل ما فعل فال حرج أن أقول: هو خالد خملد [، ويقول: هذا إن93]النساء: ِفيَها

يف النار! فنقول: هذا االستدالل غري صحيح، فهذا الرجل قد اتب، وقد بني النيب صلى هللا 
 عليه وسلم توبته، وما ذهب إىل تلك القرية إالَّ مهاجراً اتئباً. 

 فسيقول الذي كفره: أان ال أعلم ذلك. 
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ر، فإنه مهما قتل أو زىن أو سرق أو ارتكب أي معصية أو  فنقول: ما دمت ال تعلم فال تكف
كبرية، مل حيكم هللا وال رسوله صلى هللا عليه وسلم على فاعلها ابلكفر؛ فال جيوز أن تقول: 

 قد كفر، وأنت مل تتأكد هل يستحق الكفر أم ال؟ 
ى ذلك؛ وأيضاً من علمت كفره يقيناً فإنك تشهد عليه ابلكفر دون أن جتزم أنه سيموت عل

فما يدريك لعله قد يتوب! وهذا أمر مهم، وال يعين ذلك أن اإلنسان ال يكفر أحداً وإن 
ظهر كفره، وذلك حىت ال نقع يف الطرف اآلخر وهو التفريط، فإن بعض الناس قد يرى 

 الكافر ويقول: ال أستطيع أن أكفره؛ ألنه ميكن أن يتوب. 
ت أيضاً ابحلكم له ابإلسالم، وما دام أنه على فنقول: إذا اتب ورجع إىل اإلسالم فارجع أن

 هذا الكفر فاشهد له ابلكفر.. فاملسألة فيها طرفان ووسط. 
فمن هلك ومضى وأنت تعلم يقيناً أنه مات على الكفر وال تعلم له توبة، فاشهد أنه مات 

 على الكفر. 
 فإن قيل: أنت ال تعلم حاله يف الباطن؟ 

ن، لكن هللا تعبدان أن حنكم ابلظاهر وهللا تعاىل يتوىل السرائر، قلنا: حنن ال نتكلم عن الباط
فلو مل نكفر من مات على الكفر الختل األمر وأصبح الناس يف شك؛ ألنه ميكن أن ميوت 

 بعض الكفار على اإلسالم، فإذا جوزان اإلمكان فإنه يرد على كل. 
الق فال نطلق احلكم، فنقول: إذا وجدت قرائن تصلح ألن تكون شبهات حتول دون اإلط

وإن مل يكن إال جمرد االحتمال فال جيوز البناء على االحتمال ما دام أن هللا تعاىل أو الرسول 
صلى هللا عليه وسلم نص على خالفه، فما حكم هللا سبحانه وتعاىل أو رسوله صلى هللا 

اًل كان عليه إىل عليه وسلم على قائله أو فاعله أو معتقده ابلكفر، وحنن نعلم يقيناً أن رج
أن مات، فال يرد احتمال أنه اتب قبل أن ميوت، ونقول: من كان عنده بينة فليخربان، أما 

 ما نعلمه يقيناً عنه فإنه ال يزول مبجرد االحتمال أو الشك؛ فإن اليقني ال يزول ابلشك. 
فر له وال يقول املصنف رمحه هللا: ]فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معني أن هللا ال يغ

يرمحه بل خيلده يف النار، فإن هذا حكم الكافر بعد املوت[، أي: أن الشهادة بذلك هي 



حكم من ميوت وهو يهودي أو نصراين أو من أهل الكفر والشرك األصلي، أما املسلم أو 
من كان من أهل القبلة فإننا ال نطلق ذلك عليه إال يف مثل ما جتوز عليه الشهادة، أبن 

 لى يقني؛ ألن هذه األحكام الزمة ومرتتبة على هذا القول. نشهد له ع
 ونوضح ذلك مبثال على الشهادة ملعني من أهل الكفر أبنه من أهل النار: 

، فهل نشهد له ابلنار أم  اليهوديةمثال ذلك: رجل يهودي نشأ مع اليهود ومات على دين 
 ال؟ 

%( 100اجلواب: ال شك يف هذا، وال أيخذان الورع فنقول: ال ندري! وال يعين ذلك أنه )
 مل يسلم منهم أحد؛ لكن جمرد االحتمال ال يلغي األصل. 

عن  أما حكمه عند هللا فهذا شيء آخر، فمن مات يف بيئة مل يبلغه الدين وال احلق، وال مسع
فهذا حكمه حكم أهل  النيب صلى هللا عليه وسلم وال عن القرآن وال عن اإلميان شيئاً، 

الفرتة، والراجح يف حكم أهل الفرتة أهنم ميتحنون يوم القيامة، وبذلك يصدق عليهم أن هللا 
اىل ال يظلم أحدًا، ولن يدخلهم النار إالَّ وهم مستحقون، فينتفي الظلم وتتحقق سبحانه وتع

الرمحة واحلكمة والعدل من هللا سبحانه وتعاىل أبن ميتحنهم، وهذا أصل كلي يدل على ذلك 
 ويشهد له. 

فمن األدلة التفصيلية حديث االمتحان، وقد روي أبسانيد بعضها حسن وبعضها ضعيف، 
رمحه هللا يف طرقه تفصيالً ال أبس به عند تفسري  ابن كثريبعضاً، وقد فصل  لكن يشد بعضها

َعَث َرسمواًل قول هللا سبحانه وتعاىل:  ِبنَي َحىتَّ نـَبـْ  [.15]اإلسراء: َوَما كمنَّا ممَعذِ 
 

 شرح حديث: )كان رجالن يف بين إسرائيل متواخيني( 
...[، هذا احلديث دليل على ما ذكره الشيخ  أبو داودقال املصنف رمحه هللا: ]وهلذا ذكر 

رمحه هللا من أنه ال جيزم وال يقطع للمعني بغري علم، وأنه من البغي والظلم ومن القول على 
رضي هللا عنه قال: مسعت رسول صلى هللا  أيب هريرةهللا تعاىل بغري علم. قال املصنف: ]عن 

 {[.    كان رجالن يف بين إسرائيل...عليه وسلم يقول: }

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000032
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000015
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6002043
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000166
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000136


ان( هنا اتمة مبعىن: ومجد، ويصح أن تكون انقصة ويكون )متواخيني( خربها، وقوله: )ك
)متواخيني(، أي: أصدقاء، وال يشرتط أن يكوان أخوين من النسب، وإمنا كان بينهما آتٍخ 

 وحمبة ومودة. 
 {.    فكان أحدمها يذنب واآلخر جمتهد يف العبادة}

كان أحدمها على الصالح واالستقامة، ومل يكتب لآلخر أن يستقيم على الدين، وهذا يف 
أول األمر وظاهر احلال، فقد اختلفا يف الطريق ولكن ُجعت بينهما رابطة األخوة 

{، وهذا عمل    فكان ال يزال اجملتهد يرى اآلخر على الذنب، فيقول: أقصروالصداقة، }
خري، فقد اجتمعت يف هذا الرجل صفتان: الصفة األوىل: أنه جمتهد يف العبادة. والصفة 

الثانية: أنه أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر، ومل متنعه الصداقة والعالقة واألخوة أن ينكر 
 صاحب املنكر. على 

وبعض الناس يظن مادام أنه داعية يدعو الناس إىل احلق وأيمرهم وينهاهم، فكأن لديه موثقاً 
من هللا أنه آمن وانٍج من عذاب هللا، وأنه لن يضره شيء! وهذا خطأ، فإن الواجب هو 

املسألة،  احلذر؛ ألننا قد نقع يف مدحضة أو مزلة وحنن ال نشعر، فلينتبه الدعاة إىل هللا هلذه
فإن هذا رجل جمتهد يف العبادة وداعية إىل هللا، ولوال أنه داعية ملا كان يدعو هذا املؤاخي 

له؛ ألن العادة أن بعض الناس يدعو اآلخرين؛ لكنه ال يدعو صديقه وقريبه، وحمك احلقيقة 
الناس  هو دعوة الصديق أو القريب أو الزوجة أو الزوج أو األبناء وما أشبه ذلك؛ ألن عادة

 جرت أن يداهنوا من كان هلم معه عالقة أو صلة أو ما أشبه ذلك. 
فهذا الرجل داعية وجمتهد يف اخلري، فكان ال يزال يرى اآلخر على الذنب، فيقول: )أقصر( 

{، أي: مما هنى هللا    فوجده يوماً على ذنبيعظه ويذكره وينصحه أبن يدع هذا الذنب، }
سبحانه وتعاىل عنه، إما ترك الواجبات، كأن يكون غافالً عن الصالة، أو عن غريها من 

الواجبات، أو فعل املنهيات، كأن يفعل فاحشة أو موبقة أو ما أشبه ذلك، املهم أنه وجده 
 {، فكرر عليه النصح وكرر له الدعوة.    فقال له: أقصرعلى ذنب، }



{، وقد يمفهم من احلديث: أنه إذا قال لك أخذ    خلين وريب! أبعثت علي رقيباً؟فقال: }
فمعىن ذلك أال تدعوه وال تكلمه، وليس هذا هو املقصود، فليس كل عبارة هذه العبارة 

جتعلك ترتك دعوته أو نصحه، واملشكلة  -وإن كانت حقاً أو شبيهة ابحلق-يقوهلا اإلنسان 
 وهللا ال يغفر هللا لكيف هذا الرجل ليست يف أمره وهنيه، وإمنا يف بغيه وظلمه عندما قال: }

أبعثت علي {، لكنه لو مل يقل ذلك حىت وإن قال له املدعو أو صاحب املنكر: }  
ك وأهناك، لكان هذا هو الرد { وقال: مل أبعث عليك رقيباً، وإمنا أمرت أن آمر    رقيباً؟!

 الذي ينبغي أن يقوله. 
{، وهذا دليل على أن الرجل فيه شيء من    خلين وريب! أبعثت علي رقيباً؟!فقال: }

فيقول: كأنك واقف فوق  اخلري، لكنه أظهر تضجره وتربمه من صديقه الذي يدعوه دائماً،
{، فهو مذنب، لكنه مل    خلين وريب، أبعثت علي رقيباً؟!رأسي مرتصد جلميع أخطائي! }

يقل ما يقوله اجملاهرون والفساق يف هذا الزمان: أان على صواب، وهذا ذنب فيه اختالف، 
{، أي: أان إن    خلين وريبوبعض العلماء يقول: ال أبس به! ال. بل فيه نزعة خري }

 أذنبت ففي حق هللا، وأنت مل تبعث علي رقيباً. 
 إذًا: هو متضجر ومتذمر من هذا اإلنكار. 

مر ابملعروف والناهي عن املنكر عليه أال يتسرع فيظلم كما ظلم ونستنتج من هذا: أن اآل
هذا الرجل، وأيضاً ال يدفع املدعو إىل امللل والضجر؛ ألنه إذا دفع املدعو أو املنَكر عليه 

إىل أن ميل ويتضجر منه؛ فإنه لن يقبل احلق الذي يدعوه إليه، وهذا أمر مشاهد، فإن بعض 
نني وال يقبل، مث أيتيه آخر فيهتدي إبذن هللا ويقبل منه اخلري؛ الناس يدعوه البعض أايماً وس

 ألن هذا األسلوب كان ألطف وأرق وألني. 
وأيضاً فإن املتابعة الشديدة واحملاسبة واملراقبة ليست وسيلة انفعة من وسائل األمر ابملعروف 

ستمر عقب كل والنهي عن املنكر، فال يشرتط التوبيخ الدائم وراء كل ذنب، والتأنيب امل
خطيئة، فالبد أن يكون الداعية حكيماً، فإنه مل يبعث رقيباً، لكن جيب عليه أن ينكر 

املنكر، وقد وقع الدعاة يف هذا األمر فإن من الدعاة من ترك الدعوة ابلكلية فال أيمر وال 



خطأ ينهي وال يدعو، ومنهم من عنده هذه الرقابة اليت جتعله دائماً وراء كل عمل ووراء كل 
 حياسب عليه. 

{، ملا رأى ملله وتضجره منه، رد    فقال: وهللا ال يغفر هللا لك، أو ال يدخلك هللا اجلنة}
 أبو هريرة عليه هبذا الرد والعياذ ابهلل! فأاته الشيطان يف هذه احلالة النفسية، فقال كما قال

 {.    قال كلمة أوبقت دنياه وآخرتهرضي هللا عنه: }
منه، فتجاوز األمر والنهي واملوعظة والتذكري وأىب إال أن فقد شعر أبن هذا املدعو ميئوس 

يتدخل يف أمر هو من اختصاص هللا سبحانه وتعاىل، فتأىل على هللا، وقال على هللا بغري علم 
{ وما أدراك اي مسكني؟! كيف تقول هذا؟!     وهللا ال يغفر هللا لكوال حجة وال برهان: }

 كيف تقسم وجتزم بذلك؟ أعندك من هللا موثق أو عهد حىت تقول هذا الكالم؟! 
لقد دعا النيب صلى هللا عليه وسلم يف قنوته على قبائل وأحياء من العرب آذته، وحقاً كان 

ه وأبصحابه، وكانوا  صلى هللا عليه وسلم على صواب ويقني من أذية من آذاه ومما فعلوا ب
َشْيٌء َأْو يـَتموَب َعَلْيِهْم  لَْيَس َلَك ِمَن اأَلْمرِ كفاراً حقاً، ومع ذلك يقول هللا تبارك وتعاىل: 

هَبمْم فَِإهنَّمْم ظَاِلممونَ  [، سبحان هللا! ليس لك من األمر شيء، فإن 128]آل عمران: َأْو يـمَعذِ 
 أمرهم إىل هللا سبحانه وتعاىل، فقد يتوبون أو يعذهبم. 

فيؤخذ من ذلك: أن الداعية عليه أالَّ يتجاوز أمر هللا سبحانه وتعاىل يف دعوته، بل يقتصر 
على الدعوة كما أمر هللا سبحانه وتعاىل، مث جتتمع اخلصوم عند هللا سبحانه وتعاىل، كما جاء 

{، وملا مر النيب صلى هللا    حىت إنه يقتص للشاة اجلماء من الشاة القرانءيف احلديث: }
{،    وهللا إن هللا ليعلم فيم تنتطحان وسيقضي بينهماعليه وسلم بعنزتني تنتطحان قال: }

تبارك وتعاىل يعلم فيما اختصما وسيقضي بينهما يوم القيامة،  فال يوجد خصمان إالَّ وهللا
حىت الدواب، فإن كانت الشاة القرانء طغت وبغت على اجللحاء اليت ال قرون هلا، فيوم 

القيامة يكون القصاص، وهذه سنة ال يدركها الظاملون واملتجربون الذين أعطاهم هللا سبحانه 
 ، وهناك عند هللا سبحانه وتعاىل جتتمع اخلصوم. وتعاىل قوة أو سلطة فيظلمون الضعفاء
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فجاء الرجالن املتخاصمان فوقفا بني يدي رب العاملني، واملطالب هنا هو املوعود أبن هللا ال 
يغفر له وال يرمحه وال يدخله اجلنة، ولكن الذي توىل اخلصومة هو رب العاملني؛ ألن 

لرجل أتىل على هللا سبحانه وتعاىل ومل املوضوع يتعلق بصفات هللا سبحانه وتعاىل؛ ألن ا
 يقتصر على ما أمره هللا به. 

فاخلصم هنا هو رب العاملني، وإن كان املظلوم هو الذي تعرض لتلك التهمة وذلك 
التخويف بغري حق، وذلك أنه رمبا يكون قد صدقه، فإن بعض املدعوين إذا جاء شخص 

خري، فإذا قال: هذه ردة، وهذا كفر، وأيسه وقنطه صدقه؛ ألنه يظن أنه على علم وعلى 
ولن يغفر لك، صدقه، وهنا فائدة دعوية: وهي أن املذنب إذا قيل له أنه غري مغفور له أو 

ال توبة له، فلن يتوب بل سيستمر ويتعمد املعصية، كما يف قصة قاتل املائة، ملا أفتاه العابد 
قتل تسعة وتسعني أو مائة أو ألفاً  اجلاهل أبنه ال توبة له؛ أكمل به املائة، فاعتقد أن من

 سواء من جهة أنه ال توبة له، فليكثر من القتل إذًا، عياذاً ابهلل! 
نقول: فكان اخلصم هو رب العاملني سبحانه وتعاىل، فقال هلذا اجملتهد العابد الداعية 

{ )أكنت يب عاملاً( أي:    أكنت يب عاملاً؟ أو كنت على ما يف يدي قادرًا؟!املخطئ: }
أعلمت أين ال أغفر ملن فعل الذنب؟ كيف علمت ذلك؟ بل املقطوع به أن هللا سبحانه 

وتعاىل خيرب على لسان رسله أنه يغفر ملن يشاء، وهذا عيسى عليه السالم يقول عندما سأله 
ذموين َوأم هللا سبحانه وتعاىل:  مِ َي ِإهَلنَْيِ َوِإْذ قَاَل الِلَّم اَي ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ َأَأنَت قـمْلَت لِلنَّاِس اختَِّ

 ِمْن دموِن الِلَِّ قَاَل سمْبَحاَنَك َما َيكمونم يل َأْن َأقموَل َما لَْيَس يل حبَقٍ  ِإْن كمنتم قـمْلتمهم فـََقْد َعِلْمَتهم 
مم اْلغميموبِ  [ إىل أن 116]املائدة: تـَْعَلمم َما يف نـَْفِسي َوال َأْعَلمم َما يف نـَْفِسَك ِإنََّك َأْنَت َعالَّ

هْبمْم فَِإهنَّمْم ِعَبادمَك َوِإْن تـَْغِفْر هَلمْم فَِإنََّك َأْنَت اْلَعزِيزم احْلَِكيمم ِإْن تـم يقول:  [، 118]املائدة: َعذِ 
يـمَعذِ بم َمْن َيَشاءم َويـَْغِفرم وقد ورد أن هللا سبحانه وتعاىل قد يعذب الشخص وقد ال يعذبه: 

 [، وعليه: فمن أين قلت: إن هللا ال يغفر لفالن املعني؟ 40]املائدة: ِلَمْن َيَشاءم 
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فالذي أنزله هللا وأعلم به عباده على لسان أنبيائه هو أنه يغفر الذنوب ملن يشاء، وأن الذي 
هللا  حيرمه من اجلنة وحيرمه من رمحته هو الكافر، فهل لديك علم أبن هذا املعني كافر، وأن

 لن يرمحه ولن يدخله اجلنة؟ 
{، أي: هل أعطاك هللا تبارك وتعاىل النار    أو كنت على ما يف يدي قادرًا؟!قال: }

 وأقدرك على أن تدخل من تشاء وخترج من تشاء، فجزمت وقطعت أن هذا سيدخلها؟ 
فليس هو على علم من هللا، وليس قادراً على ما يف يدي هللا سبحانه وتعاىل، فاجلنة والنار 

والعذاب والسعادة والشقاء والتوفيق واخلذالن من هللا سبحانه وتعاىل وليس ألحد من 
 الناس. 

 إذًا: هذا ظلم وبغي يف حق هللا ويف حق هذا العبد أيضاً. 
{، ويؤخذ من هذا أنه كان مستحقاً    اجلنة برمحيتوقال للمذنب: اذهب فادخل قال: }

للعقوبة؛ ألنه لو مل يكن مستحقاً للعقوبة لكان العتاب للمتأيل أبن يقال له: عاتبت غري 
نه قد أذنب، وإمنا أدخله معاتب، وعاقبت غري معاقب، فكيف تتوعده وهو مل يذنب؟ لك

هللا سبحانه وتعاىل اجلنة برمحته، وقد مات أيضاً وهو ممِصرٌّ على الذنب، ولو كان قد اتب 
اذهب لكان اجلواب: كيف تقطع له ابلنار وقد اتب؟ لكن قال له ربه تبارك وتعاىل: }

{، فرمحة هللا تبارك وتعاىل وسعت كل شيء، ومن يشأ هللا تعاىل أن    فادخل اجلنة برمحيت
يرمحه رمحه وإن فعل ما فعل من املوبقات والذنوب، وال يعين ذلك أن يطمئن أصحاب 

الوعيد وأيمنون! لكن نقول: ذلك راجع إىل مشيئة هللا، وإال فاالحتمال اآلخر صعب جدًا 
أقل من أن يتوب العبد لينجو من عذاب هللا سبحانه وتعاىل ولو قبيل  وهو النار، فال

 املوت. 
{، فبعد الدعوة والعبادة واالجتهاد يف اخلري     وقال لآلخر: اذهبوا به إىل النارقال: }

والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة رضي هللا عنه : } أبو هريرةكانت خامتة السوء. قال 
العمل والعبادة كلها هباء، وأما اآلخرة {، أما دنياه فذهاب    أوبقت دنياه وآخرته

 فدخوله النار، نسأل هللا العفو والعافية. 
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إن أحدكم ليعمل رضي هللا عنه يف سوء اخلامتة: } عبد هللا بن مسعودوقد تعرضنا حلديث 
أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل  بعمل

النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، 
{، وقلنا: إن هذا احلديث ال يعين    فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها

أن اإلنسان يعمل بعمل أهل اجلنة يف ظاهر األمر كما هو يف بعض الرواايت، ومحله عليه 
بعض العلماء قدمياً وحديثاً، فال يشرتط ذلك؛ ألننا إذا قلنا: إن العبد إمنا يعمل اخلري يف 

صادق، وإذا قلنا هذا فإن احلكمة املقصودة من  الظاهر، فهو يف الباطن منافق وغري
احلديث تنتفي، وكأنه مل يبق له معىن؛ ألن من كان يعمل بعمل أهل اجلنة يف الظاهر فقط 
وهو يف الباطن يعمل بعمل أهل النار؛ فهو يف احلقيقة يعمل بعمل أهل النار، فما ينفعه 

 الظاهر وال يثاب عليه. 
اخلامتة، ويبقى التخويف على اببه، ويبقى للحديث معناه فاحلديث فيه التخويف من سوء 

من الزجر والوعيد؛ ليحذر العابد الصادق، والداعية احملسن، واملنيب القانت من الوقوع 
فيما قد تسوء به خامتته، فهذا الرجل ثبتت له الشهادة أبنه جمتهد يف العبادة وخطؤه أو ذنبه  

قمْل واملوبقات، مع أن الدعوة إىل هللا عمل األنبياء، كان يف الدعوة إىل هللا ال يف الذنوب 
[، لكن من هذا الباب زلَّ ووقع، فكانت خامتته 108]يوسف: َهِذِه َسِبيِلي َأْدعموا ِإىَل الِلَِّ 

وهنايته هي النار هبذه الكلمة، وهذا مما يؤكد ويؤيد املعىن الذي قلناه، فيظل هذا احلديث 
يب القانت، أبنه رمبا حبط عمله بكلمة أو بزلة ومل على ظاهره وعلى اببه؛ ختويفاً للصاحل املن

إن الرجل ليتكلم ابلكلمة من سخط هللا ال يلقي يلق هلا اباًل، كما جاء يف احلديث اآلخر: }
يقول الكلمة من رضا هللا ال يلقي هلا اباًل {، وقد    هلا ابالً هتوي به يف النار سبعني خريفاً 

 يرفعه هللا هبا الدرجات. 
فالواجب يف ابب الرتبية والتزكية: هو االحرتاز والتنبه، وعدم االغرتار واإلعجاب ابلعمل  

دات أو صالة أو قراءة قرآن أو عمل خري ودعوة، فهذا شأن أو الركون إليه، وإن كان عبا
 عباد هللا اخلائفني املراقبني، وإمنا األعمال ابخلواتيم. 
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ظل والشاهد من احلديث: أن إطالق الوعيد على مستحقه يف اجلملة وعلى العموم ي 
على اببه، وأما املعني فال جيوز أن يقال يف حقه إالَّ ما جيوز لإلنسان أن يشهد به عليه، وهذا 

 الرجل قال وحكم أبمر ال جتوز معه الشهادة. 
 وهنا مسألة: هل جيوز ألحد أن يشهد أبن فالانً يدخل النار أو لن يرمحه هللا؟ 

جتوز معه الشهادة، أبن يكون هذا اجلواب: ال جيوز ذلك، أما ما كان عن يقني أو أمر 
الشخص املعني قد استوىف شروط العقوبة، وانتفت عنه موانعها؛ فهذا يشهد له بذلك، مىت 

تيقن اإلنسان من ذلك، سواًء كان يف التسمية، أو كان يف احلكم ويف حتقيق املناط ويف 
 تطبيق احلكم على موضعه وعلى حمله.

 
 اخلطأ من أسباب عدم الشهادة على املعني أبنه من أهل الوعيد 

داً خمطئاً مغفوراً له[، يقول املصنف رمحه هللا: ]وألن الشخص املعني ميكن أن يكون جمته
وهذا أيضاً من رمحة هللا وعفوه، فلو أن هللا تبارك وتعاىل يؤاخذ الناس خبطئهم ملا جنا من 

شيخ ا قال كم-ولكن االجتهاد اخلطأ مهما بلغ  عقوبته إال املعصومون، وهم األنبياء، 
كائناً ما كان، فهو مغفور له وصاحبه معذور، وقد يكون له أجر واحد   -رمحه هللا اإلسالم

ول هللا إذا كان اخلطأ ابجتهاد، كما أن اجملتهد املصيب له أجران، كما صح ذلك عن رس
 صلى هللا عليه وسلم.

 

 الفرق بني إطالق الكفر على الفعل وإطالقه على املعني 

 منهج أهل السنة واجلماعة يف تكفري املعني من درس:  •

 
 الشرح: 
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وسوف  -واحلمد هلل-هذا املوضوع، وكالمه واضح  لقد أطال املصنف رمحه هللا يف
،  ابن القيمو  شيخ اإلسالمنستعرض كالمه مث نعضده بكالم بعض العلماء اآلخرين، مثل 

رمحهم هللا وأمثاهلم، ولكن لوضوحه  سليمان بن سحمانوبعض علماء الدعوة، كالشيخ 
 نه. ولتفصيله نستعرضه أوالً لنفهم مراده م

فقوله رمحه هللا: "وأما الشخص املعني"، )أما( للتفصيل، وهذا دليل على أنه قد ذكر قبلها 
شيئاً آخر، وهو ما يتعلق ابلفرقة، أي: )من قال كذا( أو )من اعتقد كذا(، على سبيل 

اإلُجال، وال يقصد بذلك إنساانً معيناً بذاته، كما قال املصنف سابقاً: "قد قال كثري من 
املشاهري بتكفري من قال خبلق القرآن، وأن هللا ال يرى يف اآلخرة، وال يعلم  أهل السنة

 السلفرمحه هللا كغريه من علماء  أيب حنيفةاألشياء قبل وقوعها"، ومثله ما ذكره أيضاً عن 
هللا وصفاته، أو أن: )من قال: القرآن خملوق، فهو كافر(، وكما يقال أيضاً: من أنكر أمساء 

 أنكر الرؤية فهو كافر، وهكذا... 
يطلقوهنا وهم أشد الناس حترزًا، وأبعد الناس عن الوقوع  السلف الصاحلفهذه العبارات كان 

السلف جمانبة العدل، وال شك أن هذه األقوال حق، لكن يف البغي أو الظلم أو اجلور أو 
رضي هللا عنهم قالوها مطلقة ال معينة، ولذلك جندهم يف املعني قد خيتلفون؛ فمثاًل:  الصاحل

، لكن قد يتفقون على  النظاممنهم من كفره ومنهم من مل يكفره، وكذلك  بشر املريسي
؛ فإن كل من نقل سريته من املؤرخني  احلالجدين ومرق من امللة كـتكفري ضال خرج من ال

،  الكنديكفروا أبعياهنم؛ مثل   الفالسفةوالعلماء والفقهاء قد اتفقوا على تكفريه، وكذلك 
ريهم أبعياهنم يف كالم ، وأمثاهلم ممن نص على تكف الرازي الطبيب، و  ابن سينا، و  الفارايبو 

وغريهم، كما متتلئ كتب الرجال أبنواع من هذا ممن اشتهر كفره وزندقته وإحلاده  السلف
 وخروجه من الدين. 

 بشر املريسيمن يكفره، كما ذكران عن  ويوجد كثري خمتلف فيه، فمنهم من يعذره ومنهم
وغريه؛ وذلك ألن تطبيق احلكم على املعني قابل الختالف وجهات النظر، فاحلكم العام 

 . على الفعل شيء، وتطبيقه وتنزيله على املعني شيء آخر

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000010
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000011
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000392
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000006
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000002
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000006
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000006
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000006
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000006
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000078
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000176
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000117
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000008
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000039
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000038
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000035
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000329
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000006
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000078


ولنأخذ بعض األحكام املعلومة غري مسألة التكفري يف األحكام التنفيذية؛ كاحلدود مثاًل: فإن 
الزَّانَِيةم َوالزَّاين فَاْجِلدموا كملَّ هللا سبحانه وتعاىل قد نص يف القرآن على حد الزان فقال: 

همَما ِماَئَة َجْلَدٍة َوال أتَْخمْذكمْم هِبَِما رَْأَفٌة يف ِديِن الِلَِّ  [، فهذا حد ذكره هللا 2]النور: َواِحٍد ِمنـْ
سبحانه وتعاىل صرحياً يف كتابه، وهو أن من ارتكب جرمية الزان فإنه جيلد مائة جلدة، وهذا 
احلد نعتقده وندين هللا به، وهذا هو الواجب على كل مسلم، وال جيوز اعتقاد غري ذلك؛ 

عاىل يف القرآن على حد السرقة ألن هللا تعاىل نص على هذه العقوبة، كما نص هللا سبحانه وت
ا َجَزاًء مبَا َكَسَبا َنَكااًل ِمَن الِلَِّ َوالِلَّم َعزِيٌز َوالسَّاِرقم َوالسَّارَِقةم فَاْقَطعموا َأْيِديـَهممَ يف قوله: 

[، فنحن أيضاً نعتقد وندين هللا سبحانه وتعاىل أبن عقوبة السارق هي 38]املائدة: َحِكيمٌ 
، ومن اعتقد غري ذلك فقد رد ما يف كتاب هللا، لكن القطع، وهذا أمر غري قابل للنقاش

تطبيق هذه احلدود على معني ال بد أن تستويف فيها الشروط وأن تنتفي املوانع، وذلك حيتاج 
 إىل نظر يسمى: حتقيق املناط. 

وكذلك مسألة التكفري أو التبديع، فإذا قلنا: إن من فعل كذا فهو كافر، أو من فعل كذا 
ا من األدلة أنه قد ذمِكر ذلك يف كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، فهو مبتدع، ولن
الذين ال أيخذون أحكامهم إال من كتاب هللا أو من سنة  السلف الصاحلأو أنه مما ذكره 

صلى هللا عليه وسلم، فال خطأ يف ذلك، بل نقول: جيب أن يقال: إن الكافر   رسول هللا
السلف كافر، وإن املبتدع مبتدع، وإن الضال ضال، فكل ما أخرب به هللا ورسوله ونقل عن 

ن يقال وأن يبلغ؛ حىت تكون األمة على علم ومعرفة هبذه األحكام، لكن جيب أ الصاحل
املعني ال نطلق عليه االسم وما يرتتب على االسم إال ببينة؛ ألن جمرد اإلطالق ليس هو 

اهلدف وإمنا ما يرتتب عليه، فالبد أن يكون لدينا بينة وعلم وبرهان من هللا سبحانه وتعاىل 
 حىت نطلق ذلك. 

رمحه  حممد بن عبد الوهابمن الناس يف فهم هذه األمور، فمثاًل: شيخ اإلسالم  خيطئ كثري
هللا يكفر عباد القبور، ففهم بعض الناس من ذلك أن كل من يذهب إىل قرب ويصلي عنده 

تد خارج من امللة، وللشيخ رمحه هللا كالم ينفي به عن نفسه هذه التهمة، فقال فإنه كافر مر 
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بعض الناس: إن الشيخ متناقض، أو كان له رأي مث رجع عنه، أو غري ذلك.. وليس األمر  
كذلك، فإن عقيدة الشيخ ودعوته اليت دعا إليها هي أن من عبد غري هللا فهو مشرك 

 مرتد... إخل. 
فينظر يف املسألة: فهل جاء هذا  - أهل السنة واجلماعةكما هو مذهب -أما يف املعينني 

املعني لعبادة القرب أم جملرد الزايرة؟ وهل هو خارج من امللة أو مبتدع؟ فإن بعض الناس ال 
 عند القبور، وإمنا يقع يف بدعة.  يقع يف الشرك

فاملقصود أن هذا األمر ملا مل يفهم على حقيقته؛ كان وال يزال موضع حبث ونقاش وخالف 
 بني كثري من الناس. 

وبعض الناس يظن أن من الورع أالَّ يطلق على فعل أو على وصف اسم الكفر أو البدعة، 
، ويقول: ال نتكلم ابلكفر وال نطلقه؛ بل يقال: هذه أخطاء وحمرمات وأمور خطرية... إخل

 ألنه أمر ليس ابلسهل، وترتتب عليه أمور كثرية. 
فنقول له: إن كنت تقول هذا يف حق إنسان مل يكفره هللا وال رسوله فهذا صحيح، وإن كنت 

تقوله على سبيل التحرج؛ ألنك ال تعرف املعينني وال تستطيع أن جتزم به، فهذا أيضاً 
 صحيح. 

كنت تتحرج أو تتحرز عن إطالق شيء أطلقه هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم، أما إن  
 فهذا ال جيوز، كما أن الذي يطلق األلفاظ بغري حق يعد ظاملاً ابغياً.

 

 حكم الشهادة على املعني أبنه من أهل الوعيد 

 منهج أهل السنة واجلماعة يف تكفري املعني من درس:  •

 
يقول املصنف رمحه هللا: ]وأما الشخص املعني إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل  

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000006
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showcontent&contentid=5050


، كما ذكران لو أن إنساانً شهد أبن فالانً من الوعيد وأنه كافر؟[، أي: ممن ينزل هبم الوعيد
أهل الوعيد بناًء على أنه أكل مال اليتيم، أو زىن، أو شرب مخرًا، أو سرق، أو حنو ذلك، 

الشيخ: "فهذا ال نشهد عليه  قال "أو أنه كافر"، أي: إذا ارتكب مكفراً يف نظر أحد، 
 إال أبمر جتوز معه الشهادة". 

ومل يقل الشيخ: ال نشهد على أحٍد أو ال نكفر أحداً ابلكلية، فإن هذا ليس هو مذهب 
ل: ال نكفر أحداً ابلكلية، وال ننطق بكلمة الكفر أبفواهنا، ، ومن الناس من يقو  أهل السنة

وال نطلقها يف كتاابتنا، وجمرد أن يراها أو يسمعها يقشعر جلده وتشمئز نفسه، ويقول: هذه 
سبب الفتنة، وهي اليت أدت إىل اخلالف منذ قدمي الزمان، وهي اليت منعتنا من توحيد 

 أنزل هللا هبا من سلطان!!  الصفوف ومن ُجع الكلمة.. وأييت بعلل ما
فنقول: ليس هذا هو املنهج الصحيح، فإن الشيخ يقول: "ال نشهد عليه إال أبمر جتوز معه 
الشهادة"، والشهادة جتوز يف األمر املتيقن، فمن رأى إنساانً يسرق وأيخذ ماالً من حرز، أو 

 يشرب مخرًا، فإنه يشهد عليه. 
به وال حرج يف ذلك، فيكون قد أدى ما عليه من فمن كان متيقناً من أمر فإنه يشهد 

 َوَمْن َيْكتمْمَها فَِإنَّهم آمِثٌ قـَْلبمهم الشهادة، بل قد أيمث إذا مل يشهد كما قال تعاىل: 
 [، فلو كتم شيئاً من الشهادة يرتتب عليها حقوق أو مصاحل للعباد فإنه آمث. 283]البقرة:

 نشهد على معني ابلكفر، وأيضاً ال فالشهادة يدىل هبا وتقال وتبني، فال ننفي مطلقاً أبن ال
 نطلق احلكم جزافاً، فنقول: هذا املعني كافر، وهذا هو التوسط. 

وأشباههم ابتعدوا عن  املرجئةيف هذا األمر، فـ أهل السنةأما الفرق الضالة فإهنا خالفت 
 إطالق الكفر ابلكلية! 

ن كان من أفضل الناس ومن خيارهم؛ ألنه فعل فعاًل قد يكفرون الرجل بعينه! وإ اخلوارجو 
 ال يكون كفراً وال كبرية، ولكنه يف نظرهم كذلك. 

 يكفرون أو هداهم هللا تعاىل للطريق الوسط بني هذين، فهم ال أهل السنة واجلماعةو 
 يبدعون أو يضللون أو يفسقون إالَّ أبمر جتوز معه الشهادة، أي: يف حق املعني. 
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يقول املصنف رمحه هللا: ]فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معني أن هللا ال يغفر له وال 
 يرمحه بل خيلده يف النار[. 

علم حباله وحبقيقة أمره،  فمن ادعى أن فالانً من الناس كافر، وهو على غري يقني وعلى غري
فقد بغى عليه أعظم البغي؛ ألن من لوازم ذلك ومما يرتتب عليه: أن هذا الرجل سيكون 

 خالداً خملداً يف النار، وأن هللا لن يغفر له ولن يرمحه. 
وأنه يف هذه الدنيا ليس من املسلمني، وال يقبل منه أي عمل، وميوت كافرًا، وال تتوفاه إال 

اب اليت تتوىف الكافرين، ويعذب يف قربه عذاب الكافرين، وحيشر يوم القيامة مالئكة العذ
إخل، وكل هذه األحكام اتبعة للقول أبن … مع الكفار، ويكون مصريه النار واخللود فيها 

 فالانً من الناس كافر. 
إذًا: هذه أمور ليست هينة حىت تطلق جزافاً؛ بل حتتاج إىل تبصر مهما بلغت الذنوب، 

س هناك جرم بعد الشرك ابهلل كقتل النفس، وقد قتل رجل مائة نفس، ويف طريقه إىل ولي
القرية الصاحلة مات، ولو أن أحداً من الناس رأى حاله وظاهره لقال: هو كافر، وهو يف 

ًدا َفَجَزاؤمهم َجَهنَّمم َخاِلًدا النار، ال سيما وأنه قد يستشهد آبية القتل:  َوَمْن يـَْقتمْل ممْؤِمًنا ممتَـَعمِ 
[، ويقول: هذا إنسان فعل ما فعل فال حرج أن أقول: هو خالد خملد 93]النساء: ِفيَها

يف النار! فنقول: هذا االستدالل غري صحيح، فهذا الرجل قد اتب، وقد بني النيب صلى هللا 
 عليه وسلم توبته، وما ذهب إىل تلك القرية إالَّ مهاجراً اتئباً. 

  فسيقول الذي كفره: أان ال أعلم ذلك.
فنقول: ما دمت ال تعلم فال تكفر، فإنه مهما قتل أو زىن أو سرق أو ارتكب أي معصية أو  
كبرية، مل حيكم هللا وال رسوله صلى هللا عليه وسلم على فاعلها ابلكفر؛ فال جيوز أن تقول: 

 قد كفر، وأنت مل تتأكد هل يستحق الكفر أم ال؟ 
ابلكفر دون أن جتزم أنه سيموت على ذلك؛ وأيضاً من علمت كفره يقيناً فإنك تشهد عليه 

فما يدريك لعله قد يتوب! وهذا أمر مهم، وال يعين ذلك أن اإلنسان ال يكفر أحداً وإن 
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ظهر كفره، وذلك حىت ال نقع يف الطرف اآلخر وهو التفريط، فإن بعض الناس قد يرى 
 الكافر ويقول: ال أستطيع أن أكفره؛ ألنه ميكن أن يتوب. 

ا اتب ورجع إىل اإلسالم فارجع أنت أيضاً ابحلكم له ابإلسالم، وما دام أنه على فنقول: إذ
 هذا الكفر فاشهد له ابلكفر.. فاملسألة فيها طرفان ووسط. 

فمن هلك ومضى وأنت تعلم يقيناً أنه مات على الكفر وال تعلم له توبة، فاشهد أنه مات 
 على الكفر. 

 ن؟ فإن قيل: أنت ال تعلم حاله يف الباط
قلنا: حنن ال نتكلم عن الباطن، لكن هللا تعبدان أن حنكم ابلظاهر وهللا تعاىل يتوىل السرائر، 
فلو مل نكفر من مات على الكفر الختل األمر وأصبح الناس يف شك؛ ألنه ميكن أن ميوت 

 بعض الكفار على اإلسالم، فإذا جوزان اإلمكان فإنه يرد على كل. 
لح ألن تكون شبهات حتول دون اإلطالق فال نطلق احلكم، فنقول: إذا وجدت قرائن تص

وإن مل يكن إال جمرد االحتمال فال جيوز البناء على االحتمال ما دام أن هللا تعاىل أو الرسول 
صلى هللا عليه وسلم نص على خالفه، فما حكم هللا سبحانه وتعاىل أو رسوله صلى هللا 

ابلكفر، وحنن نعلم يقيناً أن رجاًل كان عليه إىل  عليه وسلم على قائله أو فاعله أو معتقده
أن مات، فال يرد احتمال أنه اتب قبل أن ميوت، ونقول: من كان عنده بينة فليخربان، أما 

 ما نعلمه يقيناً عنه فإنه ال يزول مبجرد االحتمال أو الشك؛ فإن اليقني ال يزول ابلشك. 
أن يشهد على معني أن هللا ال يغفر له وال  يقول املصنف رمحه هللا: ]فإنه من أعظم البغي

يرمحه بل خيلده يف النار، فإن هذا حكم الكافر بعد املوت[، أي: أن الشهادة بذلك هي 
حكم من ميوت وهو يهودي أو نصراين أو من أهل الكفر والشرك األصلي، أما املسلم أو 

وز عليه الشهادة، أبن من كان من أهل القبلة فإننا ال نطلق ذلك عليه إال يف مثل ما جت
 نشهد له على يقني؛ ألن هذه األحكام الزمة ومرتتبة على هذا القول. 

 ونوضح ذلك مبثال على الشهادة ملعني من أهل الكفر أبنه من أهل النار: 



، فهل نشهد له ابلنار أم  اليهوديةمثال ذلك: رجل يهودي نشأ مع اليهود ومات على دين 
 ال؟ 

%( 100اجلواب: ال شك يف هذا، وال أيخذان الورع فنقول: ال ندري! وال يعين ذلك أنه )
 مل يسلم منهم أحد؛ لكن جمرد االحتمال ال يلغي األصل. 
 يبلغه الدين وال احلق، وال مسع عن أما حكمه عند هللا فهذا شيء آخر، فمن مات يف بيئة مل

فهذا حكمه حكم أهل  النيب صلى هللا عليه وسلم وال عن القرآن وال عن اإلميان شيئاً، 
ك يصدق عليهم أن هللا الفرتة، والراجح يف حكم أهل الفرتة أهنم ميتحنون يوم القيامة، وبذل

سبحانه وتعاىل ال يظلم أحدًا، ولن يدخلهم النار إالَّ وهم مستحقون، فينتفي الظلم وتتحقق 
الرمحة واحلكمة والعدل من هللا سبحانه وتعاىل أبن ميتحنهم، وهذا أصل كلي يدل على ذلك 

 ويشهد له. 
حسن وبعضها ضعيف،  فمن األدلة التفصيلية حديث االمتحان، وقد روي أبسانيد بعضها

رمحه هللا يف طرقه تفصيالً ال أبس به عند تفسري  ابن كثريلكن يشد بعضها بعضاً، وقد فصل 
َعَث َرسمواًل قول هللا سبحانه وتعاىل:  ِبنَي َحىتَّ نـَبـْ  [.15]اإلسراء: َوَما كمنَّا ممَعذِ 

 

 شرح حديث: )كان رجالن يف بين إسرائيل متواخيني( 

 منهج أهل السنة واجلماعة يف تكفري املعني من درس:   •

 
...[، هذا احلديث دليل على ما ذكره الشيخ  أبو داودقال املصنف رمحه هللا: ]وهلذا ذكر 

رمحه هللا من أنه ال جيزم وال يقطع للمعني بغري علم، وأنه من البغي والظلم ومن القول على 
رضي هللا عنه قال: مسعت رسول صلى هللا  أيب هريرةهللا تعاىل بغري علم. قال املصنف: ]عن 

 {[.    كان رجالن يف بين إسرائيل...عليه وسلم يقول: }
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كان( هنا اتمة مبعىن: ومجد، ويصح أن تكون انقصة ويكون )متواخيني( خربها، وقوله: )
)متواخيني(، أي: أصدقاء، وال يشرتط أن يكوان أخوين من النسب، وإمنا كان بينهما آتٍخ 

 وحمبة ومودة. 
 {.    فكان أحدمها يذنب واآلخر جمتهد يف العبادة}

كان أحدمها على الصالح واالستقامة، ومل يكتب لآلخر أن يستقيم على الدين، وهذا يف 
أول األمر وظاهر احلال، فقد اختلفا يف الطريق ولكن ُجعت بينهما رابطة األخوة 

{، وهذا عمل    فكان ال يزال اجملتهد يرى اآلخر على الذنب، فيقول: أقصروالصداقة، }
خري، فقد اجتمعت يف هذا الرجل صفتان: الصفة األوىل: أنه جمتهد يف العبادة. والصفة 

الثانية: أنه أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر، ومل متنعه الصداقة والعالقة واألخوة أن ينكر 
 صاحب املنكر.  على

وبعض الناس يظن مادام أنه داعية يدعو الناس إىل احلق وأيمرهم وينهاهم، فكأن لديه موثقاً 
من هللا أنه آمن وانٍج من عذاب هللا، وأنه لن يضره شيء! وهذا خطأ، فإن الواجب هو 

ه املسألة، احلذر؛ ألننا قد نقع يف مدحضة أو مزلة وحنن ال نشعر، فلينتبه الدعاة إىل هللا هلذ
فإن هذا رجل جمتهد يف العبادة وداعية إىل هللا، ولوال أنه داعية ملا كان يدعو هذا املؤاخي 

له؛ ألن العادة أن بعض الناس يدعو اآلخرين؛ لكنه ال يدعو صديقه وقريبه، وحمك احلقيقة 
ة الناس هو دعوة الصديق أو القريب أو الزوجة أو الزوج أو األبناء وما أشبه ذلك؛ ألن عاد

 جرت أن يداهنوا من كان هلم معه عالقة أو صلة أو ما أشبه ذلك. 
فهذا الرجل داعية وجمتهد يف اخلري، فكان ال يزال يرى اآلخر على الذنب، فيقول: )أقصر( 

{، أي: مما هنى هللا    فوجده يوماً على ذنبيعظه ويذكره وينصحه أبن يدع هذا الذنب، }
سبحانه وتعاىل عنه، إما ترك الواجبات، كأن يكون غافالً عن الصالة، أو عن غريها من 

الواجبات، أو فعل املنهيات، كأن يفعل فاحشة أو موبقة أو ما أشبه ذلك، املهم أنه وجده 
 {، فكرر عليه النصح وكرر له الدعوة.    فقال له: أقصرعلى ذنب، }



{، وقد يمفهم من احلديث: أنه إذا قال لك أخذ    خلين وريب! أبعثت علي رقيباً؟فقال: }
فمعىن ذلك أال تدعوه وال تكلمه، وليس هذا هو املقصود، فليس كل عبارة  هذه العبارة

جتعلك ترتك دعوته أو نصحه، واملشكلة  -وإن كانت حقاً أو شبيهة ابحلق-يقوهلا اإلنسان 
 وهللا ال يغفر هللا لكيف هذا الرجل ليست يف أمره وهنيه، وإمنا يف بغيه وظلمه عندما قال: }

أبعثت علي {، لكنه لو مل يقل ذلك حىت وإن قال له املدعو أو صاحب املنكر: }  
رك وأهناك، لكان هذا هو الرد { وقال: مل أبعث عليك رقيباً، وإمنا أمرت أن آم   رقيباً؟!

 الذي ينبغي أن يقوله. 
{، وهذا دليل على أن الرجل فيه شيء من    خلين وريب! أبعثت علي رقيباً؟!فقال: }

، فيقول: كأنك واقف فوق اخلري، لكنه أظهر تضجره وتربمه من صديقه الذي يدعوه دائماً 
{، فهو مذنب، لكنه مل    خلين وريب، أبعثت علي رقيباً؟!رأسي مرتصد جلميع أخطائي! }

 يقل ما يقوله اجملاهرون والفساق يف هذا الزمان: أان على صواب، وهذا ذنب فيه اختالف،
{، أي: أان إن    خلين وريبوبعض العلماء يقول: ال أبس به! ال. بل فيه نزعة خري }

 أذنبت ففي حق هللا، وأنت مل تبعث علي رقيباً. 
 إذًا: هو متضجر ومتذمر من هذا اإلنكار. 

آلمر ابملعروف والناهي عن املنكر عليه أال يتسرع فيظلم كما ظلم ونستنتج من هذا: أن ا
هذا الرجل، وأيضاً ال يدفع املدعو إىل امللل والضجر؛ ألنه إذا دفع املدعو أو املنَكر عليه 

إىل أن ميل ويتضجر منه؛ فإنه لن يقبل احلق الذي يدعوه إليه، وهذا أمر مشاهد، فإن بعض 
سنني وال يقبل، مث أيتيه آخر فيهتدي إبذن هللا ويقبل منه اخلري؛ الناس يدعوه البعض أايماً و 

 ألن هذا األسلوب كان ألطف وأرق وألني. 
وأيضاً فإن املتابعة الشديدة واحملاسبة واملراقبة ليست وسيلة انفعة من وسائل األمر ابملعروف 

ستمر عقب كل والنهي عن املنكر، فال يشرتط التوبيخ الدائم وراء كل ذنب، والتأنيب امل
خطيئة، فالبد أن يكون الداعية حكيماً، فإنه مل يبعث رقيباً، لكن جيب عليه أن ينكر 

املنكر، وقد وقع الدعاة يف هذا األمر فإن من الدعاة من ترك الدعوة ابلكلية فال أيمر وال 



خطأ  ينهي وال يدعو، ومنهم من عنده هذه الرقابة اليت جتعله دائماً وراء كل عمل ووراء كل
 حياسب عليه. 

{، ملا رأى ملله وتضجره منه، رد    فقال: وهللا ال يغفر هللا لك، أو ال يدخلك هللا اجلنة}
 أبو هريرةل عليه هبذا الرد والعياذ ابهلل! فأاته الشيطان يف هذه احلالة النفسية، فقال كما قا

 {.    قال كلمة أوبقت دنياه وآخرتهرضي هللا عنه: }
منه، فتجاوز األمر والنهي واملوعظة والتذكري وأىب إال أن  فقد شعر أبن هذا املدعو ميئوس

يتدخل يف أمر هو من اختصاص هللا سبحانه وتعاىل، فتأىل على هللا، وقال على هللا بغري علم 
{ وما أدراك اي مسكني؟! كيف تقول هذا؟!     وهللا ال يغفر هللا لكوال حجة وال برهان: }

 كيف تقسم وجتزم بذلك؟ أعندك من هللا موثق أو عهد حىت تقول هذا الكالم؟! 
لقد دعا النيب صلى هللا عليه وسلم يف قنوته على قبائل وأحياء من العرب آذته، وحقاً كان 

به وأبصحابه، وكانوا  صلى هللا عليه وسلم على صواب ويقني من أذية من آذاه ومما فعلوا 
 َشْيٌء َأْو يـَتموَب َعَلْيِهْم لَْيَس َلَك ِمَن اأَلْمرِ كفاراً حقاً، ومع ذلك يقول هللا تبارك وتعاىل: 

هَبمْم فَِإهنَّمْم ظَاِلممونَ  [، سبحان هللا! ليس لك من األمر شيء، فإن 128]آل عمران: َأْو يـمَعذِ 
 أمرهم إىل هللا سبحانه وتعاىل، فقد يتوبون أو يعذهبم. 

فيؤخذ من ذلك: أن الداعية عليه أالَّ يتجاوز أمر هللا سبحانه وتعاىل يف دعوته، بل يقتصر 
على الدعوة كما أمر هللا سبحانه وتعاىل، مث جتتمع اخلصوم عند هللا سبحانه وتعاىل، كما جاء 

{، وملا مر النيب صلى هللا    حىت إنه يقتص للشاة اجلماء من الشاة القرانءيف احلديث: }
{،    وهللا إن هللا ليعلم فيم تنتطحان وسيقضي بينهماعليه وسلم بعنزتني تنتطحان قال: }

 تبارك وتعاىل يعلم فيما اختصما وسيقضي بينهما يوم القيامة، فال يوجد خصمان إالَّ وهللا
حىت الدواب، فإن كانت الشاة القرانء طغت وبغت على اجللحاء اليت ال قرون هلا، فيوم 

القيامة يكون القصاص، وهذه سنة ال يدركها الظاملون واملتجربون الذين أعطاهم هللا سبحانه 
 ء، وهناك عند هللا سبحانه وتعاىل جتتمع اخلصوم. وتعاىل قوة أو سلطة فيظلمون الضعفا
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فجاء الرجالن املتخاصمان فوقفا بني يدي رب العاملني، واملطالب هنا هو املوعود أبن هللا ال 
يغفر له وال يرمحه وال يدخله اجلنة، ولكن الذي توىل اخلصومة هو رب العاملني؛ ألن 

الرجل أتىل على هللا سبحانه وتعاىل ومل املوضوع يتعلق بصفات هللا سبحانه وتعاىل؛ ألن 
 يقتصر على ما أمره هللا به. 

فاخلصم هنا هو رب العاملني، وإن كان املظلوم هو الذي تعرض لتلك التهمة وذلك 
التخويف بغري حق، وذلك أنه رمبا يكون قد صدقه، فإن بعض املدعوين إذا جاء شخص 

خري، فإذا قال: هذه ردة، وهذا كفر،  وأيسه وقنطه صدقه؛ ألنه يظن أنه على علم وعلى
ولن يغفر لك، صدقه، وهنا فائدة دعوية: وهي أن املذنب إذا قيل له أنه غري مغفور له أو 

ال توبة له، فلن يتوب بل سيستمر ويتعمد املعصية، كما يف قصة قاتل املائة، ملا أفتاه العابد 
ن قتل تسعة وتسعني أو مائة أو ألفاً اجلاهل أبنه ال توبة له؛ أكمل به املائة، فاعتقد أن م

 سواء من جهة أنه ال توبة له، فليكثر من القتل إذًا، عياذاً ابهلل! 
نقول: فكان اخلصم هو رب العاملني سبحانه وتعاىل، فقال هلذا اجملتهد العابد الداعية 

{ )أكنت يب عاملاً( أي:    أكنت يب عاملاً؟ أو كنت على ما يف يدي قادرًا؟!املخطئ: }
أعلمت أين ال أغفر ملن فعل الذنب؟ كيف علمت ذلك؟ بل املقطوع به أن هللا سبحانه 

وتعاىل خيرب على لسان رسله أنه يغفر ملن يشاء، وهذا عيسى عليه السالم يقول عندما سأله 
ذموين َوأم  هللا سبحانه وتعاىل: مِ َي ِإهَلنَْيِ َوِإْذ قَاَل الِلَّم اَي ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ َأَأنَت قـمْلَت لِلنَّاِس اختَِّ

 ِمْن دموِن الِلَِّ قَاَل سمْبَحاَنَك َما َيكمونم يل َأْن َأقموَل َما لَْيَس يل حبَقٍ  ِإْن كمنتم قـمْلتمهم فـََقْد َعِلْمَتهم 
مم اْلغميموبِ  [ إىل أن 116]املائدة: تـَْعَلمم َما يف نـَْفِسي َوال َأْعَلمم َما يف نـَْفِسَك ِإنََّك َأْنَت َعالَّ

هْبمْم فَِإهنَّمْم ِعَبادمَك َوِإْن تـَْغِفْر هَلمْم فَِإنََّك َأْنَت اْلَعزِيزم احْلَِكيمم ِإْن تـم يقول:  [، 118]املائدة: َعذِ 
يـمَعذِ بم َمْن َيَشاءم َويـَْغِفرم وقد ورد أن هللا سبحانه وتعاىل قد يعذب الشخص وقد ال يعذبه: 

 [، وعليه: فمن أين قلت: إن هللا ال يغفر لفالن املعني؟ 40]املائدة: ِلَمْن َيَشاءم 
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فالذي أنزله هللا وأعلم به عباده على لسان أنبيائه هو أنه يغفر الذنوب ملن يشاء، وأن الذي 
ن هللا حيرمه من اجلنة وحيرمه من رمحته هو الكافر، فهل لديك علم أبن هذا املعني كافر، وأ

 لن يرمحه ولن يدخله اجلنة؟ 
{، أي: هل أعطاك هللا تبارك وتعاىل النار    أو كنت على ما يف يدي قادرًا؟!قال: }

 وأقدرك على أن تدخل من تشاء وخترج من تشاء، فجزمت وقطعت أن هذا سيدخلها؟ 
فليس هو على علم من هللا، وليس قادراً على ما يف يدي هللا سبحانه وتعاىل، فاجلنة والنار 

والعذاب والسعادة والشقاء والتوفيق واخلذالن من هللا سبحانه وتعاىل وليس ألحد من 
 الناس. 

 إذًا: هذا ظلم وبغي يف حق هللا ويف حق هذا العبد أيضاً. 
{، ويؤخذ من هذا أنه كان مستحقاً    اجلنة برمحيت وقال للمذنب: اذهب فادخلقال: }

للعقوبة؛ ألنه لو مل يكن مستحقاً للعقوبة لكان العتاب للمتأيل أبن يقال له: عاتبت غري 
كنه قد أذنب، وإمنا أدخله معاتب، وعاقبت غري معاقب، فكيف تتوعده وهو مل يذنب؟ ل

هللا سبحانه وتعاىل اجلنة برمحته، وقد مات أيضاً وهو ممِصرٌّ على الذنب، ولو كان قد اتب 
اذهب لكان اجلواب: كيف تقطع له ابلنار وقد اتب؟ لكن قال له ربه تبارك وتعاىل: }

{، فرمحة هللا تبارك وتعاىل وسعت كل شيء، ومن يشأ هللا تعاىل أن    فادخل اجلنة برمحيت
يرمحه رمحه وإن فعل ما فعل من املوبقات والذنوب، وال يعين ذلك أن يطمئن أصحاب 

الوعيد وأيمنون! لكن نقول: ذلك راجع إىل مشيئة هللا، وإال فاالحتمال اآلخر صعب جدًا 
 أقل من أن يتوب العبد لينجو من عذاب هللا سبحانه وتعاىل ولو قبيل وهو النار، فال

 املوت. 
{، فبعد الدعوة والعبادة واالجتهاد يف اخلري     وقال لآلخر: اذهبوا به إىل النارقال: }

والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة رضي هللا عنه : } أبو هريرةكانت خامتة السوء. قال 
العمل والعبادة كلها هباء، وأما اآلخرة  {، أما دنياه فذهاب   أوبقت دنياه وآخرته

 فدخوله النار، نسأل هللا العفو والعافية. 
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إن أحدكم ليعمل رضي هللا عنه يف سوء اخلامتة: } عبد هللا بن مسعودوقد تعرضنا حلديث 
ل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل بعم

النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، 
{، وقلنا: إن هذا احلديث ال يعين    فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها

أن اإلنسان يعمل بعمل أهل اجلنة يف ظاهر األمر كما هو يف بعض الرواايت، ومحله عليه 
بعض العلماء قدمياً وحديثاً، فال يشرتط ذلك؛ ألننا إذا قلنا: إن العبد إمنا يعمل اخلري يف 

 صادق، وإذا قلنا هذا فإن احلكمة املقصودة من الظاهر، فهو يف الباطن منافق وغري
احلديث تنتفي، وكأنه مل يبق له معىن؛ ألن من كان يعمل بعمل أهل اجلنة يف الظاهر فقط 
وهو يف الباطن يعمل بعمل أهل النار؛ فهو يف احلقيقة يعمل بعمل أهل النار، فما ينفعه 

 الظاهر وال يثاب عليه. 
اخلامتة، ويبقى التخويف على اببه، ويبقى للحديث معناه  فاحلديث فيه التخويف من سوء

من الزجر والوعيد؛ ليحذر العابد الصادق، والداعية احملسن، واملنيب القانت من الوقوع 
فيما قد تسوء به خامتته، فهذا الرجل ثبتت له الشهادة أبنه جمتهد يف العبادة وخطؤه أو ذنبه  

قمْل واملوبقات، مع أن الدعوة إىل هللا عمل األنبياء،  كان يف الدعوة إىل هللا ال يف الذنوب
[، لكن من هذا الباب زلَّ ووقع، فكانت خامتته 108]يوسف: َهِذِه َسِبيِلي َأْدعموا ِإىَل الِلَِّ 

وهنايته هي النار هبذه الكلمة، وهذا مما يؤكد ويؤيد املعىن الذي قلناه، فيظل هذا احلديث 
نيب القانت، أبنه رمبا حبط عمله بكلمة أو بزلة ومل على ظاهره وعلى اببه؛ ختويفاً للصاحل امل

إن الرجل ليتكلم ابلكلمة من سخط هللا ال يلقي يلق هلا اباًل، كما جاء يف احلديث اآلخر: }
يقول الكلمة من رضا هللا ال يلقي هلا اباًل  {، وقد   هلا ابالً هتوي به يف النار سبعني خريفاً 

 يرفعه هللا هبا الدرجات. 
فالواجب يف ابب الرتبية والتزكية: هو االحرتاز والتنبه، وعدم االغرتار واإلعجاب ابلعمل  

ادات أو صالة أو قراءة قرآن أو عمل خري ودعوة، فهذا شأن أو الركون إليه، وإن كان عب
 عباد هللا اخلائفني املراقبني، وإمنا األعمال ابخلواتيم. 
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يظل والشاهد من احلديث: أن إطالق الوعيد على مستحقه يف اجلملة وعلى العموم  
على اببه، وأما املعني فال جيوز أن يقال يف حقه إالَّ ما جيوز لإلنسان أن يشهد به عليه، وهذا 

 الرجل قال وحكم أبمر ال جتوز معه الشهادة. 
 وهنا مسألة: هل جيوز ألحد أن يشهد أبن فالانً يدخل النار أو لن يرمحه هللا؟ 

جتوز معه الشهادة، أبن يكون هذا  اجلواب: ال جيوز ذلك، أما ما كان عن يقني أو أمر
الشخص املعني قد استوىف شروط العقوبة، وانتفت عنه موانعها؛ فهذا يشهد له بذلك، مىت 

تيقن اإلنسان من ذلك، سواًء كان يف التسمية، أو كان يف احلكم ويف حتقيق املناط ويف 
 تطبيق احلكم على موضعه وعلى حمله.

 

 املعني أبنه من أهل الوعيد  اخلطأ من أسباب عدم الشهادة على

 منهج أهل السنة واجلماعة يف تكفري املعني من درس:  •

 
يقول املصنف رمحه هللا: ]وألن الشخص املعني ميكن أن يكون جمتهداً خمطئاً مغفوراً له[، 

يضاً من رمحة هللا وعفوه، فلو أن هللا تبارك وتعاىل يؤاخذ الناس خبطئهم ملا جنا من وهذا أ
شيخ كما قال -ولكن االجتهاد اخلطأ مهما بلغ  عقوبته إال املعصومون، وهم األنبياء، 

كائناً ما كان، فهو مغفور له وصاحبه معذور، وقد يكون له أجر واحد   -رمحه هللا اإلسالم
إذا كان اخلطأ ابجتهاد، كما أن اجملتهد املصيب له أجران، كما صح ذلك عن رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم.
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 جلهل مانع من موانع التكفري ا

  التكفري وضوابطه )احللقة السادسة(من درس:   •

 
 قال املصنف رمحه هللا تعاىل: 

ن يكون ممن مل يبلغه وألن الشخص املعني ميكن أن يكون جمتهداً خمطئاً مغفوراً له، وميكن أ]
ما وراء ذلك من النصوص، وميكن أن يكون له إميان عظيم وحسنات أوجبت له رمحة هللا،  
كما غفر للذي قال: إذا متُّ فاسحقوين مث ذمرُّوين.. مث غفر هللا له خلشيته، وكان يظن أن 

 هللا ال يقدر على ُجعه وإعادته، أو شك يف ذلك. 
ة ال مينعنا أن نعاقبه يف الدنيا ملنع بدعته، وأن نستتيبه، فإن لكن هذا التوقف يف أمر اآلخر 

 [  اتب وإال قتلناه.
الشرح: هذا مثال آخر لكون املعني قد ال يندرج حتت الوعيد العام؛ فإن اإلنسان قد  

لكنه ال يندرج حتت الوعيد العام يف التكفري أو التضليل أو التفسيق؛  يفعل الكفر أو يقوله،
ملانع من املوانع قام به، وقد ذكر املصنف من املوانع: أن الشخص املعني ميكن أن يكون 
جمتهداً خمطئاً مغفوراً له، فقد يكون مذنباً، وقد يكون جاهاًل، كما يظهر من هذا احلديث، 

قال ما قال هو اجلهل، وسوف نفصل الكالم يف هذا احلديث أن احلامل لصاحبه على أن 
 بعد أن نذكر بعض ألفاظه.

 

 حديث الرجل الذي قال لبنيه )إذا مت فاسحقوين( 

  التكفري وضوابطه )احللقة السادسة(من درس:  •
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 صحة احلديث والرد على من أنكره
، ورواه غريمها من األئمة، فهو  مسلممام واإل البخاريهذا احلديث متفق عليه، رواه اإلمام 

حديث صحيح اثبت، ومن رده فقد ردَّ حديثاً صحيحاً اثبتاً من سنة رسول هللا صلى هللا 
أومل يعمل به بناًء على دليل علمي أو  عليه وسلم، وال دليل له على رده، ومل يرده أحد

شبهة، وإمنا غاية ما عندهم أن يقولوا: إنه خمالف للقطعيات أو للكليات، أو خمالف 
لألصول، أو ما أشبه ذلك، وهذا كله من معارضة احلق ابلباطل؛ ألن األصول والقطعيات 

وهناك فرق بني القواعد العقلية  عندان هي كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، 
والقواعد الشرعية: فالقواعد العقلية ال تقبل التخصيص، فإذا ومجدت جزئية واحدة، أو 

 مثال واحد ال تنطبق عليه القاعدة؛ بطلت القاعدة. 
 قطعية فإهنا تقبل التخصيص وتقبل التقييد.  أما القواعد الشرعية: فإهنا وإن كانت

فهذا احلديث وأمثاله هو أصل برأسه، إْذ قد قاله النيب صلى هللا عليه وسلم وصح  عنه، وال 
 يقال: إنه عارض األصول.

 
 ذكر رواايت احلديث اليت يف الصحيح

 أبو هريرة، و  حذيفة، و  أبو سعيد اخلدريوقد رواه األئمة عن ُجع من الصحابة، منهم: 
الرواايت هي اليت يف  رضي هللا تعاىل عنهم، وغريهم كما يف بعض الرواايت، لكن هذه

 عن هؤالء الثالثة: البخاريالصحيح، فقد رواه اإلمام 
 

 رواية أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه
أن ه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم: }رضي هللا عن أيب سعيد اخلدريالرواية األوىل: رواية 

رجالً كان قبلكم رغسه هللا مااًل، فقال لبنيه ملا حمضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خري أب، 
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قال: فإين مل أعمل خرياً قط، فإذا متم فأحرقوين، مث اسحقوين، مث ذرُّوين يف يوٍم عاصف، 
 {.    ك، فتلقاه برمحتهففعلوا، فجمعه هللا عز وجل، فقال: ما محلك؟ قال: خمافت

 { أي: أعطاه هللا ماالً ووسع   رغسه هللا ماالً هذا الرجل من بين إسرائيل ممن كان قبلنا }
 عليه، وقيل: إن الرواية الصحيحة }رأسه{. 

{    أي أٍب كنتم لكم؟{ أي: عندما جاءه املوت وحضره، }   فقال لبنيه ملا حمضر}
{،    قالوا: خري أبيسأل أبناءه فيقول هلم: اي أبنائي! كيف كانت أبويت ومعامليت لكم؟ }

وأبوهم يريد بذلك أن يستوثق منهم، فكأنه يقول: مقابل إحساين إليكم وتربييت لكم وأبويت 
 قال: فإين مل أعمل خرياً قطعليكم ... إخل؛ أريد منكم أن تنقذوين من عذاب هللا }احلانية 

{، وال يلزم من كونه مل يعمل خريًا قط، أن يكون اتركاً جلميع الفرائض مرتكباً جلميع   
إنه قاهلا هضماً للنفس، واعرتافاً ابلتقصري، فهذا الرجل ال ريب أنه  احملرمات، لكن قد يقال:

من أهل التوحيد، وإال ملا استحق رمحة هللا سبحانه وتعاىل، فإن الكفار ملعونون مطرودون 
من رمحة هللا، لكن هذا الرجل مل يعمل خرياً قط، ومعناه كما جاء يف بعض الرواايت: أنه 

وفرط يف حق هللا؛ تركاً للواجبات، وارتكاابً للمحظورات،  أسرف على نفسه يف املعاصي،
{ واليوم العاصف    فإذا أان مت فأحرقوين مث اسحقوين، مث ذروين يف يوم عاصففقال: }

َتْذرموهم ذروه كما يف قوله تعاىل: هو الذي تكون الريح فيه شديدة، فهو يريد منهم أن ي
[، مبعىن: أن حيرقوه مث يسحقوه مث يطحنوه، مث يذروه يف يوم 45]الكهف: الر اَِيحم 

 ففعلوا، فجمعه هللا عز وجل، فقال: ما محلك؟عاصف، فتذهب به الريح يف كل مكان، }
ما الذي دفعك إىل ذلك؟ وما الذي محلك على ما صنعت؟ وما سبب اإلقدام  {، أي:  

 {.   قال: خمافتك، فتلقاه برمحتهعلى هذا الفعل؟ }
 

 رواية حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه
قال له: أال حتدثنا ما مسعت من  عقبةرضي هللا تعاىل عنه أن  فةحذيالرواية الثانية: رواية 

إن رجالً حضره املوت، ملا أيس من احلياة النيب صلى هللا عليه وسلم؟ قال: مسعته يقول: }
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إذا مت فاُجعوا يل حطباً كثريًا، مث {، ويف الرواية األوىل: )أبناءه(، قال: }   أوصى أهله
أوروا انرًا، حىت إذا أكلت حلمي وخلصت إىل عظمي، فخذوها فاطحنوها، فدرُّوين يف اليم 

(، قيل: من -أو راح ٍ -{ )يف اليم( أي: يف البحر، )يف يوم حاٍر    -أو راح ٍ -يف يوم حارٍ  
احلور، وقيل: يف يوم حاٍن، فإن العرب تقول إذا اشتدت الريح: حتن كحنني اإلبل، أو حتور  

، فقال: ملَ فعلت؟ قال: خشيتك. فجمعه هللاكحور اإلبل، )أو راحٍ ( أي: شديد الريح، }
رضي هللا  حذيفةو  عقبةمن رواية {. فاحلديث    : وأان مسعته يقول عقبةفغفر هللا له، فقال 

 عنهما.
 

 
 رواية أيب هريرة رضي هللا عنه

كان رجل يسرف رضي هللا تعاىل عنه، إال أنه قال يف أوهلا: } أيب هريرةالرواية الثالثة: رواية 
 { إخل احلديث.   على نفسه يف املعاصي، فلما حضره املوت قال لبنيه: ...

 
 شرح احلديث

رمحه هللا هذا احلديث يف كتاب الرقاق، ويف كتاب التوحيد،  البخاريوقد ذكر اإلمام  
ويف كتاب أخبار األنبياء، وبوب له يف كتاب الرقاق: )ابب اخلوف من هللا(، وهذا من فقه 

 يف تراُجه.  البخاريرمحه هللا، وكما قال العلماء: فقه  البخارياإلمام 
رمحه هللا وما الذي خيتاره يف معىن هذا احلديث؛ ألن  البخاري ومن هنا نعلم ما يريده

رمحه هللا عندما يضعه يف ابب معني وخيتار له ترُجة  البخارياحلديث فيه خالف كبري، فـ
معينة؛ فإنه يضعه يف الباب الذي يرى أنه يدل عليه، فقد قال رمحه هللا وغفر له: )ابب 

 اخلوف من هللا(، فلينتبه هلذه الرتُجة! 
{،    كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعملهرضي هللا عنه مرفوعاً: } حذيفةعن 

{، ويف رواية: )مل يبتئر خرياً قط( فقد     مل أعمل خريًا قطوهلذا قال يف الرواية األوىل: }
كان يسيء الظن بعمله، وقد جاء يف بعض الرواايت: أنه )كان نباشاً(، ينبش القبور فيسرق 
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األكفان وما قد جيد فيها، وهذا الفعل من أقبح أنواع اجلرائم، فإن اإلنسان إذا سرق 
مية بشعة وشنيعة، فكيف إذا سرق األموات؟! ومعىن ذلك: أن اخلوف من األحياء فهي جر 

وإن كان -هللا واخلوف من املوت وتذكر اآلخرة غائب عن ذهنه متاماً، فإن بعض الناس 
إذا رأى جنازة أو ميتاً أو مقربة خاف وارتدع، أما الذي يقدم على  -مسرفاً يف املعاصي

ما فيها من األكفان؛ فإن هذا دليل على قسوة القلب سرقة القبور وحيفرها وينبشها ليأخذ 
وغلظته وبعده عن هللا، وأنه ال يفكر يف اليوم اآلخر، وال خياف هللا، وال يرجو لقاءه، وهذا 

 تستحق أن يمساَء الظن هبا.  -كما يبدو من ظاهر الرواايت-العمل وأعمال أخرى 
{، وال تعارض بني     يوم صائففقال ألهله: إذا أان مت فخذوين فذروين يف البحر يف}

 {، املهم أنه حدد هلم )يف يوم   نصفه يف الرب ونصفه يف البحرالرواايت، فقد ورد: }
صائف(، أي: يوم عاصف، شديد الرايح، فبعد أن تطحن عظامه يذر بعضها يف الرب 

أصعب إعادة؛ فهو يظن أنه لو بقي على هيئته  -كما يظن-وبعضها يف البحر؛ ليكون 
ووضع يف القرب، فستكون إعادته سهلة، لكن إذا تفرق هبذا الشكل فسوف يغيب فكأنه 

ففعلوا به، فجمعه هللا، مث اسب ولن يعاقب. قال: }يغيب ويتالشى متاماً، ولن يبعث ولن حي
 {.    قال: ما محلك على الذي صنعت؟ قال: ما محلين عليه إال خمافتك، فغفر له

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر رجالً فيمن  رضي هللا تعاىل عنه، } أيب سعيدوعن 
 الرواية السابقة: {، أي: أعطاه هللا ماالً وولدًا، ويف   كان قبلكم آاته هللا ماالً وولداً 

{ )أي (    فلما حضر قال لبنيه: أي أٍب كنت لكم؟)رغسه أو رأسه(، وهي مبعىن واحد. }
{ كما يف الرواية    قالوا: خري أباسم استفهام منصوب على أنه خرب كان مقدم، }

فإنه مل يبتئر عند هللا األوىل، فهو أراد أن يستوثق منهم أبهنم سوف ميتثلون ما يريد، قال: }
{، وهذه الرواية فيها الثقات، فإن الرجل قال: فإين مل    : مل يدخر قتادةخرياً فسرها 

أبتئر، لكن الصحايب أو الراوي عدل عن قوله: )فإين( فقال: )فإنه(، كما جاء يف حديث 
{، فعدل الراوي عن أن يقول: )أان(،    هو على ملة عبد املطلبقال: } أيب طالبموت 

ستساغ أن يقوله، وخاصًة يف مثل هذا وهذا من حسن الكالم، أن يعدل اإلنسان عما ال ي
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األمر؛ ألن فيه كفرًا والعياذ ابهلل! وهنا األمر أخف من الكفر، لكن الراوي عدل عنه فقال: 
أان مل أدخر عند هللا خريًا  {، أي: قال الرجل ألبنائه:   قال: فإنه مل يبتئر عند هللا خرياً }

قط، فمعىن ذلك: أان قادم على مصري خطري، فماذا أرجو وقد حضر املوت وحان اللقاء؟ 
فيقول ألبنائه: البد من حيلة، فأعينوين على اخلالص من هذه املشكلة، وكان احلل الذي 

لئن قدر {، ويف بعض الرواايت: }   وإن يقدم على هللا يعذبهختيله وظنه هو هذا. قال: }
{، وهذا سنذكره فيما بعد؛ ألن قوله: )قدر( جاء يف بعض الرواايت    هللا علي ليعذبين

أ من قال: إن إنكاره أو شكه يف قدرة هللا انشئ من قوله: )لئن قدر فقط، ولذلك فقد أخط
علي(، فإن قوله هذا ليس شرطاً يف إنكاره للقدرة، فإن الرواايت اليت ذكرانها وليس فيها 

 ذكر القدرة، الظاهر منها أنه ليس موقناً بقدرة هللا. 
مؤدية إىل اخلالص،  فالرجل يريد أن يتخلص ويفر من عقاب هللا، وظن أن هذه الوسيلة

وإن يقدم على هللا يعذبه، فانظروا فإذا مت فأحرقوين، حىت إذا صرتم فحماً فقال: }
{، ويف هذه    مث إذا كان ريٌح عاصف فاذروين فيها -أو قال: فاسهكوين-فاسحقوين 
{ أي:    إذا مت فأحرقوين، حىت إذا صرت فحماً دة بعض املعاين، فإن قوله: }الرواية زاي

 -أو امتحشت-اُجعوا حطباً، وأحرقوا اجلسد حىت ال يبقى منه شيء، مث إذا احرتقت 
ت ريح عاصف فاذروه فيها، واجعلوا بعضه يف الرب العظام فاسحقوها، وانتظروا حىت إذا كان

وبعضه يف البحر، وهذا غاية ما ميكن أن يـمَتصور من التالشي، وفقدان املادة اليت يعاد أو 
 يبعث منها اإلنسان. 

{، فعاهدوه وحلفوا    فأخذ منهم مييناً : } مسلم{، وعند    فأخذ مواثيقهم على ذلك}
لما أخذ منهم املوثق على ذلك مات، له ابألميان أنه إذا مات أن يفعلوا به هكذا، ف

قَاَل {، هذه قدرة هللا تعاىل كما قال سبحانه:    فقال هللا: كنوالتقدير: فمات ففعلوا، }
[، وقال عز 79-78]يس: ِذي َأنَشَأَها َأوََّل َمرَّةٍ قمْل حيمِْييَها الَّ *  َمْن حيمِْي اْلِعظَاَم َوِهَي رَِميمٌ 

َوهمَو الَِّذي يـَْبَدأم اخْلَْلَق مثمَّ [ وقال تعاىل: 29]األعراف: َكَما َبَدَأكمْم تـَعمودمونَ وجل: 
ليه، سبحانه وتعاىل، وال فرق عند هللا [، فهو أهون ع27]الروم: يمِعيدمهم َوهمَو َأْهَونم َعَلْيهِ 
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تعاىل سواء بقي اإلنسان على هيئته، أو سحق وطحن، أو أكله السبع، أو احلوت، أو رمي 
 يف أي مكان ... فال يؤثر ذلك يف شيء من قدرة هللا سبحانه وتعاىل. 

َا {، وهذا مصداق قوله تعاىل:    كن، فإذا رجٌل قائمفلهذا قال هللا سبحانه وتعاىل: } ِإمنَّ
ًئا َأْن يـَقموَل َلهم كمْن فـََيكمونم َأمْ  [، فإذا رجٌل قائم، من الرب ومن 82]يس: رمهم ِإَذا َأرَاَد َشيـْ

البحر.. العظام املطحونة.. اللحم الذي أكلته النار.. كل شيء سحق وطحن وذمري، أعاده 
  سبحانه وتعاىل كما كان، فإذا به رجل قائم بني يدي هللا سبحانه وتعاىل.هللا

 
 ة للرجل من هللا تعاىل أم مل تقع؟هل وقعت املساءل

يورد البعض سؤاالً حول قصة هذا الرجل فيقولون: هل وقعت املسائلة هلذا الرجل من   
 هللا على احلقيقة يف قربه، أم أنه حكاية ملا سيقع يف يوم القيامة؟ 

ظاهر أنه وقع قبل يوم القيامة، وإن كان بعض العلماء يقول: إن هذا ذكر ملا سيكون يوم فال
 القيامة. 

فهو ظاهر احلديث، وإذا  -وهو الظاهر الذي نراه-وعلى أية حال: إن كان ذلك قد وقع 
 -وكذلك النيب صلى هللا عليه وسلم-من ابب أن هللا سبحانه  -كما ذكران-مل يقع، فهو 

ن أشياء مستقبلية مل تقع على أهنا قد وقعت؛ لتيقن وحتقق وقوعها كما أخرب هللا قد خيرب ع
قال: كن، فإذا رجٌل قائم، مث قال: أي تعاىل وكما أخرب رسوله صلى هللا عليه وسلم. }

{، والفرق: هو    عبدي! ما محلك على ما فعلت؟ فقال: خمافتك، أو قال: فرٌق منك
 اخلوف، قال: اي رب! خمافتك والفرق منك.

 

 صحة احلديث والرد على من أنكره 

  حديث الرجل الذي قال لبنيه )إذا مت فاسحقوين(من درس:  •
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ا من األئمة، فهو ، ورواه غريمه مسلمواإلمام  البخاريهذا احلديث متفق عليه، رواه اإلمام 

حديث صحيح اثبت، ومن رده فقد ردَّ حديثاً صحيحاً اثبتاً من سنة رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم، وال دليل له على رده، ومل يرده أحد أومل يعمل به بناًء على دليل علمي أو 

شبهة، وإمنا غاية ما عندهم أن يقولوا: إنه خمالف للقطعيات أو للكليات، أو خمالف 
لألصول، أو ما أشبه ذلك، وهذا كله من معارضة احلق ابلباطل؛ ألن األصول والقطعيات 

وهناك فرق بني القواعد العقلية  عندان هي كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، 
لقواعد العقلية ال تقبل التخصيص، فإذا ومجدت جزئية واحدة، أو والقواعد الشرعية: فا

 مثال واحد ال تنطبق عليه القاعدة؛ بطلت القاعدة. 
 أما القواعد الشرعية: فإهنا وإن كانت قطعية فإهنا تقبل التخصيص وتقبل التقييد. 

صح  عنه، وال فهذا احلديث وأمثاله هو أصل برأسه، إْذ قد قاله النيب صلى هللا عليه وسلم و 
 يقال: إنه عارض األصول.

 

 ذكر رواايت احلديث اليت يف الصحيح 

  حديث الرجل الذي قال لبنيه )إذا مت فاسحقوين(من درس:  •

 
 أبو هريرة، و  حذيفة، و  أبو سعيد اخلدريوقد رواه األئمة عن ُجع من الصحابة، منهم: 

رضي هللا تعاىل عنهم، وغريهم كما يف بعض الرواايت، لكن هذه الرواايت هي اليت يف 
 عن هؤالء الثالثة: خاريالبالصحيح، فقد رواه اإلمام 
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 رواية أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه 

  حديث الرجل الذي قال لبنيه )إذا مت فاسحقوين(من درس:  •

 
أن رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم: } أيب سعيد اخلدريالرواية األوىل: رواية 

رجالً كان قبلكم رغسه هللا مااًل، فقال لبنيه ملا حمضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خري أب، 
مث اسحقوين، مث ذرُّوين يف يوٍم عاصف،  قال: فإين مل أعمل خرياً قط، فإذا متم فأحرقوين،

 {.    ففعلوا، فجمعه هللا عز وجل، فقال: ما محلك؟ قال: خمافتك، فتلقاه برمحته
{ أي: أعطاه هللا ماالً ووسع    رغسه هللا ماالً هذا الرجل من بين إسرائيل ممن كان قبلنا }

 عليه، وقيل: إن الرواية الصحيحة }رأسه{. 
{    أي أٍب كنتم لكم؟، }{ أي: عندما جاءه املوت وحضره   فقال لبنيه ملا حمضر}

{،    قالوا: خري أبيسأل أبناءه فيقول هلم: اي أبنائي! كيف كانت أبويت ومعامليت لكم؟ }
أبوهم يريد بذلك أن يستوثق منهم، فكأنه يقول: مقابل إحساين إليكم وتربييت لكم وأبويت و 

 قال: فإين مل أعمل خرياً قطاحلانية عليكم ... إخل؛ أريد منكم أن تنقذوين من عذاب هللا }
ن كونه مل يعمل خريًا قط، أن يكون اتركاً جلميع الفرائض مرتكباً جلميع {، وال يلزم م  

احملرمات، لكن قد يقال: إنه قاهلا هضماً للنفس، واعرتافاً ابلتقصري، فهذا الرجل ال ريب أنه 
من أهل التوحيد، وإال ملا استحق رمحة هللا سبحانه وتعاىل، فإن الكفار ملعونون مطرودون 

هذا الرجل مل يعمل خرياً قط، ومعناه كما جاء يف بعض الرواايت: أنه  من رمحة هللا، لكن
أسرف على نفسه يف املعاصي، وفرط يف حق هللا؛ تركاً للواجبات، وارتكاابً للمحظورات، 

{ واليوم العاصف    فإذا أان مت فأحرقوين مث اسحقوين، مث ذروين يف يوم عاصففقال: }
َتْذرموهم هو الذي تكون الريح فيه شديدة، فهو يريد منهم أن يذروه كما يف قوله تعاىل: 

[، مبعىن: أن حيرقوه مث يسحقوه مث يطحنوه، مث يذروه يف يوم 45]الكهف: الر اَِيحم 
 ا محلك؟ففعلوا، فجمعه هللا عز وجل، فقال: معاصف، فتذهب به الريح يف كل مكان، }
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{، أي: ما الذي دفعك إىل ذلك؟ وما الذي محلك على ما صنعت؟ وما سبب اإلقدام   
 {.   قال: خمافتك، فتلقاه برمحتهعلى هذا الفعل؟ }

 

 رواية حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه 

  حديث الرجل الذي قال لبنيه )إذا مت فاسحقوين(من درس:  •

 
قال له: أال حتدثنا ما مسعت من  عقبةرضي هللا تعاىل عنه أن  حذيفةالرواية الثانية: رواية 

إن رجالً حضره املوت، ملا أيس من احلياة قول: }النيب صلى هللا عليه وسلم؟ قال: مسعته ي
إذا مت فاُجعوا يل حطباً كثريًا، مث {، ويف الرواية األوىل: )أبناءه(، قال: }   أوصى أهله

ها فاطحنوها، فدرُّوين يف اليم أوروا انرًا، حىت إذا أكلت حلمي وخلصت إىل عظمي، فخذو 
(، قيل: من -أو راح ٍ -{ )يف اليم( أي: يف البحر، )يف يوم حاٍر    -أو راح ٍ -يف يوم حارٍ  

 اإلبل، أو حتور  احلور، وقيل: يف يوم حاٍن، فإن العرب تقول إذا اشتدت الريح: حتن كحنني
فجمعه هللا، فقال: ملَ فعلت؟ قال: خشيتك. كحور اإلبل، )أو راحٍ ( أي: شديد الريح، }

رضي هللا  حذيفةو  عقبة{. فاحلديث من رواية    : وأان مسعته يقول عقبةفغفر هللا له، فقال 
 عنهما.

 

 رواية أيب هريرة رضي هللا عنه 

  حديث الرجل الذي قال لبنيه )إذا مت فاسحقوين(من درس:   •
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كان رجل يسرف رضي هللا تعاىل عنه، إال أنه قال يف أوهلا: } أيب هريرةالرواية الثالثة: رواية 

 { إخل احلديث.   على نفسه يف املعاصي، فلما حضره املوت قال لبنيه: ...
 

 شرح احلديث 

  حديث الرجل الذي قال لبنيه )إذا مت فاسحقوين(من درس:   •

 
رمحه هللا هذا احلديث يف كتاب الرقاق، ويف كتاب التوحيد،  البخاريذكر اإلمام  وقد 

ويف كتاب أخبار األنبياء، وبوب له يف كتاب الرقاق: )ابب اخلوف من هللا(، وهذا من فقه 
 يف تراُجه.  البخاريرمحه هللا، وكما قال العلماء: فقه  البخاري اإلمام

رمحه هللا وما الذي خيتاره يف معىن هذا احلديث؛ ألن  البخارينعلم ما يريده ومن هنا 
رمحه هللا عندما يضعه يف ابب معني وخيتار له ترُجة  البخارياحلديث فيه خالف كبري، فـ

معينة؛ فإنه يضعه يف الباب الذي يرى أنه يدل عليه، فقد قال رمحه هللا وغفر له: )ابب 
 اخلوف من هللا(، فلينتبه هلذه الرتُجة! 

{،    كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعملهرضي هللا عنه مرفوعاً: } حذيفةعن 
{، ويف رواية: )مل يبتئر خرياً قط( فقد     مل أعمل خريًا قطوهلذا قال يف الرواية األوىل: }

كان يسيء الظن بعمله، وقد جاء يف بعض الرواايت: أنه )كان نباشاً(، ينبش القبور فيسرق 
األكفان وما قد جيد فيها، وهذا الفعل من أقبح أنواع اجلرائم، فإن اإلنسان إذا سرق 

ألحياء فهي جرمية بشعة وشنيعة، فكيف إذا سرق األموات؟! ومعىن ذلك: أن اخلوف من ا
وإن كان -هللا واخلوف من املوت وتذكر اآلخرة غائب عن ذهنه متاماً، فإن بعض الناس 

إذا رأى جنازة أو ميتاً أو مقربة خاف وارتدع، أما الذي يقدم على  -مسرفاً يف املعاصي
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ينبشها ليأخذ ما فيها من األكفان؛ فإن هذا دليل على قسوة القلب سرقة القبور وحيفرها و 
وغلظته وبعده عن هللا، وأنه ال يفكر يف اليوم اآلخر، وال خياف هللا، وال يرجو لقاءه، وهذا 

 تستحق أن يمساَء الظن هبا.  -كما يبدو من ظاهر الرواايت-العمل وأعمال أخرى 
{، وال تعارض بني    ين يف البحر يف يوم صائففقال ألهله: إذا أان مت فخذوين فذرو }

د هلم )يف يوم {، املهم أنه حد   نصفه يف الرب ونصفه يف البحرالرواايت، فقد ورد: }
صائف(، أي: يوم عاصف، شديد الرايح، فبعد أن تطحن عظامه يذر بعضها يف الرب 

أصعب إعادة؛ فهو يظن أنه لو بقي على هيئته  -كما يظن-وبعضها يف البحر؛ ليكون 
ووضع يف القرب، فستكون إعادته سهلة، لكن إذا تفرق هبذا الشكل فسوف يغيب فكأنه 

ففعلوا به، فجمعه هللا، مث لن يبعث ولن حياسب ولن يعاقب. قال: }يغيب ويتالشى متاماً، و 
 {.    قال: ما محلك على الذي صنعت؟ قال: ما محلين عليه إال خمافتك، فغفر له

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر رجالً فيمن  رضي هللا تعاىل عنه، } أيب سعيدوعن 
 وولدًا، ويف الرواية السابقة: {، أي: أعطاه هللا ماالً    كان قبلكم آاته هللا ماالً وولداً 

{ )أي (    فلما حضر قال لبنيه: أي أٍب كنت لكم؟)رغسه أو رأسه(، وهي مبعىن واحد. }
{ كما يف الرواية    قالوا: خري أباسم استفهام منصوب على أنه خرب كان مقدم، }

فإنه مل يبتئر عند هللا األوىل، فهو أراد أن يستوثق منهم أبهنم سوف ميتثلون ما يريد، قال: }
{، وهذه الرواية فيها الثقات، فإن الرجل قال: فإين مل    : مل يدخر قتادةخرياً فسرها 

أبتئر، لكن الصحايب أو الراوي عدل عن قوله: )فإين( فقال: )فإنه(، كما جاء يف حديث 
{، فعدل الراوي عن أن يقول: )أان(،    هو على ملة عبد املطلبقال: } أيب طالبموت 

نسان عما ال يستساغ أن يقوله، وخاصًة يف مثل هذا وهذا من حسن الكالم، أن يعدل اإل
األمر؛ ألن فيه كفرًا والعياذ ابهلل! وهنا األمر أخف من الكفر، لكن الراوي عدل عنه فقال: 

لرجل ألبنائه: أان مل أدخر عند هللا خريًا {، أي: قال ا   قال: فإنه مل يبتئر عند هللا خرياً }
قط، فمعىن ذلك: أان قادم على مصري خطري، فماذا أرجو وقد حضر املوت وحان اللقاء؟ 
فيقول ألبنائه: البد من حيلة، فأعينوين على اخلالص من هذه املشكلة، وكان احلل الذي 
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لئن قدر {، ويف بعض الرواايت: }   وإن يقدم على هللا يعذبهختيله وظنه هو هذا. قال: }
{، وهذا سنذكره فيما بعد؛ ألن قوله: )قدر( جاء يف بعض الرواايت    هللا علي ليعذبين

ولذلك فقد أخطأ من قال: إن إنكاره أو شكه يف قدرة هللا انشئ من قوله: )لئن قدر فقط، 
علي(، فإن قوله هذا ليس شرطاً يف إنكاره للقدرة، فإن الرواايت اليت ذكرانها وليس فيها 

 ذكر القدرة، الظاهر منها أنه ليس موقناً بقدرة هللا. 
ن هذه الوسيلة مؤدية إىل اخلالص، فالرجل يريد أن يتخلص ويفر من عقاب هللا، وظن أ

وإن يقدم على هللا يعذبه، فانظروا فإذا مت فأحرقوين، حىت إذا صرتم فحماً فقال: }
ه {، ويف هذ   مث إذا كان ريٌح عاصف فاذروين فيها -أو قال: فاسهكوين-فاسحقوين 

{ أي:    إذا مت فأحرقوين، حىت إذا صرت فحماً الرواية زايدة بعض املعاين، فإن قوله: }
 -أو امتحشت-اُجعوا حطباً، وأحرقوا اجلسد حىت ال يبقى منه شيء، مث إذا احرتقت 

ا حىت إذا كانت ريح عاصف فاذروه فيها، واجعلوا بعضه يف الرب العظام فاسحقوها، وانتظرو 
وبعضه يف البحر، وهذا غاية ما ميكن أن يـمَتصور من التالشي، وفقدان املادة اليت يعاد أو 

 يبعث منها اإلنسان. 
{، فعاهدوه وحلفوا    فأخذ منهم مييناً : } مسلم{، وعند    فأخذ مواثيقهم على ذلك}

وا به هكذا، فلما أخذ منهم املوثق على ذلك مات، له ابألميان أنه إذا مات أن يفعل
قَاَل {، هذه قدرة هللا تعاىل كما قال سبحانه:    فقال هللا: كنوالتقدير: فمات ففعلوا، }
[، وقال عز 79-78]يس: ِييَها الَِّذي َأنَشَأَها َأوََّل َمرَّةٍ قمْل حيمْ *  َمْن حيمِْي اْلِعظَاَم َوِهَي رَِميمٌ 

َوهمَو الَِّذي يـَْبَدأم اخْلَْلَق مثمَّ [ وقال تعاىل: 29]األعراف: َكَما َبَدَأكمْم تـَعمودمونَ وجل: 
[، فهو أهون عليه، سبحانه وتعاىل، وال فرق عند هللا 27]الروم: يمِعيدمهم َوهمَو َأْهَونم َعَلْيهِ 

تعاىل سواء بقي اإلنسان على هيئته، أو سحق وطحن، أو أكله السبع، أو احلوت، أو رمي 
 يف أي مكان ... فال يؤثر ذلك يف شيء من قدرة هللا سبحانه وتعاىل. 

َا {، وهذا مصداق قوله تعاىل:    كن، فإذا رجٌل قائمفلهذا قال هللا سبحانه وتعاىل: } ِإمنَّ
ًئا َأْن يـَقموَل َلهم كمْن فـََيكمونم  [، فإذا رجٌل قائم، من الرب ومن 82]يس: َأْمرمهم ِإَذا َأرَاَد َشيـْ
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ري، أعاده البحر.. العظام املطحونة.. اللحم الذي أكلته النار.. كل شيء سحق وطحن وذم 
 هللا سبحانه وتعاىل كما كان، فإذا به رجل قائم بني يدي هللا سبحانه وتعاىل.

 

 هل وقعت املساءلة للرجل من هللا تعاىل أم مل تقع؟ 

  إذا مت فاسحقوين(حديث الرجل الذي قال لبنيه )من درس:  •

 
يورد البعض سؤاالً حول قصة هذا الرجل فيقولون: هل وقعت املسائلة هلذا الرجل من   

 هللا على احلقيقة يف قربه، أم أنه حكاية ملا سيقع يف يوم القيامة؟ 
قبل يوم القيامة، وإن كان بعض العلماء يقول: إن هذا ذكر ملا سيكون يوم فالظاهر أنه وقع 

 القيامة. 
فهو ظاهر احلديث، وإذا  -وهو الظاهر الذي نراه-وعلى أية حال: إن كان ذلك قد وقع 

 -وكذلك النيب صلى هللا عليه وسلم-من ابب أن هللا سبحانه  -كما ذكران-مل يقع، فهو 
لية مل تقع على أهنا قد وقعت؛ لتيقن وحتقق وقوعها كما أخرب هللا قد خيرب عن أشياء مستقب

قال: كن، فإذا رجٌل قائم، مث قال: أي تعاىل وكما أخرب رسوله صلى هللا عليه وسلم. }
{، والفرق: هو    عبدي! ما محلك على ما فعلت؟ فقال: خمافتك، أو قال: فرٌق منك

 اخلوف، قال: اي رب! خمافتك والفرق منك.
 

 اخلوف من هللا عزوجل 

  التكفري وضوابطه )احللقة السادسة(من درس:  •
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 البخاريألمور اليت جيب أن نتعظ ونعترب هبا، فقد ترجم إن اخلوف من هللا تعاىل من أهم ا

رمحه هللا هلذا الباب: )ابب اخلوف من هللا(، فالبد أن نكون خائفني من هللا.. خائفني من 
غ به اخلوف حداً بعيداً، أذهله وأنساه قدرة هللا سبحانه وتعاىل ذنوبنا، فإن هذا الرجل قد بل

على اإلعادة وعلى اخللق، وحنن ال نصل إىل هذا احلد، لكن البد من اخلوف من هللا عز 
"هو من املقامات العلية، وهو من  الفتحرمحه هللا يف  ابن حجروهلذا يقول احلافظ  وجل، 

تمْم ممْؤِمِننيَ ىل: لوازم اإلميان، قال هللا تعا [، وقال تعاىل: 175]آل عمران: َوَخافموِن ِإْن كمنـْ
َ ِمْن ِعَباِدِه [، وقال تعاىل: 44]املائدة: نِ َفال خَتَْشوما النَّاَس َواْخَشوْ  َا خَيَْشى الِلَّ ِإمنَّ

{"، فال    أان أعلمكم ابهلل، وأشدكم له خشية[، وتقدم حديث: }28]فاطر: اْلعمَلَماءم 
شك أن النيب صلى هللا عليه وسلم هو أشد الناس خشية هلل وتعظيماً له، قال: "وُجع بني 

العلم واخلشية، ومها متالزمان يف احلديث كما مها يف اآلية"، فأشد الناس خشية هلل هم 
*  نـَبِ ْئ ِعَباِدي َأين ِ َأاَن اْلَغفمورم الرَِّحيمم أعلمهم ابهلل وبصفاته، وقدرته وعذابه، كما قال تعاىل: 

[ فإذا عرفوا ذلك فإهنم سوف يتقون 50-49]احلجر: َوَأنَّ َعَذايب همَو اْلَعَذابم األَلِيمم 
  وخيافون ويرجون.

 
 خوف املقربني

محه هللا: "وكلما كان العبد أقرب إىل ربه كان أشد له خشية ممن دونه"، ر  احلافظيقول  
أي: كلما كان اإلنسان أقرب إىل هللا وأحرص على طاعة هللا، فإنه يكون أشد خوفاً من 

غريه، ولذلك فإن املسرفني على أنفسهم ابملعاصي، واجملاهرين مبا حرم هللا، واملرتكبني 
 يف قلوهبم مفقودًا أو شبه مفقود، وابلعكس؛ فإن العباد للموبقات، جند أن اخلوف من هللا

األتقياء الصاحلني الورعني الزاهدين، هم أكثر الناس خوفاً من رهبم، كما قال تعاىل: 
[، وهلذا ملا 60]املؤمنون: َوالَِّذيَن يـمْؤتموَن َما آَتوا َوقـملموهبممْم َوِجَلٌة َأهنَّمْم ِإىَل َرهبِ ِْم رَاِجعمونَ 

أهؤالء هم الذين يسرقون رضي هللا عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: } عائشةسألت 
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. هؤالء الذين يصومون  ابنة الصديقويزنون ويسرفون على أنفسهم ابملعاصي؟ قال: ال اي 
 يـمْؤتموَن َما آَتوا َوقـملموهبممْم َوِجَلةٌ {، فهم    ويصلون ويزكون، ولكنهم خيافون أال يتقبل منهم

[، فيأتون 60]املؤمنون: َأهنَّمْم ِإىَل َرهبِ ِْم رَاِجعمونَ خلوف [، والوجل: هو ا60]املؤمنون:
ابلطاعات، ويفعلون الواجبات، ويرتكون احملرمات، ويتقربون إىل هللا سبحانه وتعاىل مبا شرع 

من النوافل بعد الفرائض، ومع ذلك )قلوهبم وجلة( أي: خائفة؛ إذ ال يدرون هل يتقبل 
 منهم أم ال؟ 

: "وكلما كان العبد أقرب إىل ربه كان أشد له خشيًة ممن دونه، وقد وصف هللا  احلافظيقول 
الَِّذيَن [، واألنبياء بقوله: 50]النحل: خَيَافموَن َرهبَّمْم ِمْن فـَْوِقِهمْ تعاىل املالئكة بقوله: 

["، وكلما عظمت 39]األحزاب: يـمبَـلِ غموَن ِرَساالِت الِلَِّ َوخَيَْشْونَهم َوال خَيَْشْوَن َأَحًدا ِإالَّ الِلََّ 
خشية هللا سبحانه وتعاىل يف قلب عبٍد من العباد هانت عليه خشية الناس حىت ال يكاد 

، وقيل: غريه من  العز بن عبد السالمقيل هو - السلفخيافهم، وقد ذمكر عن بعض 
أنه دخل على أحد سالطني املماليك وكان بطاشاً جبارًا، فقالوا له: ملَ ملْ ختف منه؟  -العلماء
-ا دخلتم على السلطان ورأيت عظمته وهيبته تذكرت عظمة هللا، فإذا هو عندي قال: مل

مثل اهلر. إن هؤالء ابلنسبة إىل هللا عز وجل ال شيء، فال ميلكون ألنفسهم  -أي: السلطان
ضراً وال نفعاً، ومثل هذا لو شاء هللا ألسكته وأماته وأهلكه يف تلك اللحظة، ولو شاء هللا 

جنده الذين يفتخر ويعتز هبم، ولكان أول ما يدمره ماله الذي يظن أنه  لكان أول من يقتله
َا أموتِيتمهم َعَلى ِعْلٍم ِعنِدي:  قارونهو الذي ُجعه، كما قال  [ فقد 78]القصص: ِإمنَّ

مالك أو جاهك أو غريه سبب هالكك؛ إذ الكل بيد هللا تقتضي مشيئة هللا أن يكون 
 سبحانه وتعاىل. 

فكلما كان اإلنسان أخشى هلل سبحانه وأخوف منه، فإنه يكون أقل خوفاً وخشيًة ممن دونه؛ 
ألنه يكون على يقني أبن الرازق واخلالق واملدبر لكل شيء هو هللا، وأن الناس لو اجتمعوا 

ه إال بشيء قد كتبه هللا عليه، وكذلك لو أرادوا أن ينفعوه، على أن يضروه بشيء مل يضرو 
 فالكل منه سبحانه وتعاىل، فالفضل له وحده، واخلوف يكون منه وحده سبحانه وتعاىل. 
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: "وإمنا كان خوف املقربني أشد؛ ألهنم يطالَبون مبا ال يطاَلب رمحه هللا ابن حجريقول احلافظ 
به غريهم، فرياعون تلك املنزلة"، فاملقربون مع قرهبم من هللا وعلمهم به، ومعرفتهم لدين 
هللا، إذا أخطئوا خطأً صغريًا فإنه يكون كاخلطأ الكبري من غريهم، فقد تكون النظرة من 

و مثل الزنية من الفاجر، ذلك ألن الفاجر ليس عنده علم طالب العلم أو من العامل أشد أ
ابهلل عز وجل، وكذلك خللو قلبه وفراغه من خشية هللا، فلهذا خياف املقرب من الذنب وإن  

عكس ما هو  -مع األسف-كان صغرياً ابلنسبة إىل ما يرتكبه أصحاب الكبائر، وهذا 
منا هو ) حنن أحسن من غريان( وهذه سائد يف حياتنا اآلن، فإن خطابنا وكالمنا دائماً إ

مصيبة، فقد أصبحنا عكس ما أمر هللا به ونبيه صلى هللا عليه وسلم، وعكس ما كان عليه 
السلف الصاحل واملقربون، فشعاران أمام كل فحشاء وكل منكر ومصيبة وداهية حتصل منا 

لصالة، فإنه ال حظَّ يف )أننا أحسن من غريان(، حىت اترك الصالة إذا قيل له: اتق هللا، أقم ا
اإلسالم ملن ترك الصالة، قال: أان أحسن من غريي! هناك أانس يشربون اخلمر، ويذهبون 

ة يقول النيب صلى ويفعلون.. ويفعلون.. وهل هناك شيء أشد من ترك الصال ابنكوكإىل 
{ لقد استغرب النيب صلى هللا عليه وسلم أن    أو ترتك أميت الصالة؟!هللا عليه وسلم: }

ترتك أمته الصالة! ولكن مع األسف هذا هو احلاصل من بعض من ينتسب إىل اإلسالم،  
وا َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاعموا الصَّالَة َواتـَّبَـعم هللا تعاىل عن بين إسرائيل:  كما ذكر
[، فإذا كان اترك الصالة يرى أنه أحسن من غريه، فإن شارب اخلمر 59]مرمي: الشََّهَواتِ 

يرى أنه أحسن من غريه، فيقول: هناك أانس يتعاطون املخدرات ويزنون! وآكل الراب يرى 
 ه ... وهكذا، وال حول وال قوة إال ابهلل. أنه أحسن من غري 

فهل هذا شعار الصاحلني املؤمنني، إن املؤمنني هم الذين خيافون إذا أطاعوا واستقاموا .. 
جياهدون يف سبيل هللا وخيافون أال يتقبل هللا منهم اجلهاد، ويصلون ُجاعة إبقامة األركان 

فقون يف السر من طيب أمواهلم وكسبهم، والواجبات والسنن، وخيافون أن ال تقبل منهم، وين
 وهللا املستعان!  السلف الصاحلوخيافون أن ال يقبل منهم، فما أبعد حالنا عن حال 

 يقول: "ألهنم يطالبون مبا ال يطالب به غريهم". 
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تمع الذي يعرف دين هللا تعاىل وأمره، ويعرف احلالل واحلرام، مطالب مبا ال يطالب به فاجمل
 غريه، واإلنسان وإن كان مقرابً أو صاحلاً أو فيه خري، فهو مطالب مبا ال يطالب به غريه. 

 إذًا: اعرف منزلتك، واعرف قدرك، واستقم على أمر هللا. 
الشكر على املنزلة؛ فيضاعف ابلنسبة لعلو تلك  يقول رمحه هللا: "وألن الواجب هلل منه

 حَيمولم َبنْيَ اْلَمْرِء َوقـَْلِبهِ املنزلة، فالعبد إن كان مستقيماً فخوفه من سوء العاقبة؛ لقوله تعاىل: 
["، إذًا: الواجب على اإلنسان إذا كان من املقربني أن يشكر هللا سبحانه 24]األنفال:

ن شكر النعمة، فإذا رزق العبد اخلوف من وتعاىل، ويضاعف اخلوف منه سبحانه، فإن هذا م
هللا فمن شكر النعمة أن خياف هللا أكثر، وإذا رزق التقوى فمن شكرها أن يتقي أكثر، وإذا 

رزق االستقامة فمن شكرها أن يستقيم أكثر.. وهكذا، فكل عمل من أعمال اخلري من 
 ه هللا كما يبدو. شكر هللا عز وجل عليه أن يزيد العبد منه، هذا هو معىن كالمه رمح

يقول رمحه هللا: "فالعبد إن كان مستقيماً فخوفه من سوء العاقبة"، وما أكثر من تكون حياته  
يعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون كما أخرب الصادق املصدوق صلى هللا عليه وسلم: }

 {.    بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها
إذًا: اخلوف من سوء العاقبة واخلامتة، هو ديدن الصاحلني، وعباد هللا املتقني، وما من أحد 
إال وهو خياف على نفسه من ذلك حىت األنبياء، ولذلك كان دعاء يوسف عليه السالم: 

[ فالبد أن يدعو العبد ربه أن حيييه مؤمناً 101]يوسف: تـََوفَّيِن ممْسِلًما َوَأحلِْْقيِن اِبلصَّاحِلِنيَ 
 ويتوفاه على اإلميان، فإنه ال يضمن ذلك مهما استقام يف حياته، والكالم يف هذا يطول. 

: "أو نقصان الدرجة ابلنسبة" فالعبد إما أن حيال بينه وبني قلبه فيحبط عمله  احلافظيقول 
كما مر معنا يف قصة الرجل الذي قال: )وهللا ال يغفر هللا لفالن(، أو   -عياذاً ابهلل-ابلكلية 

تنقص درجته؛ إْذ رمبا يكون يف شبابه على استقامة، ودعوة، وجهاد، وأمر ابملعروف وهني 
 مث خيتم له يف آخر عمره بضعف وفتور ونقص يف ذلك، وإن مل ينقطع ابلكلية. عن املنكر، 

يقول: "وإن كان مائالً فخوفه من سوء فعله"، أي: إن كان مذنباً فخوفه من سوء فعله، 
ولذلك ضرب النيب صلى هللا عليه وسلم مثل املؤمن واملنافق مع ذنوهبما، فقال: "املؤمن 
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ل خياف أن يقع عليه، واملنافق يرى ذنوبه كذابب وقع على يرى ذنوبه كأنه قاعد حتت جب
أنفه، فقال به هكذا" أي: أطاره بيده، فمهما افرتى، أو كذب، أو زىن، أو سرق، أو أكل 

احلرام، أو ترك الصالة، كلها عنده كذابب وقع على أنفه مث طار وذهب، وكأن مل يكن 
وب، لو فعل ذنباً واحداً لرآه كاجلبل شيء، لكن املؤمن الذي خياف هللا ويشعر خبطر الذن

 خياف أن يقع عليه. 
فإن اخلوف ينشأ من معرفة قبح اجلناية  : "وينفعه ذلك مع الندم واإلقالع،  احلافظيقول 

والتصديق ابلوعيد عليها، وأن حيرم التوبة، أو ال يكون ممن شاء هللا أن يغفر له، فهو مشفق 
من ذنبه، طالب من ربه أن يدخله فيمن يغفر له"، مث ذكر رمحه هللا أحاديث كثرية يف الداللة 

داللة احلديث، وما يتعلق مبوضوع العقيدة، وهو على هذا املوضوع، واملقصود هنا هو 
 احلكم على املعني، وأن املعني قد ال يندرج حتت الوعيد.

 

 خوف املقربني 

  اخلوف من هللا عزوجلمن درس:  •

 
رمحه هللا: "وكلما كان العبد أقرب إىل ربه كان أشد له خشية ممن دونه"،  احلافظيقول  

هللا وأحرص على طاعة هللا، فإنه يكون أشد خوفاً من أي: كلما كان اإلنسان أقرب إىل 
غريه، ولذلك فإن املسرفني على أنفسهم ابملعاصي، واجملاهرين مبا حرم هللا، واملرتكبني 

للموبقات، جند أن اخلوف من هللا يف قلوهبم مفقودًا أو شبه مفقود، وابلعكس؛ فإن العباد 
ر الناس خوفاً من رهبم، كما قال تعاىل: األتقياء الصاحلني الورعني الزاهدين، هم أكث

[، وهلذا ملا 60]املؤمنون: ٌة َأهنَّمْم ِإىَل َرهبِ ِْم رَاِجعمونَ َوالَِّذيَن يـمْؤتموَن َما آَتوا َوقـملموهبممْم َوِجلَ 
أهؤالء هم الذين يسرقون نها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: }رضي هللا ع عائشةسألت 
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. هؤالء الذين يصومون  ابنة الصديقويزنون ويسرفون على أنفسهم ابملعاصي؟ قال: ال اي 
 يـمْؤتموَن َما آَتوا َوقـملموهبممْم َوِجَلةٌ {، فهم    فون أال يتقبل منهمويصلون ويزكون، ولكنهم خيا

[، فيأتون 60]املؤمنون: َأهنَّمْم ِإىَل َرهبِ ِْم رَاِجعمونَ [، والوجل: هو اخلوف 60]املؤمنون:
ويتقربون إىل هللا سبحانه وتعاىل مبا شرع ابلطاعات، ويفعلون الواجبات، ويرتكون احملرمات، 

من النوافل بعد الفرائض، ومع ذلك )قلوهبم وجلة( أي: خائفة؛ إذ ال يدرون هل يتقبل 
 منهم أم ال؟ 

قرب إىل ربه كان أشد له خشيًة ممن دونه، وقد وصف هللا : "وكلما كان العبد أ احلافظيقول 
الَِّذيَن [، واألنبياء بقوله: 50]النحل: ْم ِمْن فـَْوِقِهمْ خَيَافموَن َرهبَّم تعاىل املالئكة بقوله: 

["، وكلما عظمت 39]األحزاب: يـمبَـلِ غموَن ِرَساالِت الِلَِّ َوخَيَْشْونَهم َوال خَيَْشْوَن َأَحًدا ِإالَّ الِلََّ 
ىل يف قلب عبٍد من العباد هانت عليه خشية الناس حىت ال يكاد خشية هللا سبحانه وتعا

، وقيل: غريه من  العز بن عبد السالمقيل هو - السلفخيافهم، وقد ذمكر عن بعض 
أنه دخل على أحد سالطني املماليك وكان بطاشاً جبارًا، فقالوا له: ملَ ملْ ختف منه؟  -العلماء

-قال: ملا دخلتم على السلطان ورأيت عظمته وهيبته تذكرت عظمة هللا، فإذا هو عندي 
ؤالء ابلنسبة إىل هللا عز وجل ال شيء، فال ميلكون ألنفسهم مثل اهلر. إن ه -أي: السلطان

ضراً وال نفعاً، ومثل هذا لو شاء هللا ألسكته وأماته وأهلكه يف تلك اللحظة، ولو شاء هللا 
لكان أول من يقتله جنده الذين يفتخر ويعتز هبم، ولكان أول ما يدمره ماله الذي يظن أنه 

َا أموتِيتمهم َعَلى ِعْلٍم ِعنِدي:  قارونهو الذي ُجعه، كما قال  [ فقد 78]القصص: ِإمنَّ
تقتضي مشيئة هللا أن يكون مالك أو جاهك أو غريه سبب هالكك؛ إذ الكل بيد هللا 

 سبحانه وتعاىل. 
ه وأخوف منه، فإنه يكون أقل خوفاً وخشيًة ممن دونه؛ فكلما كان اإلنسان أخشى هلل سبحان

ألنه يكون على يقني أبن الرازق واخلالق واملدبر لكل شيء هو هللا، وأن الناس لو اجتمعوا 
على أن يضروه بشيء مل يضروه إال بشيء قد كتبه هللا عليه، وكذلك لو أرادوا أن ينفعوه، 

 واخلوف يكون منه وحده سبحانه وتعاىل.  فالكل منه سبحانه وتعاىل، فالفضل له وحده،
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رمحه هللا: "وإمنا كان خوف املقربني أشد؛ ألهنم يطالَبون مبا ال يطاَلب  ابن حجريقول احلافظ 
قربون مع قرهبم من هللا وعلمهم به، ومعرفتهم لدين به غريهم، فرياعون تلك املنزلة"، فامل

هللا، إذا أخطئوا خطأً صغريًا فإنه يكون كاخلطأ الكبري من غريهم، فقد تكون النظرة من 
طالب العلم أو من العامل أشد أو مثل الزنية من الفاجر، ذلك ألن الفاجر ليس عنده علم 

هللا، فلهذا خياف املقرب من الذنب وإن  ابهلل عز وجل، وكذلك خللو قلبه وفراغه من خشية 
عكس ما هو  -مع األسف-كان صغرياً ابلنسبة إىل ما يرتكبه أصحاب الكبائر، وهذا 

سائد يف حياتنا اآلن، فإن خطابنا وكالمنا دائماً إمنا هو ) حنن أحسن من غريان( وهذه 
عكس ما كان عليه مصيبة، فقد أصبحنا عكس ما أمر هللا به ونبيه صلى هللا عليه وسلم، و 

السلف الصاحل واملقربون، فشعاران أمام كل فحشاء وكل منكر ومصيبة وداهية حتصل منا 
)أننا أحسن من غريان(، حىت اترك الصالة إذا قيل له: اتق هللا، أقم الصالة، فإنه ال حظَّ يف 

هبون اإلسالم ملن ترك الصالة، قال: أان أحسن من غريي! هناك أانس يشربون اخلمر، ويذ
ويفعلون.. ويفعلون.. وهل هناك شيء أشد من ترك الصالة يقول النيب صلى  ابنكوكإىل 

{ لقد استغرب النيب صلى هللا عليه وسلم أن    أو ترتك أميت الصالة؟!هللا عليه وسلم: }
ترتك أمته الصالة! ولكن مع األسف هذا هو احلاصل من بعض من ينتسب إىل اإلسالم،  

َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاعموا الصَّالَة َواتـَّبَـعموا كما ذكر هللا تعاىل عن بين إسرائيل: 
[، فإذا كان اترك الصالة يرى أنه أحسن من غريه، فإن شارب اخلمر 59:]مرمي الشََّهَواتِ 

يرى أنه أحسن من غريه، فيقول: هناك أانس يتعاطون املخدرات ويزنون! وآكل الراب يرى 
 أنه أحسن من غريه ... وهكذا، وال حول وال قوة إال ابهلل. 
فون إذا أطاعوا واستقاموا .. فهل هذا شعار الصاحلني املؤمنني، إن املؤمنني هم الذين خيا

جياهدون يف سبيل هللا وخيافون أال يتقبل هللا منهم اجلهاد، ويصلون ُجاعة إبقامة األركان 
والواجبات والسنن، وخيافون أن ال تقبل منهم، وينفقون يف السر من طيب أمواهلم وكسبهم، 

 وهللا املستعان!  السلف الصاحلوخيافون أن ال يقبل منهم، فما أبعد حالنا عن حال 
 يقول: "ألهنم يطالبون مبا ال يطالب به غريهم". 
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فاجملتمع الذي يعرف دين هللا تعاىل وأمره، ويعرف احلالل واحلرام، مطالب مبا ال يطالب به 
 وإن كان مقرابً أو صاحلاً أو فيه خري، فهو مطالب مبا ال يطالب به غريه. غريه، واإلنسان 

 إذًا: اعرف منزلتك، واعرف قدرك، واستقم على أمر هللا. 
يقول رمحه هللا: "وألن الواجب هلل منه الشكر على املنزلة؛ فيضاعف ابلنسبة لعلو تلك 

 حَيمولم َبنْيَ اْلَمْرِء َوقـَْلِبهِ لقوله تعاىل:  املنزلة، فالعبد إن كان مستقيماً فخوفه من سوء العاقبة؛
["، إذًا: الواجب على اإلنسان إذا كان من املقربني أن يشكر هللا سبحانه 24]األنفال:

وتعاىل، ويضاعف اخلوف منه سبحانه، فإن هذا من شكر النعمة، فإذا رزق العبد اخلوف من 
شكرها أن يتقي أكثر، وإذا هللا فمن شكر النعمة أن خياف هللا أكثر، وإذا رزق التقوى فمن 

رزق االستقامة فمن شكرها أن يستقيم أكثر.. وهكذا، فكل عمل من أعمال اخلري من 
 شكر هللا عز وجل عليه أن يزيد العبد منه، هذا هو معىن كالمه رمحه هللا كما يبدو. 
ن حياته  يقول رمحه هللا: "فالعبد إن كان مستقيماً فخوفه من سوء العاقبة"، وما أكثر من تكو 

يعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون كما أخرب الصادق املصدوق صلى هللا عليه وسلم: }
 {.    بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها

عاقبة واخلامتة، هو ديدن الصاحلني، وعباد هللا املتقني، وما من أحد إذًا: اخلوف من سوء ال
إال وهو خياف على نفسه من ذلك حىت األنبياء، ولذلك كان دعاء يوسف عليه السالم: 

[ فالبد أن يدعو العبد ربه أن حيييه مؤمناً 101]يوسف: تـََوفَّيِن ممْسِلًما َوَأحلِْْقيِن اِبلصَّاحِلِنيَ 
 ال يضمن ذلك مهما استقام يف حياته، والكالم يف هذا يطول. ويتوفاه على اإلميان، فإنه 

: "أو نقصان الدرجة ابلنسبة" فالعبد إما أن حيال بينه وبني قلبه فيحبط عمله  احلافظيقول 
كما مر معنا يف قصة الرجل الذي قال: )وهللا ال يغفر هللا لفالن(، أو   -عياذاً ابهلل-ابلكلية 

تنقص درجته؛ إْذ رمبا يكون يف شبابه على استقامة، ودعوة، وجهاد، وأمر ابملعروف وهني 
 عن املنكر، مث خيتم له يف آخر عمره بضعف وفتور ونقص يف ذلك، وإن مل ينقطع ابلكلية. 

من سوء فعله"، أي: إن كان مذنباً فخوفه من سوء فعله،  يقول: "وإن كان مائالً فخوفه
ولذلك ضرب النيب صلى هللا عليه وسلم مثل املؤمن واملنافق مع ذنوهبما، فقال: "املؤمن 
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يرى ذنوبه كأنه قاعد حتت جبل خياف أن يقع عليه، واملنافق يرى ذنوبه كذابب وقع على 
رتى، أو كذب، أو زىن، أو سرق، أو أكل أنفه، فقال به هكذا" أي: أطاره بيده، فمهما اف

احلرام، أو ترك الصالة، كلها عنده كذابب وقع على أنفه مث طار وذهب، وكأن مل يكن 
شيء، لكن املؤمن الذي خياف هللا ويشعر خبطر الذنوب، لو فعل ذنباً واحداً لرآه كاجلبل 

 خياف أن يقع عليه. 
فإن اخلوف ينشأ من معرفة قبح اجلناية  : "وينفعه ذلك مع الندم واإلقالع،  احلافظيقول 

يكون ممن شاء هللا أن يغفر له، فهو مشفق  والتصديق ابلوعيد عليها، وأن حيرم التوبة، أو ال
من ذنبه، طالب من ربه أن يدخله فيمن يغفر له"، مث ذكر رمحه هللا أحاديث كثرية يف الداللة 

على هذا املوضوع، واملقصود هنا هو داللة احلديث، وما يتعلق مبوضوع العقيدة، وهو 
 احلكم على املعني، وأن املعني قد ال يندرج حتت الوعيد.

 

 اجلواب على استشكال: كيف غفر للرجل وهو منكر للبعث؟ 

  التكفري وضوابطه )احللقة السادسة(من درس:  •

 
: قد  اخلطايب{ "قال    فو هللا لئن قدر هللا عليرمحه هللا: عند رواية: } احلافظيقول  

يستشكل هذا فيقال: كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء املوتى؟" ألنه 
(، حىت وإن مل يذكر لفظ القدرة فإنه قد أوصى أبناءه أن حيرقوه؛  قال: )لئن قدر هللا عليَّ

 اً منه أن هذا الشيء سيخلصه من البعث واحلساب. ظن
لقد كان يرى أنه وقع يف مأزق عظيم.. فاملوت أدركه وحضره، وصفحته كلها سوداء، 

وديوانه كله خطااي، وتذكر شدة عذاب هللا سبحانه وتعاىل، وتذكر أن أمامه كتاابً ال يغادر 
ولن يظلموه شيئاً، وميزاانً ينصب  صغرية وال كبرية إال أحصاها، ومالئكًة يكتبون ما يفعل

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000104
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showcontent&contentid=4388
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000104
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1003221


َنا هِبَا وََكَفى بَِنا َحاِسِبنيَ َوِإْن َكاَن ِمثْـَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ يوم القيامة:  [، 47]األنبياء:  َأتـَيـْ
وعرضاً على هللا سبحانه وتعاىل، ووقوفاً بني يديه.. تذكر هذه املعاين كلها، فظن أن ال خمرج 

 الشدة والبحث عن حلٍ ؛ أوصى هبذه الوصية. له أبدًا، وأمام هذا الضيق والكرب و 
إذًا: هو يظن أن هذه الوصية سوف تنجيه من عذاب هللا، وأهنم إن فعلوا به ذلك فلن يقف 

بني يدي هللا ولن يسأله هللا؛ ألنه قد تفرق يف الرب والبحر وذهبت به الريح يف كل مكان 
 وانتهى أمره. 

منكر للبعث والقدرة على  -رمحه هللا اخلطايبعلى حسب االستشكال الذي أورده -فهو 
جلواب: أنه مل ينكر البعث"؛ ألنه لو كان منكراً للبعث ملا : "وا اخلطايبإحياء املوتى، قال 

خاف من لقاء هللا عز وجل، فهو معرتف ومصدق ابلبعث، لكن اخلطأ واخللل جاء من ظنه 
 أن هذه احليلة سوف تنجيه من البعث. 

: "وإمنا جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك ال يعاد فال يعذب، وقد ظهر إميانه  اخلطايبيقول 
ابعرتافه أبنه إمنا فعل ذلك من خشية هللا"، فإميانه واضح، إذ قد قال: )خشيتك اي رب(. 

 اجلاحظكما أن   ةأهل السن" وهو أديب  ابن قتيبة: "قال  احلافظ)خمافتك اي رب(، يقول 
املسلمني فال يكفرون بذلك"، ". قال: "قد يغلط يف بعض الصفات قوم من  املعتزلةأديب 

رمحه هللا، فقوله: )قد يغلط يف بعض الصفات  شيخ اإلسالموهذه العبارة انتصر هلا وأيدها 
ميع صفات هللا، فقد يغلط، قوم من املسلمني(، فليس كل مسلم البد أن يكون حميطاً جب

وهذا شيء وارد، لكنه قال: )يف بعض الصفات(، وقال: )قوم من املسلمني(، أي أن هناك 
أسباابً؛ إما جلهلهم، وإما لغري ذلك، فلتلك األسباب يقع بعض املسلمني يف اخلطأ أو الغلط 

 يف بعض الصفات، فليس هذا من ابب اإلنكار واجلحود، فال يكفرون بذلك. 
وإن كان األصل أن جحد  نا تقام عليهم احلجة، وتكشف هلم الشبهة، ويبني هلم. وه

الصفات كفر بال شك، لكن قد يغلط من يغلط يف ذلك، فلهذا قلنا: إن املمَعنيَّ ال يمسرع يف 
جاهاًل، ورمبا يكون خمطئاً.. فليس كاجلاحد إنكارًا، الذي يكفر هبا  احلكم عليه، فرمبا يكون

 رداً وتكذيباً. 
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 ذكر من أول قوله: )لئن قدر هللا علي(

وقال: جحده صفة القدرة كفر  - ابن قتيبةأي: رد كالم - ابن اجلوزي: "ورده  احلافظقال 
اتفاقاً"، أي: ما دام أنه جحد القدرة، وأن هللا ال يقدر على ُجعه وبعثه؛ ألنه ظن أن هللا لن 

يقدر على بعثه بعد أن يطحنوه ويذروه؛ فإن هذا كفر اتفاقاً. قال: "وإمنا قيل: إن معىن 
( أي: ض ي ق"، وهذه هي التأويالت، فإذا أخرجنا اللفظ عن ظاهره قول: )هلئن قدر هللا عليَّ

 فالبد من أتويله، وهناك عدة أتويالت: 
( أي: ضيق، قال ابن اجلوزي: "وهي كقوله:  َوَمْن التأويل األول: قوله: )لئن قدر هللا عليَّ

 [ أي: ضيق". 7]الطالق: قمِدَر َعَلْيِه ِرْزقمهم 
شدة جزعه وخوفه، كما غلط ذلك  التأويل الثاين: قال: "ولعل هذا الرجل قال ذلك من

{" واجلواب عن التأويل األول سنذكره عندما    اللهم أنت عبدي وأان ربكاآلخر فقال: }
، وأما التأويل الثاين: فإن هناك فرقاً بني الرجلني؛ إذ إن صاحب  شيخ اإلسالمنذكر كالم 

 { أخطأ يف اللفظ فقط، أما يف املعىن   اللهم أنت عبدي وأان ربكالدابة عندما قال: }
فهو يريد أن يقول: )اللهم أنت ريب وأان عبدك(، لكنه من شدة الفرح أخطأ لسانه، أما هذا 

فإنه قال: )أحرقوين مث اسحقوين..( إخل، فهو معتقد من قلبه وجازم على الفعل، ومصمم 
 عليه ومريد له، إذ قال: افعلوا يب هذا الفعل حىت ال يبعثين ريب وال جيازيين. 

 ا واضح، فليس حكمهما واحدًا. إذًا: الفرق بينهم
 ) أي: قدَّر علي أن  -بتشديد الدال-التأويل الثالث: قال: "أو يكون قوله: )لئن قدَّر عليَّ

يعذبين ليعذبين"، أي: إن كان مقدراً علي العذاب، وقد قضى هللا أبين أعذب، فإين سوف 
 أعذب عذاابً ال يعذبه أحد قبلي. 
عناه؛ ألنه ال فائدة حينئذ من حرقه وطحنه وذره يف الريح؛ وهذا التأويل خيرج احلديث عن م

ألنه إن كان كتب عليه العذاب فسيعذب؛ سواء طحنوه أو مل يطحنوه، أحرقوه أو مل حيرقوه، 
 رداً علمياً كما سنذكره.  شيخ اإلسالمفهذا الكالم إذاً ليس له معىن، وقد رد عليه 
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التأويل الرابع: قال: "أو على أنه كان مثبتاً للصانع، وكان يف زمن الفرتة، فلم تبلغه شرائط 
اإلميان"، وهذا أتويل غري صحيح؛ ألنه كان من بين إسرائيل، وقد قال: أسرفتم على نفسي 

ا دليل على أنه عارف أبمر هللا، عامل بشرع هللا، ابملعاصي، وما ادخرتم خرياً قط، فهذ
 فكيف يقال أبنه من أهل الفرتة؟! 

رمحه هللا: "وأظهر األقوال: أنه قال ذلك يف حال دهشته وغلبة اخلوف  افظاحليقول  
عليه، حىت ذمهب بعقله ملا يقول"، أي: مل يعد يعقل حقيقة ما يقول، قال: "ومل يقله قاصداً 

حلقيقة معناه؛ بل يف حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي، الذي ال يؤاخذ مبا يصدر 
د املوت غلب عليه اخلوف حىت نسي ما عدا ذلك، وقد أييت على منه"، فهذا الرجل عن

بعض الناس حالة يذكر فيها الرجاء املطلق وينسى اخلوف، يف حال املوت ويف غريه، لكن 
هذا ألنه يف حال املوت وإلسرافه يف الذنوب واملعاصي؛ كان ذلك أليق به أن يكون أكثر 

فهو ال ينكر أن هللا على كل شيء قدير، وال ينكر  ذهوالً ونسياانً لقدرة هللا سبحانه وتعاىل،
البعث بعد املوت، لكن لشدة خوفه من البعث أمر أبناءه أن يفعلوا به ذلك، فهو موقن أن 

 البعث سيكون، لكنه ظن أن هذه حيلة ميكن أن ينجو هبا من العذاب فيتالىف البعث. 
: "وأبعد األقوال قول من قال: إنه كان يف شرعهم جواز املغفرة للكافر"،  احلافظيقول 

وهذا كالم بعيد؛ إذ كيف جيوز أن يغفر هللا للكفار؟ وعلى هذا التأويل لن يكون للحديث 
الصحيح: أن اخلوف من هللا معىن، لكن يظل معناه وموعظته وعربته قائمة على االحتمال 

 عز وجل هو الذي محله على ذلك.
 

 ذكر من أول قوله: )لئن قدر هللا علي( 

  اجلواب على استشكال: كيف غفر للرجل وهو منكر للبعث؟من درس:  •
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وقال: جحده صفة القدرة كفر  - ابن قتيبةأي: رد كالم - ابن اجلوزي: "ورده  احلافظقال 

اتفاقاً"، أي: ما دام أنه جحد القدرة، وأن هللا ال يقدر على ُجعه وبعثه؛ ألنه ظن أن هللا لن 
عىن يقدر على بعثه بعد أن يطحنوه ويذروه؛ فإن هذا كفر اتفاقاً. قال: "وإمنا قيل: إن م

( أي: ضي ق"، وهذه هي التأويالت، فإذا أخرجنا اللفظ عن ظاهره  قول: )هلئن قدر هللا عليَّ
 فالبد من أتويله، وهناك عدة أتويالت: 

( أي: ضيق، قال ابن اجلوزي: "وهي كقوله:  َوَمْن التأويل األول: قوله: )لئن قدر هللا عليَّ
 [ أي: ضيق". 7]الطالق: قمِدَر َعَلْيِه ِرْزقمهم 

اين: قال: "ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه، كما غلط ذلك التأويل الث
{" واجلواب عن التأويل األول سنذكره عندما    اللهم أنت عبدي وأان ربكاآلخر فقال: }

، وأما التأويل الثاين: فإن هناك فرقاً بني الرجلني؛ إذ إن صاحب  شيخ اإلسالمنذكر كالم 
{ أخطأ يف اللفظ فقط، أما يف املعىن    اللهم أنت عبدي وأان ربكالدابة عندما قال: }

فهو يريد أن يقول: )اللهم أنت ريب وأان عبدك(، لكنه من شدة الفرح أخطأ لسانه، أما هذا 
فإنه قال: )أحرقوين مث اسحقوين..( إخل، فهو معتقد من قلبه وجازم على الفعل، ومصمم 

 ريب وال جيازيين.  عليه ومريد له، إذ قال: افعلوا يب هذا الفعل حىت ال يبعثين
 إذًا: الفرق بينهما واضح، فليس حكمهما واحدًا. 

 ) أي: قدَّر علي أن  -بتشديد الدال-التأويل الثالث: قال: "أو يكون قوله: )لئن قدَّر عليَّ
يعذبين ليعذبين"، أي: إن كان مقدراً علي العذاب، وقد قضى هللا أبين أعذب، فإين سوف 

 قبلي. أعذب عذاابً ال يعذبه أحد 
وهذا التأويل خيرج احلديث عن معناه؛ ألنه ال فائدة حينئذ من حرقه وطحنه وذره يف الريح؛ 

ألنه إن كان كتب عليه العذاب فسيعذب؛ سواء طحنوه أو مل يطحنوه، أحرقوه أو مل حيرقوه، 
 رداً علمياً كما سنذكره.  شيخ اإلسالمفهذا الكالم إذاً ليس له معىن، وقد رد عليه 
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التأويل الرابع: قال: "أو على أنه كان مثبتاً للصانع، وكان يف زمن الفرتة، فلم تبلغه شرائط 
ي اإلميان"، وهذا أتويل غري صحيح؛ ألنه كان من بين إسرائيل، وقد قال: أسرفتم على نفس

ابملعاصي، وما ادخرتم خرياً قط، فهذا دليل على أنه عارف أبمر هللا، عامل بشرع هللا، 
 فكيف يقال أبنه من أهل الفرتة؟! 

رمحه هللا: "وأظهر األقوال: أنه قال ذلك يف حال دهشته وغلبة اخلوف  احلافظيقول  
عليه، حىت ذمهب بعقله ملا يقول"، أي: مل يعد يعقل حقيقة ما يقول، قال: "ومل يقله قاصداً 

 يؤاخذ مبا يصدر حلقيقة معناه؛ بل يف حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي، الذي ال
منه"، فهذا الرجل عند املوت غلب عليه اخلوف حىت نسي ما عدا ذلك، وقد أييت على 

بعض الناس حالة يذكر فيها الرجاء املطلق وينسى اخلوف، يف حال املوت ويف غريه، لكن 
هذا ألنه يف حال املوت وإلسرافه يف الذنوب واملعاصي؛ كان ذلك أليق به أن يكون أكثر 

 ونسياانً لقدرة هللا سبحانه وتعاىل، فهو ال ينكر أن هللا على كل شيء قدير، وال ينكر ذهوالً 
البعث بعد املوت، لكن لشدة خوفه من البعث أمر أبناءه أن يفعلوا به ذلك، فهو موقن أن 

 البعث سيكون، لكنه ظن أن هذه حيلة ميكن أن ينجو هبا من العذاب فيتالىف البعث. 
: "وأبعد األقوال قول من قال: إنه كان يف شرعهم جواز املغفرة للكافر"،  احلافظيقول 

وهذا كالم بعيد؛ إذ كيف جيوز أن يغفر هللا للكفار؟ وعلى هذا التأويل لن يكون للحديث 
ه وموعظته وعربته قائمة على االحتمال الصحيح: أن اخلوف من هللا معىن، لكن يظل معنا

 عز وجل هو الذي محله على ذلك.
 

 فتوى ابن تيمية يف االحرتاز من تكفري املعني 

  لسادسة(التكفري وضوابطه )احللقة امن درس:  •
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أي: الرايضة الروحانية -رمحه هللا: "عن قوٍم داوموا على الرايضة مرة  شيخ اإلسالمسئل 

 جواهر، فرأوا أهنم قد جتوهروا" أي: قد صمفِ يت نفوسهم حىت حتولوا إىل -وهي التعبد
، وعندهم أن اإلنسان يتجوهر أو  اهلندوسيةومعلوم أن أصل التصوف مأخوذ من الداينة 

يرتوحن، أي: يعذب اجلسد حىت يمصفى اجلوهر فيبقى الروح فقط، وهذه طريقة عبادة 
 الوجوديةو  احللوليةو  االحتاديةهلنود، فإذا صمفِ يت الروح احتدت بربامها، وهلذا فإن أصل دين ا

هو من ذلك الدين الباطل، فإهنم يقولون: نعبد هللا حىت نتحد معه، مث يقول أحدهم: أان 
 عما يصفون! هللا! أو سبحاين سبحاين! أو ما يف اجلبة إال هللا! تعاىل هللا 

يقول: "فرأوا أهنم قد جتوهروا فقالوا: ال نبايل اآلن ما عملنا، وإمنا األوامر والنواهي رسوم 
لسقطت عنهم، وحاصل النبوة يرجع إىل احلكمة  -أي: العوام-العوام، ولو جتوهروا 

واملصلحة"، أي: أن الغرض من النبوة ومن الدين ومن القرآن هو احلكمة واملصلحة، 
األوامر وغريه: أن هذه  ابن سيناكـ  الفالسفةاد منها ضبط العوام"، وهذا كما يقول "واملر 

والنواهي واخلطاابت اليت يف القرآن عن صفات هللا وغريها، املراد هبا اجلمهور والعوام فقط، 
 قال: "ولسنا حنن من العوام فندخل يف حجر التكليف؛ ألننا قد جتوهران وعرفنا احلكمة. 

فهل هذا القول كفر من قائله؟ أم يبدع من غري تكفري؟ وهل يصري ذلك عمن يف قلبه 
 للنيب صلى هللا عليه وسلم؟". خضوع 

 ألهنم مع هذا الكفر يدعون حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم واتباعه. 
فأجاب رمحه هللا: "ال ريب عند أهل العلم واإلميان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه، 

وهو شٌر من قول اليهود والنصارى؛ فإن اليهودي والنصراين آمن ببعض الكتاب وكفر 
"، وكذلك عندهم التزام ببعض األوامر، أما هؤالء فقد قالوا ابلتحلل من كل أمٍر ببعض
 وهنٍي. 

مث ذكر أن هذا أيضاً شٌر من شرك العرب؛ ألن العرب الذين بعث فيهم النيب صلى هللا عليه 
وسلم كان لديهم التزام ببعض الشيء، فلم يقل ابلتحلل ابلكلية من األمر والنهي إال هؤالء 
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الذين يقولون: يسقط عنا التكليف إذا بلغنا درجة اليقني، فإن هللا يقول:  الصوفيةوشيوخ 
[ فعندهم: إذا بلغ العبد منزلة يف العبادة 99]احلجر: َواْعبمْد رَبََّك َحىتَّ أيَْتَِيَك اْلَيِقنيم 

 قطت عنه التكاليف! س
يقول: "فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غريه قد خرجت عن كل أمٍر وهني، حبيث ال 

جيب عليها شيء، وال حيرم عليها شيء، فهؤالء أكفر أهل األرض، وهم من جنس فرعون 
 وذويه، وهم مع هذا البد أن يلتزموا بشيء يعيشون به". 

هنياً، فإن هذا حمال؛ ألنه البد أن يلتزموا بشيء يعيشون به.  فحىت لو قالوا: ال نلتزم أمراً وال
قال: "إذ ال ميكن للنوع اإلنساين أن يعيش إال بنوع أمٍر وهني" بل حىت يف بالد الغرب اليت 
يسموهنا بالد احلرية الشخصية والدميقراطية ...إخل، ال ميكن أن يعيشوا من غري التزام أمٍر 

أعبد شيئاً وال ألتزم أبمر وال بدين، فإن هذا حمال، وإذا مل يكن وهني، فالذي يقول: أان ال 
 عابداً هلل فالبد أن يكون عابداً حىت للشيطان أو الطواغيت عموماً. 

قال: "فيخرجون عن طاعة الرمحن وعبادته إىل طاعة الشيطان وعبادته"، وهلذا فاألوراد 
 ن. واألذكار والرايضات البدعية؛ كلها من عبادهتم للشيطا

[" على سبيل 23]الشعراء: َوَما َربُّ اْلَعاَلِمنيَ يقول: "ففرعون هو الذي قال ملوسى: 
[، 127]األعراف: َوَيَذَرَك َوآهِلََتكَ اإلنكار، "مث كانت له آهلة يعبدها كما قال له قومه: 

أو )وإهلتك( كما يف قراءة أخرى، فيصري املعىن على هذه القراءة: ال يعبدك، وليس فيها 
على القراءة املشهورة )وآهلتك( أي: ال يعبد ما تعبد اي شاهد على ما حنن بصدده، لكن 

 .  شيخ اإلسالمفرعون، وهنا الشاهد على ما قاله 
واملصريني القدماء أهنم  إذًا: حىت فرعون كان يعبد آهلة، وهذا هو الواقع من اتريخ الفراعنة 

 كانوا يعبدون أصناماً. 
يقول: "فمنهم من يزعم أنه سقطت عنه الصلوات اخلمس لوصوله إىل املقصود، ورمبا قد 

: أن  الصوفيةيزعم سقوطها عنه إذا كان يف حال مشاهدة وحضور"، كما يقول بعض 
الصالة ال تسقط عنه دائماً لكن أحياانً، فيصلي بعض الصلوات، وحيضر بعض اجلمع 
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ويتخلف عن بعضها، فإذا قيل له يف ذلك قال: لقد كنتم يف حال اجلمع! أو كنت يف حال 
هم املشاهدة واحلضور! نعوذ ابهلل من ذلك! يقول: "وقد يزعمون سقوط اجلماعات عن

استغناًء عنها مبا هو فيه من التوجه واحلضور"، يقولون: إن الغرض من الذهاب إىل املسجد 
أن يكون اإلنسان قلبه متعلقاً ابهلل وحاضرًا، وهذا األمر حيصل لنا وحنن يف البيت! وهذا من 
أشد الكفر والضالل، يقول: "ومنهم من يزعم سقوط احلج عنه مع قدرته عليه؛ ألن الكعبة 

َّ مل حيج  الصوفيةف به"، وكم من شيوخ تطو  قيلت عنه هذه احلكاية! يقال ألحدهم: مِل
الشيخ؟ فيقول: كيف حيج والكعبة تطوف به؟!! نعوذ ابهلل من هذا الكذب واالفرتاء على 

ا القول أكفر من تركه هلذا الركن من أركان اإلسالم، قال: "ومنهم من يستحل هللا، فهذ
الفطر يف رمضان لغري عذر شرعي، زعماً منه استغناءه عن الصيام"، يقول: إن الغرض من 
الصيام هو التهذيب الروحي وحنن يف قمة الروحانية، فِلَم الصيام؟!! "ومنهم من يستحل 

الفقراء اهلنود، عندما كانوا ميشون يف  الصوفيةيش هم اخلمر"، وأول من اكتشف احلش
األرض وأيكلون أي شيء من النبات، فوجدوا هذه الشجرة فأكلوها، فرأوها شجرة 

جلنة والنار ..إخل، فخدمت قضيتهم الروحانية عجيبة، أيكلها الفرد فيخرف ويظن أنه يرى ا
احلمقاء، ولذلك أمثَِر عن بعضهم أهنم كانوا ينهون عن شرب اخلمر، ويقولون: احلشيش 

 أحسن منه، والعياذ ابهلل! 
يقول رمحه هللا: "ومنهم من يستحل اخلمر زعماً منه أهنا إمنا حترم على العامة الذين إذا 

ن اخلاصة العقالء"، فاحلكمة عندهم والعلة يف حترمي اخلمر أهنا شربوها ختاصموا وتضاربوا دو 
تورث العداوة والبغضاء، كما ذكر هللا يف القرآن، يقولون: وهذه العداوة إمنا حتصل بني 

العوام، الذين إذا سكروا تشاجروا وختاصموا، لكن مشايخ الطرق إذا شربوا فلن يفعلوا شيئاً 
ويزعمون أهنا حترم على العامة الذين ليس هلم أعمال صاحلة، من هذا، فالعلة منتفية. قال: "

 فأما أهل النفوس الزكية واألعمال الصاحلة، فتباح هلم دون العامة". 
 وهذه من الشبهات الشيطانية اليت لبسها عليهم الشيطان، وما أكثر التلبيس! 
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: "وهذه الشبهة كانت قد وقعت لبعض األولني"، فقد شرب أفراد من  شيخ اإلسالمقال 
لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمنموا َوَعِملموا الصحابة اخلمر ظناً منهم أهنا حالل، أتوياًل لقوله تعاىل: 

 [. 93]املائدة: الصَّاحِلَاِت جمَناٌح ِفيَما َطِعمموا ِإَذا َما اتَـَّقْوا َوآَمنموا
قال: "ومن هؤالء من يستحل بعض الفواحش؛ كاستحالل مؤاخاة النساء األجانب واخللو 

رماً يف الشريعة"، لقد كان  هبن، زعماً منه أنه حيصل هلن الربكة مبا يفعله معهن، وإن كان حمم
 شيخ اإلسالميقال هذا الكالم فيقول البعض: لعله إشاعات غري صحيحة، وها هو ذا 

 بقات، والعياذ ابهلل! من الربكة يف اخللوة والزان والفواحش واملو  الصوفيةيذكره، وهذا ما يقوله 
يقول: "فهؤالء كفار ابتفاق املسلمني، وهم مبنزلة من يستحل قتل املسلمني بغري حق، 

 ويسيب حرميهم، ويغنم أمواهلم، وغري ذلك من احملرمات". 
"لكن من الناس من يكون جاهالً ببعض هذه األحكام  الشاهد هلذا املوضوع قوله: 

جهالً يعذر به، فال حيكم بكفر أحٍد حىت تقوم عليه احلجة من جهة بالغ الرسالة، كما قال 
ٌة بـَْعَد الرُّسملِ هللا تعاىل:  ["، فمع ما ذكر 165]النساء: لَِئالَّ َيكموَن لِلنَّاِس َعَلى الِلَِّ حمجَّ

رمحه هللا عنهم إال أنه حيرتز ويذكر احتماالت حىت ال يفهم كالمه يف سياٍق  شيخ اإلسالم
دون ما يقصد، فيقول: ال يعين ذلك أن كل من استحل شيئاً من احملرمات يكفر مطلقاً؛ ألن 

األحكام جهالً يعذر به، والتكفري يكون كما قال: من الناس من يكون جاهالً ببعض هذه 
"فال حيكم بكفر أحد حىت تقام عليه احلجة من جهة بالغ الرسالة"، فالبد أن يبلغ قبل أن 
نكفره، وهذا احلكم إمنا هو عندان حنن يف تكفري الناس، وليس عند هللا، أما عند هللا فإن هللا 

 تعاىل أعلم بعباده. 
[، 165]النساء: لَِئالَّ َيكموَن لِلنَّاِس َعَلى الِلَِّ حمجٌَّة بـَْعَد الرُّسملِ : يقول: "كما قال تعاىل

َعَث َرسمواًل َوَما كم وقال تعاىل:  ِبنَي َحىتَّ نـَبـْ  شيخ اإلسالم[، وقد جعل 15]اإلسراء: نَّا ممَعذِ 
يف العذاب الذي هو العقوبة يف الدنيا، لكن املراد هبا: عذاب اآلخرة الذي هو  هذه اآلية

العذاب على ترك أوامر هللا، وليس العذاب الكوين القدري الذي يقع هلم يف الدنيا إذا كفروا 
 أو أعرضوا. 
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ه هللا: "وهلذا لو أسلم رجل ومل يعلم أن الصالة واجبة عليه، أو مل يعلم أن اخلمر قال رمح 
 حيرم؛ مل يكفر بعدم اعتقاد إجياب هذا وحترمي هذا؛ بل ومل يعاقب حىت تبلغه احلجة النبوية". 

 وهذا األمر يقع كثرياً عند الذين أسلموا قريباً ومل يعلموا أبحكام الشريعة.
 

 تكفري أثر اجلهل يف ال

  التكفري وضوابطه )احللقة السابعة(من درس:  •

 
ما زلنا يف موضوع احلكم على املعني ابلتكفري أو التضليل أو التفسيق أو التبديع وحنو ذلك، 

 حلكم العام. وأن احلكم على املعني خيتلف عن ا
فمن ذلك ما ذكره املصنف رمحه هللا من أن املعني قد يكون جمتهداً خمطئاً مغفوراً له، أو 

 يكون جاهاًل, أو يكون له إميان عظيم وحسنات، فهذه ثالثة احتماالت. 
وحديث الرجل الذي أوصى حبرقه إذا مات وذره إمنا حيمَْمل على اجلهل، أي أنه يناسبه قول 

كن أن يكون ممن مل يبلغه ما وراء ذلك من النصوص[ فهذا أقرب ما ميكن املصنف: ]ومي
 محله عليه، فإن كان يعلم لكنه جهل هذا،فاملقصود هو العلم احلقيقي ال أي علم. 

رمحه هللا يف الفتوى اليت سئلها عن الذين  شيخ اإلسالموكنا قد وصلنا يف شرح كالم 
(: "لكن من الناس من يكون 11/406يداومون على الرايضة حىت يتجوهروا إىل قوله)

جاهالً ببعض هذه األحكام جهالً يعذر به، فال حيكم بكفر أحٍد حىت تقوم عليه احلجة من 
  جهة بالغ الرسالة".

 
 بلوغ احلجة شرط يف املؤاخذة والتكفري 
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 فقوله: "فال حيكم بكفر أحٍد حىت تقوم عليه احلجة من جهة بالغ الرسالة" يعترب قاعدة 
 مهمة ومعياراً يقاس به. 
[ 165]النساء: جٌَّة بـَْعَد الرُّسملِ لَِئالَّ َيكموَن لِلنَّاِس َعَلى الِلَِّ حم يقول: "كما قال تعاىل: 

َعَث َرسمواًل وقال تعاىل:  ِبنَي َحىتَّ نـَبـْ  [". 15]اإلسراء: َوَما كمنَّا ممَعذِ 
م أن اخلمر يقول رمحه هللا: ]وهلذا لو أسلم رجٌل ومل يعلم أن الصالة واجبٌة عليه، أو مل يعل

 حيرم؛ مل يكفر بعدم اعتقاد إجياب هذا وحترمي هذا[. 
ال َيكفمر وال يمكفَّر بعدم اعتقاده أن الصالة واجبة أو أن اخلمر حمرم، وهااتن القضيتان من 

أظهر األمور؛ ألن من أشهر وأظهر الواجبات: الصالة، ومن أشهر وأظهر احملرمات: اخلمر، 
رمحه هللا دقيق يف عبارته، لذلك عدل عن الزان إىل اخلمر؛ ألن اخلمر تنفر  شيخ اإلسالمو 

منه النفوس السليمة وإن مل تكن متدينة، أما الزان فإن الشهوات تدعو إليه، وال يرتدع عنه 
 أو من ال يستطيعه.  إال من كان خياف هللا،

املقصود: أن واجباً معلوماً ظاهراً وهو الصالة، وحمرماً معلوماً ظاهراً وهو شرب اخلمر، من مل 
 يعلم وجوب هذا وحرمة ذلك جاهالً به، فإنه ال يكفَّر حىت تقوم عليه احلجة. 

 يقول: "بل وال يعاقب حىت تبلغه احلجة النبوية". 
 الدنيا وال يف اآلخرة. قوله: "ال يعاقب" أي: ال يف 

 أما يف الدنيا: فمعلوم أنه ال يعاقب وهو ال يَعَلم، لكن يمعلَّم. 
وأما يف اآلخرة: فلداللة ما تقدم من اآلايت مع ما ذكرانه يف حديث األربعة الذين ميتحنون 

 يوم القيامة.
 

 حكم من أسلم بدار حرب وما علم أن الصالة واجبة 
 يقول: "بل قد اختلف العلماء فيمن أسلم بدار احلرب ومل يعلم أن الصالة واجبة، مث علم". 

أو  بريطانياأو  أمريكاسألة، فإذا أسلم رجل يف دار احلرب كـهذه مسألة تتفرع عن تلك امل
صاً ، وهو ال يعلم أن الصالة واجبة، ألنه إمنا أسلم أبن وجد شخ يوغسالفياأو  الصني
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فعلَّمه اإلسالم، أو وجد كتاابً فقرأ يف هذا الكتاب أن اإلسالم عقيدة صحيحة، وأن هللا 
سبحانه وتعاىل بعث حممداً صلى هللا عليه وسلم ابلدين احلق، فآمن ابهلل وآمن برسوله حممد 
صلى هللا عليه وسلم، واعتقد أن القرآن حق واإلميان حق؛ لكن ما علم أن هناك صالة وال 

ماً، وبقي شهراً أو سنًة، مث وجد شباابً مهتدين دعاًة إىل هللا فعلَّموه الصالة، وأهنا واجبة، صيا
 فهل يقضي املدة اليت مل يصل  فيها؟ 

جيب عليه قضاء ما تركه حبال اجلهل، على  : "اختلف العلماء: هل شيخ اإلسالميقول 
 وغريه:  أمحدقولني يف مذهب اإلمام 

 :  أيب حنيفةأحدمها: ال جيب عليه القضاء، وهو مذهب 
 ". الشافعيوالثاين: جيب عليه القضاء، وهو املشهور عند أصحاب 

 

 بلوغ احلجة شرط يف املؤاخذة والتكفري 

 أثر اجلهل يف التكفري من درس:  •

 
رب قاعدة فقوله: "فال حيكم بكفر أحٍد حىت تقوم عليه احلجة من جهة بالغ الرسالة" يعت 

 مهمة ومعياراً يقاس به. 
[ 165]النساء: لِلَِّ حمجٌَّة بـَْعَد الرُّسملِ لَِئالَّ َيكموَن لِلنَّاِس َعَلى ايقول: "كما قال تعاىل: 

َعَث َرسمواًل وقال تعاىل:  ِبنَي َحىتَّ نـَبـْ  [". 15]اإلسراء: َوَما كمنَّا ممَعذِ 
و مل يعلم أن اخلمر يقول رمحه هللا: ]وهلذا لو أسلم رجٌل ومل يعلم أن الصالة واجبٌة عليه، أ

 حيرم؛ مل يكفر بعدم اعتقاد إجياب هذا وحترمي هذا[. 
ال َيكفمر وال يمكفَّر بعدم اعتقاده أن الصالة واجبة أو أن اخلمر حمرم، وهااتن القضيتان من 

أظهر األمور؛ ألن من أشهر وأظهر الواجبات: الصالة، ومن أشهر وأظهر احملرمات: اخلمر، 
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رمحه هللا دقيق يف عبارته، لذلك عدل عن الزان إىل اخلمر؛ ألن اخلمر تنفر  شيخ اإلسالمو 
منه النفوس السليمة وإن مل تكن متدينة، أما الزان فإن الشهوات تدعو إليه، وال يرتدع عنه 

 اف هللا، أو من ال يستطيعه. إال من كان خي
املقصود: أن واجباً معلوماً ظاهراً وهو الصالة، وحمرماً معلوماً ظاهراً وهو شرب اخلمر، من مل 

 يعلم وجوب هذا وحرمة ذلك جاهالً به، فإنه ال يكفَّر حىت تقوم عليه احلجة. 
 يقول: "بل وال يعاقب حىت تبلغه احلجة النبوية". 

 : ال يف الدنيا وال يف اآلخرة. قوله: "ال يعاقب" أي
 أما يف الدنيا: فمعلوم أنه ال يعاقب وهو ال يَعَلم، لكن يمعلَّم. 

وأما يف اآلخرة: فلداللة ما تقدم من اآلايت مع ما ذكرانه يف حديث األربعة الذين ميتحنون 
 يوم القيامة.

 

 حكم من أسلم بدار حرب وما علم أن الصالة واجبة 

 أثر اجلهل يف التكفري من درس:  •

 
 يقول: "بل قد اختلف العلماء فيمن أسلم بدار احلرب ومل يعلم أن الصالة واجبة، مث علم". 

أو  بريطانياأو  أمريكاهذه مسألة تتفرع عن تلك املسألة، فإذا أسلم رجل يف دار احلرب كـ
، وهو ال يعلم أن الصالة واجبة، ألنه إمنا أسلم أبن وجد شخصاً  يوغسالفياأو  الصني

هذا الكتاب أن اإلسالم عقيدة صحيحة، وأن هللا  فعلَّمه اإلسالم، أو وجد كتاابً فقرأ يف
سبحانه وتعاىل بعث حممداً صلى هللا عليه وسلم ابلدين احلق، فآمن ابهلل وآمن برسوله حممد 
صلى هللا عليه وسلم، واعتقد أن القرآن حق واإلميان حق؛ لكن ما علم أن هناك صالة وال 
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دين دعاًة إىل هللا فعلَّموه الصالة، وأهنا واجبة، صياماً، وبقي شهراً أو سنًة، مث وجد شباابً مهت
 فهل يقضي املدة اليت مل يصل  فيها؟ 

: "اختلف العلماء: هل جيب عليه قضاء ما تركه حبال اجلهل، على  شيخ اإلسالميقول 
 وغريه:  أمحدني يف مذهب اإلمام قول

 :  حنيفة أيبأحدمها: ال جيب عليه القضاء، وهو مذهب 
 ". الشافعيوالثاين: جيب عليه القضاء، وهو املشهور عند أصحاب 

 

 اختالف العلماء يف وجوب القضاء على اجلاهل بعد علمه 

  التكفري وضوابطه )احللقة السابعة(من درس:  •

 
  يقول: "بل النزاع بني العلماء يف كل من ترك واجباً قبل بلوغ احلجة".

 
 الواجب من اجلاهل  أمثلة لرتك

 قال: "مثل من ترك الصالة عند عدم املاء، حيسب أن الصالة ال تصح بتيمم": 
وهذا حكم آخر غري احلكم األول، فاألول ال يعلم وجوب الصالة أصاًل، وهذا يعلم 

 وجوب الصالة لكن يظنها ال جتب إذا مل جيد املاء. 
خليط األسود، فيحسب أن ذلك هو قال: "أو من أكل حىت تبني له اخليط األبيض من ا

َ َلكممم اخْلَْيطم األَبْـَيضم ِمَن اخْلَْيِط وَكملموا َواْشَربموا َحىتَّ املراد ابآلية، يعين قوله تعاىل:  َبنيَّ يـَتـَ
 [". 187]البقرة: اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ 

وضع حبلني أحدمها أسود واآلخر أبيض، وقعد ينتظر حىت مييز بينهما وقد طلع الفجر، 
 ظن جواز األكل حىت يتبني له األبيض من األسود، فهل يقضي أو ال يقضي؟ لكنه ي
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، وقال له النيب صلى هللا عليه وسلم:  عدي بن حامتوهذا أمر وقع لبعض الصحابة، وهو 
 {.    الوساد لعريض -إذاً -إنك }

 :"أو مسَّ ذكره، مث تبني له وجوب ذلك".  ابن تيميةقال 
الوضوء من مس الذكر، مث تبني له وجوب ذلك على اخلالف  أي: كان يعتقد عدم وجوب

 الفقهي، أبن ترجح لديه بعد حني أن القول الصحيح هو أن من مس ذكره فليتوضأ. 
 يقول رمحه هللا: "وأمثال هذه املسائل: هل جيب عليه القضاء؟". 

غ كما تتمرغ وكذلك لو أن رجالً قرأ أو علم أن هللا شرع التيمم؛ لكن جهل كيف يتيمم فتمر 
 الدابة، فصلى هبذا شهوراً أو أسابيع أو أايماً، وهكذا غري ذلك من األحكام.

 
 كر اخلالف يف حكم اخلطاب يف حق املكلف قبل التمكن من مساعه ذ 

واملقصود من هذه األمثلة أن هناك خالفاً فيمن وقع يف مثل هذه املسائل، وهو املكلف 
 الذي ترك واجباً قبل بلوغ احلجة، مث بلغته احلجة هل عليه القضاء؟ 

وغريه، وأصل ذلك هذه املسائل األصولية". يعين من  أمحديقول: "على قولني يف مذهب 
 علم األصول ال من أصول الدين، واملسألة األصولية هي ما ذكره بقوله: 

 "هل يثبت حكم اخلطاب يف حق املكلف قبل التمكن من مساعه؟ أو ال يثبت إال بعد أن
 يتمكن من مساعه؟!" 

 وغريه":  أمحدقال: "على ثالثة أقوال يف مذهب 
فالقول األول: "قيل: يثبت مطلقاً" وذلك على القول أبن هللا تعاىل إذا خاطب العباد 

 ق ُجيع املكلفني وإن مل يبلغهم. بشيء، فإنه يثبت يف ح
 والقول الثاين: "وقيل: ال يثبت مطلقاً". 

 أي: ال يثبت حىت يتمكن من مساعه ويبلغه، فيكون بلوغ احلجة شرطاً للوجوب كما سيأيت. 
 والقول الثالث: "وقيل: يفرق بني اخلطاب الناسخ واخلطاب املبتدأ، كأهل القبلة" 
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قبلة من بيت املقدس إىل املسجد احلرام، وقد جاء خرب النسخ أي: استدالالً مبسألة نسخ ال
بعض الصحابة وهم يصلون، فتحولوا إىل الكعبة ومل يقضوا تلك الصالة، ومعلوم أن النسخ  

 كان قبل أن يبدءوا فيها؛ لكنهم ملا كانوا اثبتني على حكم شرعي مل جيب عليهم.
 

 الراجح عدم املؤاخذة قبل بلوغ اخلطاب 
: "والصحيح الذي تدل عليه األدلة الشرعية، أن اخلطاب ال يثبت  شيخ اإلسالميقول  

 يف حق أحٍد قبل التمكن من مساعه". 
يف حق أحد  وهو القول الثاين من األقوال الثالثة، ومن احلجة له أنه كيف يثبت اخلطاب

وهو مل يسمعه؟ والوقائع يف حياة النيب صلى هللا عليه وسلم وأحواله الكثرية تشهد وتدل 
هلذا القول بعد أن يبلغه، فإذا مل يبلغ املكلف اخلطاب بقي على الرباءة األصلية، فال جيب 

 :  شيخ اإلسالمعليه شيء، وعليه قال 
"فإن القضاء ال جيب عليه يف الصور املذكورة ونظائرها"، فإذا جاءان شخص وقال: كنت ال 

أدري أن الصالة واجبة، قلنا له: صل من حني علمت وجوهبا، وال جيب عليك قضاء ما 
 قبل علمك بوجوهبا. 

املاء ومل يبلغه حكم التيمم، أو تيمم على غري الكيفية وآخر كان يرتك الصالة لعدم وجود 
املشروعة، واآلخر كان أيكل يف رمضان حىت يتبني له احلبل األبيض من األسود يفسر اآلية 

بذلك جهاًل، فالصحيح من أقوال العلماء أنه ال جيب عليه القضاء، وكل هذه الصور قد 
بت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه أمر وقعت يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، ومل يث

أحداً ممن وقع له ذلك ابلقضاء، وهذا دليل صحيح صريح على أنه ال يثبت حكم اخلطاب 
 يف حق أحٍد إال بعد متكنه من مساعه، وقيام احلجة عليه. 

ويدخل يف هذا أيضاً: لو أنه بلغه النص ولكن مل يفهم منه الوجوب، كأن فهم منه الندب 
أو فهمه على غري وجهه، فإنه أيضاً ال جيب يف حقه؛ ألن هللا سبحانه وتعاىل إمنا تعبدان  مثاًل،

 أبن نطيعه يف حدود ما نعلم أنه شرعه، فمن مل يعلم أن هللا شرع هذا فال يؤاخذ به. 
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ما سبق يذكران مبا حيدث هذه األايم من الفتوى، ونذكر ذلك لشدة احلاجة إليه، وخلطأ من 
! يفتون أن من اتب وعمره أربعون سنة أو -وهم كثريون مع األسف-األايم  يفيت يف هذه

ستون أو أكثر، ومل يكن يصلي وال يصوم قبل ذلك؛ أبن عليه أن يقضي ُجيع الصلوات 
اليت فاتته، وصيام ُجيع شهور رمضان اليت فاتته، وهذه الفتوى جتعل التوبة أمراً عسريًا، مما 

 ينفر الناس عن التوبة! 
 صحيح أنه ال يقضي، لكن هل ذلك ألنه مل يبلغه احلكم مثلما قلنا هنا؟ وال

اجلواب: ليس انتفاء وجوب القضاء لكون احلكم مل يبلغه، بل ألنه كان كافراً حيث مل يكن 
يصلي، واآلن نقول له: أسلم حقيقًة، وصلِ ، فإذا ابتدأ الصالة فقد استأنف اإلسالم، وكل 

 لردة فإنه ال جيب عليه أن يقضيه.ما يفعله اإلنسان يف حال ا
 

 أمثلة لرتك الواجب من اجلاهل 

 اختالف العلماء يف وجوب القضاء على اجلاهل بعد علمه من درس:  •

 
 ن الصالة ال تصح بتيمم": قال: "مثل من ترك الصالة عند عدم املاء، حيسب أ

وهذا حكم آخر غري احلكم األول، فاألول ال يعلم وجوب الصالة أصاًل، وهذا يعلم 
 وجوب الصالة لكن يظنها ال جتب إذا مل جيد املاء. 

قال: "أو من أكل حىت تبني له اخليط األبيض من اخليط األسود، فيحسب أن ذلك هو 
َ َلكممم اخْلَْيطم األَبْـَيضم ِمَن اخْلَْيِط املراد ابآلية، يعين قوله تعاىل:  َبنيَّ وَكملموا َواْشَربموا َحىتَّ يـَتـَ

 [". 187]البقرة:  ِمَن اْلَفْجرِ اأَلْسَودِ 
وضع حبلني أحدمها أسود واآلخر أبيض، وقعد ينتظر حىت مييز بينهما وقد طلع الفجر، 

 ؟ لكنه يظن جواز األكل حىت يتبني له األبيض من األسود، فهل يقضي أو ال يقضي
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، وقال له النيب صلى هللا عليه وسلم:  عدي بن حامتوهذا أمر وقع لبعض الصحابة، وهو 
 {.    لعريض الوساد -إذاً -إنك }

 :"أو مسَّ ذكره، مث تبني له وجوب ذلك".  ابن تيميةقال 
أي: كان يعتقد عدم وجوب الوضوء من مس الذكر، مث تبني له وجوب ذلك على اخلالف 

 ترجح لديه بعد حني أن القول الصحيح هو أن من مس ذكره فليتوضأ. الفقهي، أبن 
 يقول رمحه هللا: "وأمثال هذه املسائل: هل جيب عليه القضاء؟". 

وكذلك لو أن رجالً قرأ أو علم أن هللا شرع التيمم؛ لكن جهل كيف يتيمم فتمرغ كما تتمرغ 
 غري ذلك من األحكام.الدابة، فصلى هبذا شهوراً أو أسابيع أو أايماً، وهكذا 

 

 ذكر اخلالف يف حكم اخلطاب يف حق املكلف قبل التمكن من مساعه 

 اختالف العلماء يف وجوب القضاء على اجلاهل بعد علمه من درس:  •

 
هناك خالفاً فيمن وقع يف مثل هذه املسائل، وهو املكلف واملقصود من هذه األمثلة أن 

 الذي ترك واجباً قبل بلوغ احلجة، مث بلغته احلجة هل عليه القضاء؟ 
ذه املسائل األصولية". يعين من وغريه، وأصل ذلك ه أمحديقول: "على قولني يف مذهب 

 علم األصول ال من أصول الدين، واملسألة األصولية هي ما ذكره بقوله: 
"هل يثبت حكم اخلطاب يف حق املكلف قبل التمكن من مساعه؟ أو ال يثبت إال بعد أن 

 يتمكن من مساعه؟!" 
 وغريه":  أمحدقال: "على ثالثة أقوال يف مذهب 

فالقول األول: "قيل: يثبت مطلقاً" وذلك على القول أبن هللا تعاىل إذا خاطب العباد 
 بشيء، فإنه يثبت يف حق ُجيع املكلفني وإن مل يبلغهم. 
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 والقول الثاين: "وقيل: ال يثبت مطلقاً". 
 ىت يتمكن من مساعه ويبلغه، فيكون بلوغ احلجة شرطاً للوجوب كما سيأيت. أي: ال يثبت ح

 والقول الثالث: "وقيل: يفرق بني اخلطاب الناسخ واخلطاب املبتدأ، كأهل القبلة" 
أي: استدالالً مبسألة نسخ القبلة من بيت املقدس إىل املسجد احلرام، وقد جاء خرب النسخ 

ا إىل الكعبة ومل يقضوا تلك الصالة، ومعلوم أن النسخ  بعض الصحابة وهم يصلون، فتحولو 
 كان قبل أن يبدءوا فيها؛ لكنهم ملا كانوا اثبتني على حكم شرعي مل جيب عليهم.

 

 الراجح عدم املؤاخذة قبل بلوغ اخلطاب 

 اختالف العلماء يف وجوب القضاء على اجلاهل بعد علمه من درس:  •

 
لذي تدل عليه األدلة الشرعية، أن اخلطاب ال يثبت : "والصحيح ا شيخ اإلسالميقول  

 يف حق أحٍد قبل التمكن من مساعه". 
وهو القول الثاين من األقوال الثالثة، ومن احلجة له أنه كيف يثبت اخلطاب يف حق أحد 
وهو مل يسمعه؟ والوقائع يف حياة النيب صلى هللا عليه وسلم وأحواله الكثرية تشهد وتدل 

د أن يبلغه، فإذا مل يبلغ املكلف اخلطاب بقي على الرباءة األصلية، فال جيب هلذا القول بع
 :  شيخ اإلسالمعليه شيء، وعليه قال 

ا جاءان شخص وقال: كنت ال "فإن القضاء ال جيب عليه يف الصور املذكورة ونظائرها"، فإذ
أدري أن الصالة واجبة، قلنا له: صل من حني علمت وجوهبا، وال جيب عليك قضاء ما 

 قبل علمك بوجوهبا. 
وآخر كان يرتك الصالة لعدم وجود املاء ومل يبلغه حكم التيمم، أو تيمم على غري الكيفية 

األبيض من األسود يفسر اآلية املشروعة، واآلخر كان أيكل يف رمضان حىت يتبني له احلبل 
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بذلك جهاًل، فالصحيح من أقوال العلماء أنه ال جيب عليه القضاء، وكل هذه الصور قد 
وقعت يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، ومل يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه أمر 

كم اخلطاب أحداً ممن وقع له ذلك ابلقضاء، وهذا دليل صحيح صريح على أنه ال يثبت ح
 يف حق أحٍد إال بعد متكنه من مساعه، وقيام احلجة عليه. 

ويدخل يف هذا أيضاً: لو أنه بلغه النص ولكن مل يفهم منه الوجوب، كأن فهم منه الندب 
مثاًل، أو فهمه على غري وجهه، فإنه أيضاً ال جيب يف حقه؛ ألن هللا سبحانه وتعاىل إمنا تعبدان 

 علم أنه شرعه، فمن مل يعلم أن هللا شرع هذا فال يؤاخذ به. أبن نطيعه يف حدود ما ن
ما سبق يذكران مبا حيدث هذه األايم من الفتوى، ونذكر ذلك لشدة احلاجة إليه، وخلطأ من 

! يفتون أن من اتب وعمره أربعون سنة أو -وهم كثريون مع األسف-يفيت يف هذه األايم 
ذلك؛ أبن عليه أن يقضي ُجيع الصلوات  ستون أو أكثر، ومل يكن يصلي وال يصوم قبل

اليت فاتته، وصيام ُجيع شهور رمضان اليت فاتته، وهذه الفتوى جتعل التوبة أمراً عسريًا، مما 
 ينفر الناس عن التوبة! 

 والصحيح أنه ال يقضي، لكن هل ذلك ألنه مل يبلغه احلكم مثلما قلنا هنا؟ 
م مل يبلغه، بل ألنه كان كافراً حيث مل يكن اجلواب: ليس انتفاء وجوب القضاء لكون احلك

يصلي، واآلن نقول له: أسلم حقيقًة، وصلِ ، فإذا ابتدأ الصالة فقد استأنف اإلسالم، وكل 
 ما يفعله اإلنسان يف حال الردة فإنه ال جيب عليه أن يقضيه.

 

 ذكر االتفاق على انتفاء اإلمث مع اجلهل 

  التكفري وضوابطه )احللقة السابعة(من درس:   •

 
 يقول: "مع اتفاقهم على انتفاء اإلمث"  
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وا على انتفاء اإلمث، ولكن اخلالف يف وجوب أي أن الفقهاء عامًة من الصحابة وغريهم اتفق
 القضاء. 

واحلاصل مما ذكران، أنه ال يقضي من الناحية احلكمية والفقهية على الصحيح الراجح، 
 وأيضاً ال يؤاخذ من الناحية األخروية. 

فيقول: "مع اتفاقهم على انتفاء اإلمث؛ ألن هللا عفا هلذه األمة عن اخلطأ والنسيان" قال 
 [. 286]البقرة: رَبَـَّنا ال تـمَؤاِخْذاَن ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأانَ  تعاىل:

فاستجاب هللا هلم أن ال يؤاخذهم إذا نسوا أو أخطئوا، كما صح ذلك عن النيب صلى هللا 
 عليه وسلم يف تفسري هذه اآلية. 

يقول: "فإذا كان هذا يف التأثيم، فكيف يف التكفري؟" أي: إذا كان ال أيمث وال يقضي، 
 قول: إنه يكفمر؟! فكيف ن

مث يعلل لذلك رمحه هللا، ويقول: "وكثري من الناس قد ينشأ يف األمكنة واألزمنة اليت يندرس 
 فيها كثرٌي من علوم النبوات". 

محه هللا كالم قريب من هذا املعىن وأكثر وأوسع يف تفسري ر  شيخ اإلسالمهبذه املناسبة لـ
سورة اإلخالص أيضاً، وموجزه: أنه قد توجد أمكنة أو أزمنة يندرس فيها كثري من علوم 

النبوات، فآاثر النبوة متحى وما أكثر ذلك! واجلاهلية املطلقة ال تقع بعد بعثة حممد صلى 
فل: أن ال تزال طائفة من هذه األمة على احلق هللا عليه وسلم؟ ألن هللا تعاىل أتذن وتك

منصورة ظاهرة ال يضرها من خالفها؛ لكن هناك جاهلية مقيدة يف زماٍن ومكان تكون آاثر 
 النبوة عنه غائبة، يقول رمحه هللا عن مثل ذلك: 

"حىت ال يبقى من يبلغ ما بعث هللا به رسوله من الكتاب واحلكمة، فال يمعلم كثرٌي مما يبعث 
  به رسوله، وال يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا ال يكفر". هللا

لكن يف مناطق انئية بعيدة مل  -وهذا موجود يف كل األزمنة-أي: أنه قد يوجد مسلمون 
جيدوا من يبلغهم دين هللا احلق، فال يعرفون من اإلسالم إال بعض األمور كشهادة أن ال إله 

أو يصلي، أو يعرف أن احلج واجب، وهذا ظاهر يف كثري من إال هللا وأن حممداً رسول هللا، 
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احلجاج، لكن إذا جاء ال يدري أبعمال احلج، فعنده شعور وعاطفة فأحب أن حيج، لكن ال 
 يعرف ما هو احلج، وجيهل هذه األمور ُجيعاً. 

 
 

 ذكر حديث حذيفة وداللته على انتفاء اإلمث ابجلهل
يقول: "وهلذا اتفق األئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم واإلميان، وكان  

كام الظاهرة املتواترة، فإنه ال حيكم بكفره حديث العهد ابإلسالم، فأنكر شيئاً من هذه األح
أييت على حىت يعرف ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم، وهلذا جاء يف احلديث: }

الناس زماٌن ال يعرفون به صالًة وال زكاًة، وال صوماً وال حجاً، إال الشيخ الكبري والعجوز 
إال هللا، وهم ال يدرون صالًة وال زكاًة وال الكبرية، يقولون: أدركنا آابءان وهم يقولون: ال إله 

 {".    وال صوم ينجيهم من النار -فقال:-حجاً، 
رضي هللا عنه، وهو حديث صحيح، ويبدو يل أن فيه خطأ من املطبعة؛  حذيفةهذا حديث 

فما تنفعهم ال رضي هللا تعاىل عنه: } حذيفةلـ صلة بن أشيمألن احلديث يقول فيه الراوي 
 {.    إله إال هللا، وهم ال يدرون ما صالًة وال زكاًة؟ قال: تنجيهم من النار

ن؛ ألن اإلسالم يدرس كما يدرس وشي الثوب اخللق، فال يبقى من هذا يكون يف آخر الزما
آاثره شيء، إال أن الشيخ الكبري أو املرأة الكبرية، يقولون: ال إله إال هللا، أدركنا آابءان وهم 

 يقولون هذه الكلمة، نعوذ ابهلل أن يدركنا ذلك الزمان أو ذريتنا! 
{ أي: ال يمعرف هللا    قال يف األرض: هللاال تقوم الساعة حىت ال يويف احلديث اآلخر: }

 عز وجل وال يذكر.
 

 مذهب السلف فيمن ترك الصالة والصيام واحلج 
وأهل ذلك الزمان يتسافدون كما تتسافد احلممر يف الطرقات، وذلك النتشار اجلهل، فتنتشر 

الفواحش واملنكرات، وال توجد مساجد وال تقام الصلوات، ومع ذلك فإن هؤالء ال 
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{ وهذا السؤال يدل على أنه من    وما تغين عنهم ال إله إال هللا؟ه قال: }يكفمرون، ألن
املتقرر عند الصحابة والتابعني، أن من ال يصلي وال يصوم وال حيج فليس مبسلم، ولذلك 

{    : تنجيهم من النار حذيفةم ال إله إال هللا؟ قال وما تغين عنهتعجب التابعي فقال: }
لك: أن من ترك هذه األمور أنه مؤاخذ، فاألصل ومل يقل: تدخلهم اجلنة؛ ألن األصل قبل ذ

املؤاخذة، فتنجيهم من النار، سواء تنجيهم مبعىن أهنم ال يدخلوهنا، أو أهنم يعاقبون، وال 
 تنايف بني ذلك، فقد يكون حجب العلم عنهم نتيجة ذنوب ومعاٍص أجرموها هم أو آابؤهم. 

من النار وتدخلهم اجلنة، أو خترجهم واملقصود أن لفظ: )تنجيهم( حمتمل األمرين: تنجيهم 
 منها بعد أن يعذبوا فيها. 

أن من ال يصلي وال يصوم وال حيج وال يزكي ليس مبسلم، ولذلك  السلففاملقرر عند 
م مل يدروا ومل يسمعوا إال الشهادتني، فكيف مبن يسمع استنكر التابعي ذلك يف حق قو 

األذان كل وقت حىت يف اإلذاعة والتلفاز يف وقت كل صالة، ويرى الناس يصومون، ويسمع 
عن احلج كل عام، ومع ذلك ال يصوم وال يصلي وال حيج؛ لكن يسهر إىل آخر الليل، مث 

لعمل ويرجع بال صالة وال صوم، وال ينام إىل الساعة الثامنة أو التاسعة، مث يذهب إىل ا
 عنده شيء من الدين، هل هذا يكون مسلماً؟!

 
  يدل على عدم كفر اترك الصالة حديث حذيفة ال

ال يدل على عدم كفر اترك الصالة وعدم خلوده؛ فكيف نقول: إن  حذيفةمث إن حديث 
ن وجييئون إىل بيوت هللا، اترك الصالة الذي يسمع األذان ويعلم الوجوب، ويرى الناس يغدو 

ومع ذلك ال يصلي وال يصوم وال يفعل شيئاً من ذلك، أيكون هذا مسلماً أو ينجو من 
 النار؟! 

 ال ميكن ذلك. 
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من  - شيخ اإلسالمكما يقول -فإذا كان هذا يف حق من كانوا يف آخر الزمان، فكذلك 
نشأ ببادية بعيدة، أو منطقة مغمورة مل تظهر فيها آاثر النبوة؛ فإنه ال يؤاخذ حىت يبلغه ما 

 أمر هللا به ورسوله صلى هللا عليه وسلم.
 

 ذكر حديث حذيفة وداللته على انتفاء اإلمث ابجلهل 

  ذكر االتفاق على انتفاء اإلمث مع اجلهلمن درس:  •

 
يقول: "وهلذا اتفق األئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم واإلميان، وكان  

العهد ابإلسالم، فأنكر شيئاً من هذه األحكام الظاهرة املتواترة، فإنه ال حيكم بكفره حديث 
أييت على حىت يعرف ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم، وهلذا جاء يف احلديث: }

الناس زماٌن ال يعرفون به صالًة وال زكاًة، وال صوماً وال حجاً، إال الشيخ الكبري والعجوز 
ولون: أدركنا آابءان وهم يقولون: ال إله إال هللا، وهم ال يدرون صالًة وال زكاًة وال الكبرية، يق

 {".    وال صوم ينجيهم من النار -فقال:-حجاً، 
رضي هللا عنه، وهو حديث صحيح، ويبدو يل أن فيه خطأ من املطبعة؛  حذيفةهذا حديث 

فما تنفعهم ال رضي هللا تعاىل عنه: } حذيفةلـ صلة بن أشيمألن احلديث يقول فيه الراوي 
 {.    إله إال هللا، وهم ال يدرون ما صالًة وال زكاًة؟ قال: تنجيهم من النار

هذا يكون يف آخر الزمان؛ ألن اإلسالم يدرس كما يدرس وشي الثوب اخللق، فال يبقى من 
آاثره شيء، إال أن الشيخ الكبري أو املرأة الكبرية، يقولون: ال إله إال هللا، أدركنا آابءان وهم 

 يقولون هذه الكلمة، نعوذ ابهلل أن يدركنا ذلك الزمان أو ذريتنا! 
{ أي: ال يمعرف هللا    ال تقوم الساعة حىت ال يقال يف األرض: هللااحلديث اآلخر: } ويف

 عز وجل وال يذكر.
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 مذهب السلف فيمن ترك الصالة والصيام واحلج 

  ذكر االتفاق على انتفاء اإلمث مع اجلهلمن درس:  •

 
وأهل ذلك الزمان يتسافدون كما تتسافد احلممر يف الطرقات، وذلك النتشار اجلهل، فتنتشر 

الفواحش واملنكرات، وال توجد مساجد وال تقام الصلوات، ومع ذلك فإن هؤالء ال 
{ وهذا السؤال يدل على أنه من    وما تغين عنهم ال إله إال هللا؟ن، ألنه قال: }يكفمرو 

املتقرر عند الصحابة والتابعني، أن من ال يصلي وال يصوم وال حيج فليس مبسلم، ولذلك 
{    : تنجيهم من النار حذيفةين عنهم ال إله إال هللا؟ قال وما تغتعجب التابعي فقال: }

قبل ذلك: أن من ترك هذه األمور أنه مؤاخذ، فاألصل  ومل يقل: تدخلهم اجلنة؛ ألن األصل
املؤاخذة، فتنجيهم من النار، سواء تنجيهم مبعىن أهنم ال يدخلوهنا، أو أهنم يعاقبون، وال 

 تنايف بني ذلك، فقد يكون حجب العلم عنهم نتيجة ذنوب ومعاٍص أجرموها هم أو آابؤهم. 
نجيهم من النار وتدخلهم اجلنة، أو خترجهم واملقصود أن لفظ: )تنجيهم( حمتمل األمرين: ت

 منها بعد أن يعذبوا فيها. 
أن من ال يصلي وال يصوم وال حيج وال يزكي ليس مبسلم، ولذلك  السلففاملقرر عند 

حق قوم مل يدروا ومل يسمعوا إال الشهادتني، فكيف مبن يسمع  استنكر التابعي ذلك يف
األذان كل وقت حىت يف اإلذاعة والتلفاز يف وقت كل صالة، ويرى الناس يصومون، ويسمع 

عن احلج كل عام، ومع ذلك ال يصوم وال يصلي وال حيج؛ لكن يسهر إىل آخر الليل، مث 
إىل العمل ويرجع بال صالة وال صوم، وال  ينام إىل الساعة الثامنة أو التاسعة، مث يذهب

 عنده شيء من الدين، هل هذا يكون مسلماً؟!
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 حديث حذيفة ال يدل على عدم كفر اترك الصالة 

  لذكر االتفاق على انتفاء اإلمث مع اجلهمن درس:   •

 
ال يدل على عدم كفر اترك الصالة وعدم خلوده؛ فكيف نقول: إن  حذيفةمث إن حديث 

اترك الصالة الذي يسمع األذان ويعلم الوجوب، ويرى الناس يغدون وجييئون إىل بيوت هللا، 
مع ذلك ال يصلي وال يصوم وال يفعل شيئاً من ذلك، أيكون هذا مسلماً أو ينجو من و 

 النار؟! 
 ال ميكن ذلك. 

من  - سالمشيخ اإلكما يقول -فإذا كان هذا يف حق من كانوا يف آخر الزمان، فكذلك 
نشأ ببادية بعيدة، أو منطقة مغمورة مل تظهر فيها آاثر النبوة؛ فإنه ال يؤاخذ حىت يبلغه ما 

 أمر هللا به ورسوله صلى هللا عليه وسلم.
 

 ذكر حديث الرجل الذي أوصى حبرقه جاهاًل 

  التكفري وضوابطه )احللقة السابعة(من درس:  •

 
 يقول: رمحه هللا: "وقد دل على هذا األصل". 

 الذي هو عدم املؤاخذة. 
قال أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: } أيب هريرةعن  الصحيحني"ما أخرجاه يف 

ألهله: إذا مات فحرقوه، مث اذروا نصفه يف الرب ونصفه يف  -مل يمعجِ ل حسنة قط-رجل 
عذبنه أحداً من العاملني، فلما فمات الرجل البحر، فوهللا لئن قدر هللا عليه ليعذبنه عذاابً ال ي
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فعلوا ما أمرهم، فأمر هللا الرب فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، مث قال: مل فعلَت 
 ذكر لفظاً آخر ورواايت {"، مث   هذا؟ قال من خشيتك اي رب، وأنت أعلم! فغفر هللا له

  أخر.
 

 بيان أن الرجل أنكر القدرة واملعاد 
قال رمحه هللا: "فهذا الرجل: ظن أن هللا ال يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق"، فظن أنه ال 

، فوقع هذا الرجل يف أمرين عظيمني: حيث ظن أنه إذا تفرق لن يقدر يعيده إذا صار كذلك
 هللا عليه، وظن بناء على ذلك أنه ال يعيده، أي: ال يبعثه. 

 قال رمحه هللا: "وكل واحٍد من إنكار قدرة هللا تعاىل وإنكار معاد األبدان وإن تفرقت؛ كمفر". 
 رمحه هللا يقول: هذا الرجل وقع يف مصيبتني:  شيخ اإلسالمفـ

 األوىل: إنكار القدرة. 
 والثانية: إنكار املعاد. 

فيقول: "لكنه كان مع إميانه ابهلل وإميانه أبمره، وخشيته منه جاهالً بذلك"، أي فهذا مؤمن 
عمل خريًا قط، ولكن أيقظ هللا قلبه يف تلك اللحظة، ولكنه غال يف أسرف على نفسه ومل ي

اخلوف حني وجد أنه يف انقطاع من الدنيا وإقبال على اآلخرة، وال يستطيع أن يتقدم وال 
يتأخر عن ذلك، وأمامه صفحة سوداء ملطخة ابلذنوب واملعاصي، وهو خيشى عذاب هللا، 

يف هذه املشكلة؛ حيث غال يف اخلوف، وظن  ويريد أن ينجو من العذاب أبي وجه، فوقع
احلل واخلالص فيما ليس حبل وال خالص، بل هو وقوع يف مصيبة أو مشكلة أخرى، 

وهكذا حال كثري من الناس إال من َمنَّ هللا تبارك وتعاىل عليه ابهلداية، وليس كل من َحسمن 
 دافعه أو رغبته يصيب احلق، وحيسن التصرف والتدبري يف األمر. 

 يقول: "ولكنه كان مع ذلك جاهالً ضاالً يف هذا الظن خمطئاً؛ فغفر هللا له ذلك".  
قال: "واحلديث صريح أبن الرجل طمع أن ال يعيده إذا فعل ذلك، وأدىن هذا أن يكون 

". شاكاً يف املعاد، وذلك كفر  ؛ إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره، وهو بنيِ 
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 أي أن من شك يف املعاد وأقيمت عليه احلجة حكم بكفره.
 

 ذكر بعض التأويالت املخالفة لظاهر احلديث 
قال: "ومن أتول قوله: لئن قدر هللا علي، مبعىن )قضى( أو مبعىن )ضيَّق( فقد أبعد النجعة 

 وحرف الكلم عن مواضعه". 
 أي أن بعض العلماء أوَّل هذا احلديث، وذلك على أقوال: 

 األول: أن قدر مبعىن قضى. 
 : أنه مبعىن ضيق. الثاين

 {.    اللهم أنت عبدي وأان ربكالثالث: أنه غلط يف اللفظ، مثل الرجل الذي قال: }
 : إنه كان يف زمن الفرتة.  ابن اجلوزيالرابع: قال 

 واخلامس: أنه كان يف شرعهم جواز املغفرة للكافر. وهذا بعيد.
 

 بيان أن الرجل أنكر القدرة واملعاد 

 لرجل الذي أوصى حبرقه جاهالً ذكر حديث امن درس:   •

 
قال رمحه هللا: "فهذا الرجل: ظن أن هللا ال يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق"، فظن أنه ال 

يعيده إذا صار كذلك، فوقع هذا الرجل يف أمرين عظيمني: حيث ظن أنه إذا تفرق لن يقدر 
 هللا عليه، وظن بناء على ذلك أنه ال يعيده، أي: ال يبعثه. 

 رمحه هللا: "وكل واحٍد من إنكار قدرة هللا تعاىل وإنكار معاد األبدان وإن تفرقت؛ كمفر".  قال
 رمحه هللا يقول: هذا الرجل وقع يف مصيبتني:  شيخ اإلسالمفـ

 ة. األوىل: إنكار القدر 
 والثانية: إنكار املعاد. 
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فيقول: "لكنه كان مع إميانه ابهلل وإميانه أبمره، وخشيته منه جاهالً بذلك"، أي فهذا مؤمن 
أسرف على نفسه ومل يعمل خريًا قط، ولكن أيقظ هللا قلبه يف تلك اللحظة، ولكنه غال يف 

يستطيع أن يتقدم وال  اخلوف حني وجد أنه يف انقطاع من الدنيا وإقبال على اآلخرة، وال
يتأخر عن ذلك، وأمامه صفحة سوداء ملطخة ابلذنوب واملعاصي، وهو خيشى عذاب هللا، 
ويريد أن ينجو من العذاب أبي وجه، فوقع يف هذه املشكلة؛ حيث غال يف اخلوف، وظن 

احلل واخلالص فيما ليس حبل وال خالص، بل هو وقوع يف مصيبة أو مشكلة أخرى، 
ري من الناس إال من َمنَّ هللا تبارك وتعاىل عليه ابهلداية، وليس كل من َحسمن وهكذا حال كث

 دافعه أو رغبته يصيب احلق، وحيسن التصرف والتدبري يف األمر. 
 الظن خمطئاً؛ فغفر هللا له ذلك". يقول: "ولكنه كان مع ذلك جاهالً ضاالً يف هذا  

قال: "واحلديث صريح أبن الرجل طمع أن ال يعيده إذا فعل ذلك، وأدىن هذا أن يكون 
 ."  شاكاً يف املعاد، وذلك كفر؛ إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره، وهو بنيِ 

 أي أن من شك يف املعاد وأقيمت عليه احلجة حكم بكفره.
 

 الت املخالفة لظاهر احلديث ذكر بعض التأوي

 ذكر حديث الرجل الذي أوصى حبرقه جاهالً من درس:   •

 
قال: "ومن أتول قوله: لئن قدر هللا علي، مبعىن )قضى( أو مبعىن )ضيَّق( فقد أبعد النجعة 

 كلم عن مواضعه". وحرف ال
 أي أن بعض العلماء أوَّل هذا احلديث، وذلك على أقوال: 

 األول: أن قدر مبعىن قضى. 
 الثاين: أنه مبعىن ضيق. 
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 {.    اللهم أنت عبدي وأان ربكالثالث: أنه غلط يف اللفظ، مثل الرجل الذي قال: }
 : إنه كان يف زمن الفرتة.  ابن اجلوزيالرابع: قال 

 واخلامس: أنه كان يف شرعهم جواز املغفرة للكافر. وهذا بعيد.
 

 ن وجوه دفع أتويالت من أول حديث الشك يف القدرة م

  التكفري وضوابطه )احللقة السابعة(من درس:   •

 
أتول احلديث، فقد أبعد النجعة، وحرف الكلم عن مواضعه،  أن من شيخ اإلسالمفذكر 

  وسريد رمحه هللا على من أتول احلديث من وجوه:
 

 الرتتيب بني اجلملتني ابلفاء يدل على السببية 
منا أمر بتحريقه وتفريقه لئال جيمع ويعاد، وقال: إذا أان متم الوجه األول: قال: "فإنه إ

فأحرقوين مث اسحقوين مث ذروين، فوهللا لئن قدر عليَّ ريب ليعذبين عذاابً ما عذبه أحدًا، فذِْكر 
هذه اجلملة الثانية حبرف الفاء عقيب األوىل يدل على أهنا سبب هلا" فاجلملة الثانية هي 

 مما ذكر يف اجلملة األوىل. سبب أمره ابحلرق وغريه 
يقول: "فهو فعل ذلك لئال يقدر هللا عليه إذا فعل ذلك، فلو كان مقرًا بقدرة هللا عليه إذا 

 فعل ذلك كقدرته إذا مل يفعل، مل يكن يف ذلك فائدة". 
أي أنه إذا كان مقراً أبن هللا يقدر على هذا وهذا فما الفائدة؟! لكن هو يرى أنه لو دفن 

يقدر هللا على أن يبعثه، فإذا أحرق وسحق فلن يقدر هللا عليه، وأدىن هذا أن يكون جبثته فس
 شاكاً يف قدرة هللا على إعادة اإلنسان. 

 فالوجه األول أن التأويل يتناىف مع لفظ احلديث يف الرتتيب والتعقيب.
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 املغايرة بني تفريقه وأن يقدر هللا عليه 
 الوجه الثاين: قال: "وألن التقدير عليه والتضييق موافقان للتعذيب". 

( مبعىن: ضيق، أو مبعىن: قضى وحكم علي ابلعذاب، فذلك هو  أي: إذا كان )لئن قدر عليَّ
 العذاب نفسه. 

قال: "فقد جعل تفريقه مغايراً ألن يقدر الرب عليه، وهلذا قال: فوهللا لئن قَدر هللا علي  
ليعذبين، فال يكون الشرط هو اجلزاء، فهو يقول: أان أوصي بتفريقي حىت ال يعذبين" وعلى 

 يس هذا مرادًا.قوهلم يكون كأنه قال: لئن عذبين هللا ليعذبين، ول
 
 لو كان معىن )قَدر( قدَّر أو ضيق ملا جلأ إىل كلمات بعيدة وعامة 

لثالث: يقول: "وألنه لو كان مراده ذلك لقال: فوهللا لئن جازاين ريب أو لئن عاقبين الوجه ا
 ريب ليعذبين". 

لو كان قصده ما قيل إنه مبعىن ضيَّق أو مبعىن قدَّر عليَّ العذاب، لقال: اي أبنائي افعلوا 
ون القدرة هذا، فوهللا لئن جازاين ريب ليعذبين عذاابً شديدًا، ومل يقل: لئن قدر علي، فتك

والتقدير خارجني عن املقصود، "كما هو اخلطاب املعروف يف مثل ذلك" يعين فالناس عادًة 
ال يلجئون إىل خطاب بعيد املعىن مع إمكان اخلطاب خبطاب معروف واضح، وهذا الرجل مل 

اً يكن يف مقام بالغة، حىت أييت ابملعاين البعيدة، بل يف مقام موت، يريد أن يقول ألوالده شيئ
 واضحاً سهالً يفهمونه.

 
 لفظ )َقِدَر( مبعىن ضيق ال أصل له يف اللغة 

 دَر( مبعىن ضي ق ال أصل له يف اللغة". قال: "وألن لفظ )قَ 
أبو رمحه هللا تبحرُّه وتوسُّعه يف لغة العرب معروف، فقد جاء إليه مرة  ابن تيميةشيخ اإلسالم 

:  شيخ اإلسالم، فقال له  شيخ اإلسالم، وبدأ يفتخر به على  كتاب سيبويه، بـ حيان
 مثانني خطًأ.  كتاب سيبويهاسكت، فإن يف  

 فقد كان رمحه هللا حجة يف اللغة. 
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ر مبعىن: ضيق، "بقوله:  ْر يف السَّْردِ يقول: "ومن استشهد على ذلك"، أي على أن قدَّ  َوَقدِ 
[ فقد استشهد مبا ال َيْشَهد له 7]الطالق: َوَمْن قمِدَر َعَلْيِه ِرْزقمهم [، وقوله: 11]سبأ:

[، وكما قال عز 7]الطالق: َوَمْن قمِدَر َعَلْيِه ِرْزقمهم فـَْليمنِفْق ممَّا آاَتهم الِلَّم فإن هللا قال: 
ِبنيَ َوقَالموا حَنْنم َأْكثـَرم َأمْ وجل:  قمْل ِإنَّ َريبِ  يـَْبسمطم الرِ ْزَق ِلَمْن *  َوااًل َوَأْوالًدا َوَما حَنْنم مبمَعذَّ

 [. 62]العنكبوت: َويـَْقِدرم َلهم [، وقال يف آية أخرى: 36-35]سبأ: َيَشاءم َويـَْقِدرم 
: يقدر هنا ليس معناها: التضييق، فليس املعىن: ومن ضميِ ق عليه رزقه،  شيخ اإلسالميقول 
ْر يف السَّْردِ : "فإن اللفظ كان يف قوله: يقول [ معناه: اجعل ذلك بقْدر 11]سبأ: َوَقدِ 

ْر يف السَّْردِ وال تزد وال تنقص" أي: وليس معىن  [: ضيِ ق؛ ألهنم قد 11]سبأ: َوَقدِ 
يقولون: تضييق السرد أدعى إىل اإلحكام، ألنه عندما يكون الدرع خملخالً ال يكون كما إذا  

 يكون مبعىن: التضييق، هذه وجهة نظرهم. كان مشتبكاً حمكماً، وعليه فالتقدير 
ر: اجعله بَقْدر معني وال تزد وال تنقص.  شيخ اإلسالم  رمحه هللا يقول: معىن قدِ 

 نه، وذلك أدعى إىل اإلحكام والضبط. أي: التزم مقداراً معيناً، ال تزد عليه وال تنقص م
[: أي: جمعل رزقه بقدر ما يكفيه من 7]الطالق: َوَمْن قمِدَر َعَلْيِه ِرْزقمهم يقول: "وقوله: 

غري فضل، حبيث لو أنفق منه الختل" فهذا دخله على قْدر ما يقيم نفسه وأوالده، ولو كان 
 َطى من الزكاة. أقل من ذلك ألصبح من غري أهل الكفاية، وصار مسكيناً أو فقرياً فيعْ 

 يقول: "إذ لو ينقص الرزق عن ذلك مل يعش". 
يعين: مبقدار لو نقص عن هذا املقدار مل يعش، فاهلل سبحانه وتعاىل يرزق العباد ُجيعاً؛ 
فريزق بعضهم رزقاً واسعاً، ويرزق البعض اآلخر حبيث يكون على أدىن الكفاية، كما يف 

 [.36]سبأ: قمْل ِإنَّ َريبِ  يـَْبسمطم الرِ ْزَق ِلَمْن َيَشاءم َويـَْقِدرقوله: 
 

 أتويل لفظ )قدر( مبعىن قضى غري صحيح 
وأما َقدر مبعىن قدَّر أي: أراد تقدير اخلري والشر، فهو مل يقل: إن قدَّر الوجه اخلامس: قال: "

 علي  ريب العذاب". 
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فاملوضوع ليس له عالقة ابلَقَدر، لو كان كذلك لقال الرجل: لئن قدَّر عليَّ ريب العذاب 
 ليعذبين.. 

يقال: لئن قضى يقول: "بل قال: لئن َقِدر عليَّ ريب. والتقدير يتناول النوعني، فال يصح أن 
؛ ألنه قد مضى وتقرر عليه ما ينفعه وما يضره".   هللا علي 

؛ ألن القضاء قد كتب، وهو يريد شيئاً يتخلص  أي: وال يصلح أن يقول: لئن قضى هللا علي 
منه، فيقول: )لئن َقدر( ألنه ال يدري: هل يقدر أو ال يقدر؟ أما أنه قضى وقدَّر فيما مضى 

  فهذا أمر قد فرِغ منه.
 يقول: "وألنه لو كان املراد التقدير أو التضييق مل يكن ما فـََعله مانعاً من ذلك يف ظنه". 

 قال: "ودالئل فساد هذا التحريف كثرية، ليس هذا موضع بسطها".
 

 الرتتيب بني اجلملتني ابلفاء يدل على السببية 

 دفع أتويالت من أول حديث الشك يف القدرة من وجوه من درس:  •

 
الوجه األول: قال: "فإنه إمنا أمر بتحريقه وتفريقه لئال جيمع ويعاد، وقال: إذا أان متم 

ر فأحرقوين مث اسحقوين مث ذروين، فوهللا لئن قدر عليَّ ريب ليعذبين عذاابً ما عذبه أحدًا، فذِكْ 
هذه اجلملة الثانية حبرف الفاء عقيب األوىل يدل على أهنا سبب هلا" فاجلملة الثانية هي 

 سبب أمره ابحلرق وغريه مما ذكر يف اجلملة األوىل. 
يقول: "فهو فعل ذلك لئال يقدر هللا عليه إذا فعل ذلك، فلو كان مقرًا بقدرة هللا عليه إذا 

 يف ذلك فائدة". فعل ذلك كقدرته إذا مل يفعل، مل يكن 
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أي أنه إذا كان مقراً أبن هللا يقدر على هذا وهذا فما الفائدة؟! لكن هو يرى أنه لو دفن 
جبثته فسيقدر هللا على أن يبعثه، فإذا أحرق وسحق فلن يقدر هللا عليه، وأدىن هذا أن يكون 

 شاكاً يف قدرة هللا على إعادة اإلنسان. 
 ع لفظ احلديث يف الرتتيب والتعقيب.فالوجه األول أن التأويل يتناىف م

 

 املغايرة بني تفريقه وأن يقدر هللا عليه 

 دفع أتويالت من أول حديث الشك يف القدرة من وجوه من درس:  •

 
 يه والتضييق موافقان للتعذيب". الوجه الثاين: قال: "وألن التقدير عل

( مبعىن: ضيق، أو مبعىن: قضى وحكم علي ابلعذاب، فذلك هو  أي: إذا كان )لئن قدر عليَّ
 العذاب نفسه. 

قال: "فقد جعل تفريقه مغايراً ألن يقدر الرب عليه، وهلذا قال: فوهللا لئن قَدر هللا علي  
أان أوصي بتفريقي حىت ال يعذبين" وعلى ليعذبين، فال يكون الشرط هو اجلزاء، فهو يقول: 

 قوهلم يكون كأنه قال: لئن عذبين هللا ليعذبين، وليس هذا مرادًا.
 

ر أو ضيق ملا جلأ إىل كلمات بعيدة وعامة   لو كان معىن )قَدر( قدَّ

 دفع أتويالت من أول حديث الشك يف القدرة من وجوه من درس:  •

 
الوجه الثالث: يقول: "وألنه لو كان مراده ذلك لقال: فوهللا لئن جازاين ريب أو لئن عاقبين 

 ريب ليعذبين". 
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لو كان قصده ما قيل إنه مبعىن ضيَّق أو مبعىن قدَّر عليَّ العذاب، لقال: اي أبنائي افعلوا 
جازاين ريب ليعذبين عذاابً شديدًا، ومل يقل: لئن قدر علي، فتكون القدرة  هذا، فوهللا لئن

والتقدير خارجني عن املقصود، "كما هو اخلطاب املعروف يف مثل ذلك" يعين فالناس عادًة 
ال يلجئون إىل خطاب بعيد املعىن مع إمكان اخلطاب خبطاب معروف واضح، وهذا الرجل مل 

 ابملعاين البعيدة، بل يف مقام موت، يريد أن يقول ألوالده شيئاً يكن يف مقام بالغة، حىت أييت
 واضحاً سهالً يفهمونه.

 

 لفظ )َقِدَر( مبعىن ضيق ال أصل له يف اللغة 

 القدرة من وجوه  دفع أتويالت من أول حديث الشك يفمن درس:  •

 
 قال: "وألن لفظ )َقدَر( مبعىن ضي ق ال أصل له يف اللغة". 

أبو رمحه هللا تبحرُّه وتوسُّعه يف لغة العرب معروف، فقد جاء إليه مرة  ابن تيميةشيخ اإلسالم 
:  شيخ اإلسالم، فقال له  شيخ اإلسالم، وبدأ يفتخر به على  كتاب سيبويه، بـ حيان

 مثانني خطًأ.  كتاب سيبويهاسكت، فإن يف  
 فقد كان رمحه هللا حجة يف اللغة. 

ر مبعىن: ضيق، "بقوله:  ْر يف السَّْردِ يقول: "ومن استشهد على ذلك"، أي على أن قدَّ  َوَقدِ 
[ فقد استشهد مبا ال َيْشَهد له 7]الطالق: َوَمْن قمِدَر َعَلْيِه ِرْزقمهم [، وقوله: 11]سبأ:

[، وكما قال عز 7]الطالق: َوَمْن قمِدَر َعَلْيِه ِرْزقمهم فـَْليمنِفْق ممَّا آاَتهم الِلَّم إن هللا قال: ف
قمْل ِإنَّ َريبِ  يـَْبسمطم الرِ ْزَق ِلَمْن *  َوقَالموا حَنْنم َأْكثـَرم َأْمَوااًل َوَأْوالًدا َوَما حَنْنم مبمَعذَِّبنيَ وجل: 

 [. 62]العنكبوت: َويـَْقِدرم َلهم [، وقال يف آية أخرى: 36-35]سبأ: َيَشاءم َويـَْقِدرم 
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س املعىن: ومن ضميِ ق عليه رزقه، : يقدر هنا ليس معناها: التضييق، فلي شيخ اإلسالميقول 
ْر يف السَّْردِ يقول: "فإن اللفظ كان يف قوله:  [ معناه: اجعل ذلك بقْدر 11]سبأ: َوَقدِ 

ْر يف السَّْردِ وال تزد وال تنقص" أي: وليس معىن  [: ضيِ ق؛ ألهنم قد 11]سبأ: َوَقدِ 
  يقولون: تضييق السرد أدعى إىل اإلحكام، ألنه عندما يكون الدرع خملخالً ال يكون كما إذا

 كان مشتبكاً حمكماً، وعليه فالتقدير يكون مبعىن: التضييق، هذه وجهة نظرهم. 
ر: اجعله بَقْدر معني وال تزد وال تنقص.  شيخ اإلسالم  رمحه هللا يقول: معىن قدِ 
 داراً معيناً، ال تزد عليه وال تنقص منه، وذلك أدعى إىل اإلحكام والضبط. أي: التزم مق

[: أي: جمعل رزقه بقدر ما يكفيه من 7]الطالق: ْن قمِدَر َعَلْيِه ِرْزقمهم َومَ يقول: "وقوله: 
غري فضل، حبيث لو أنفق منه الختل" فهذا دخله على قْدر ما يقيم نفسه وأوالده، ولو كان 

 الكفاية، وصار مسكيناً أو فقرياً فيْعَطى من الزكاة.  أقل من ذلك ألصبح من غري أهل
 يقول: "إذ لو ينقص الرزق عن ذلك مل يعش". 

يعين: مبقدار لو نقص عن هذا املقدار مل يعش، فاهلل سبحانه وتعاىل يرزق العباد ُجيعاً؛ 
فريزق بعضهم رزقاً واسعاً، ويرزق البعض اآلخر حبيث يكون على أدىن الكفاية، كما يف 

 [.36]سبأ: قمْل ِإنَّ َريبِ  يـَْبسمطم الرِ ْزَق ِلَمْن َيَشاءم َويـَْقِدرقوله: 
 

 أتويل لفظ )قدر( مبعىن قضى غري صحيح 

 دفع أتويالت من أول حديث الشك يف القدرة من وجوه من درس:  •

 
امس: قال: "وأما َقدر مبعىن قدَّر أي: أراد تقدير اخلري والشر، فهو مل يقل: إن قدَّر الوجه اخل

 علي  ريب العذاب". 
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فاملوضوع ليس له عالقة ابلَقَدر، لو كان كذلك لقال الرجل: لئن قدَّر عليَّ ريب العذاب 
 ليعذبين.. 

فال يصح أن يقال: لئن قضى  يقول: "بل قال: لئن َقِدر عليَّ ريب. والتقدير يتناول النوعني،
؛ ألنه قد مضى وتقرر عليه ما ينفعه وما يضره".   هللا علي 

؛ ألن القضاء قد كتب، وهو يريد شيئاً يتخلص  أي: وال يصلح أن يقول: لئن قضى هللا علي 
منه، فيقول: )لئن َقدر( ألنه ال يدري: هل يقدر أو ال يقدر؟ أما أنه قضى وقدَّر فيما مضى 

 قد فرِغ منه. فهذا أمر 
 يقول: "وألنه لو كان املراد التقدير أو التضييق مل يكن ما فـََعله مانعاً من ذلك يف ظنه". 

 قال: "ودالئل فساد هذا التحريف كثرية، ليس هذا موضع بسطها".
 

 بيان أن الرجل الشاك يف قدرة هللا مل يكن كافراً بل جاهالً ببعض الصفات 

  التكفري وضوابطه )احللقة السابعة(من درس:  •

 
اً جبميع ما يستحقه هللا من : "فغاية ما يف هذا أنه كان رجالً مل يكن عامل ابن تيميةقال 

الصفات" أي: إمنا كان يعلم بعضها، مثل أن هللا شديد العقاب، وأنه مالك يوم الدين 
حياسب وجيازي عباده على أعماهلم، وعنده إقرار أبن هللا سبحانه وتعاىل حيصي على 
اإلنسان ما فعل، أي أنه من خالل هذا احلديث نعرف أنه كان عنده شيء من العلم 

لشرع، ولذلك قال: أسرفت على نفسي ابملعاصي، وما عملت حسنة، بل فعلت كل قبيح اب
 وخطيئة! 

فإذًا: فهو يعلم أن هللا سبحانه وتعاىل يشرع لعباده، وأنه ينزل عليهم األحكام فيأمرهم 
 وينهاهم، وأنه شديد العقاب، وأنه حياسب، وأنه حيصي على العباد أفعاهلم، وغري ذلك. 
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يكن عاملاً جبميع الصفات، والشك إمنا جاء يف صفة القدرة، وال يتعداها إىل فالرجل مل 
 غريها. 

يقول: "وبتفصيل أنه القادر"، أي أنه كان يعلم اتصاف هللا ابلقدرة يف األصل، لكن ال يعلم 
 بتفصيل ذلك. 

 قال: "وكثرٌي من املؤمنني قد جيهل مثل ذلك". 
أو جيهل تفصيل بعض الصفات، وال يكون كافرًا فكثري منهم إما أن جيهل بعض الصفات، 

 بذلك إال إذا قامت عليه احلجة وبلغته الرسالة، فأنكر وجحد ومل يلتزم بذلك.
 

 حديث عائشة يف سؤاهلا عن علم هللا بكل شيء وداللته على عدم املؤاخذة ابجلهل 

  التكفري وضوابطه )احللقة السابعة(من درس:  •

 
 يقول: "ومن تتبع األحاديث الصحيحة وجد فيها من هذا اجلنس ما يوافقه". 

يف الرجل الذي  -الذي ذكرانه- حذيفةأي: فهذا أصل دلت عليه عدة أحاديث: حديث 
 أوصى أوالده أبن حيرقوه. 

رضي هللا تعاىل عنها أهنا  عائشةعن  صحيحهيف  مسلمومن ذلك ما ذكره قال: "كما روى 
أال أحدثكم عين وعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قلنا: بلى: قالت: ملا كانت قالت: }

اليت النيب صلى هللا عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه، فوضعها  ليليت
 { ".    عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه واضطجع ...

 ام. فعل النيب صلى هللا عليه وسلم ذلك؛ كأنه يتهيأ للقي
 {".    فلم يثبت إال ريثما ظن أين رقدت ...قالت: }
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أي: حىت ظن أن أم املؤمنني رضي هللا تعاىل عنها رقدت، وهي مل تكن انمت، وهذا يدل 
رون آبايت هللا، ويكذبون هللا ورسوله، على أنه كان ال يعلم الغيب، خالفاً ألولئك الذين يكف

 ويقولون: إن الرسول صلى هللا عليه وسلم يعلم الغيب. 
 {" أي: سحب الرداء هبدوء.    فأخذ رداءه رويداً قالت: " }

 {".    رج، مث أجافه رويداً وانتعل رويدًا، وفتح الباب رويدًا، فخ" }
 أي: أغلق الباب رويدًا. 

قالت: فجعلت درعي يف رأسي، واختمرتم وتقنعتم إزاري، مث انطلقت على أثره حىت جاء }
{"، أي: املقربة، ليتذكر املوت، ويزكي نفسه، ويدعو للموتى كما قالت:    ... البقيع

وأسرع فأسرعت، فهرول فقام، فأطال القيام مث رفع يديه ثالث مرات، مث احنرف فاحنرفت، }
{" وذلك أهنا رضي هللا تعاىل عنها ختاف أنه يصل قبلها فال جيدها، ألنه ما    وهرولت ...

 علم هبا صلى هللا عليه وسلم. 
صلى هللا عليه وسلم قد دخل  قالت: فسبقته، فدخلت، فليس إال أن اضطجعت، وإذا به}

؟ قلت: ال شيء، قال: أخربيين أو ليخربين اللطيف اخلبري، قالت:  عائشةفقال: ما لك اي 
سواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: قلت: اي رسول هللا! أبيب أنت وأمي فأخربته! فقال: فأنت ال

{"،    نعم! فلَهَزين يف صدري هلزًة أوجعتين، مث قال: أظننِت أن حييف هللا عليك ورسوله؟!
ي ليلتها ومعىن حييف: جيور، وهذا هو الشاهد من احلديث؛ إذ ظنت أن جيور عليها فيعط

 لغريها من نسائه. 
 {".    ... قالت: قلت: اي رسول هللا! مهما يكتم الناس يعلمه هللا؟ ...}

 أي: أهذا اخلاطر الذي خطر يف نفسي أنك ذهبت عند أحد أزواجك يعلمه هللا؟ 
ال: فإن جربيل عليه السالم أاتين حني رأيت، فناداين فأخفاه منِك، ... قال: نعم. ق}

فأجبتمه وأخفيتمه منك، ومل يكن يدخل عليك وقد وضعِت ثيابِك، وظننتم أنِك رقدِت، 
 {".    وكرهتم أن أوقظك، وخشيتم أن تستوحشي
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أي أنه لو أيقظها وقال: ال ختايف، لرمبا خافت، لكنه تركها تنام حىت يرجع، لكن هي رضي 
 هللا تعاىل عنها خافت أن يذهب إىل غريها من أزواجه، ملا رأته فعل ذلك. 

  إن ربك أيمرك أن أتيت أهل البقيع، فتستغفر هلم -أي: جربيل عليه السالم-فقال: "}
{، ومل يكن من عقيدة أم املؤمنني رضي هللا تعاىل عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

حييف عليها، أو يرتك ليلتها وخيدعها ويذهب عند غريها، فهي ال تظن ذلك وال تعتقده؛ 
اخلاطر العابر الذي ال يكاد الشخص لكن أييت أحياانً خاطر خفيف جدًا فتسأل عن هذا 

 ِبكملِ  َشْيٍء َعِليمٌ  َوهمويعتقده، أيعلمه هللا؟ قال: نعم! يقول: سبحانه تعاىل: 
[، أي: وما هو أخفى من السر، وهو 7]طه: يـَْعَلمم السِ رَّ َوَأْخَفى[، وقال:29]البقرة:

]آل  ال خَيَْفى َعَلْيِه َشْيٌء يف اأَلْرِض َوال يف السََّماءِ أنه يعلم السر قبل كونه سرًا، فـ
 [ سبحانه وتعاىل. 5ن:عمرا

فقال: قويل: السالم {" أي: عند زايرة املقابر }   ... فقالت: كيف أقول اي رسول هللا؟}
 إن شاء على أهل الداير من املؤمنني واملسلمني، يرحم هللا املستقدمني منا واملستأخرين، وإان

 {".    هللا لالحقون ...
رضي هللا تعاىل عنها، سألت النيب صلى هللا عليه  عائشة: "فهذه أم املؤمنني  ابن تيميةقال 

 وسلم: هل يعلم هللا كل ما يكتم الناس؟ فقال هلا النيب صلى هللا عليه سلم: نعم!. 
أبن هللا عامل بكل شيء يكتمه وهذا يدل على أهنا مل تكن تعلم ذلك، ومل تكن قبل معرفتها 

 الناس كافرة". 
أي: مل تكن رضي هللا تعاىل عنها قبل أن تعلم هذا من النيب صلى هللا عليه وسلم كافرة، 

وحاشاها رضي هللا تعاىل عنها من ذلك، فهي تستفهم وتسأل، ألهنا كانت جتهل، فأمٌر جتهله 
 انت قبل أن تسأله كافرة. سألت عنه فعلمته، ولو كان اجلهل به يقتضي الكفر لك

قال: "وإن كان اإلقرار بذلك بعد قيام احلجة من أصول اإلميان" أي: فاملخاطب بعد أن 
تبلغه احلجة يصبح إقراره أبن هللا بكل شيء عليم من أصول اإلميان، وليس من فروعه، 

رضي هللا تعاىل عنهما:  أمحدو  الشافعيالذين أنكروا العلم كفار، وقد قال  القدريةولذلك فـ

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6000035
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6002354
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6000297
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000010
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000070
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000035
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000001
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000016


ابلعلم(، فمن أنكر علم هللا َكَفر؛ لكن أن يظن اإلنسان أو يتوهم أن بعض  القدرية)انظروا 
 عله يكفر، لكن إذا سأل عنه وعملِ َمه علمه.الشيء من العلم قد خيفى على هللا فهذا ال جي

 

 إقامة احلجة شرط يف تكفري املعني 

  التكفري وضوابطه )احللقة الثامنة(من درس:  •

 
 رمحه هللا:  شيخ اإلسالمقال 

هل يعلم هللا كل ما يكتم أم املؤمنني سألت النيب صلى هللا عليه وسلم: } عائشة"فهذه 
{" وهذا يدل على أهنا مل تكن تعلم    ل هلا النيب صلى هللا عليه وسلم: نعم!الناس؟ فقا

ذلك، ومل تكن قبل معرفتها أبن هللا عاملٌ بكل شيٍء يكتمه الناس كافرة" والقضية عندان هي: 
وهذا ال يعين تكفري قائله أو  الكفر، أو يقولون الكفر، أن بعض الناس قد يعتقدون 

 معتقده إال إذا قامت عليه احلجة وبلغته الدعوة. 
قرار يقول: "ومل تكن قبل معرفتها أبن هللا عامل بكل شيء يكتمه الناس كافرة، وإن كان اإل

بذلك بعد قيام احلجة من أصول اإلميان" أي: أن اإلقرار أبن هللا تبارك وتعاىل بكل شيء 
 عليم؛ هو من أصول اإلميان، ولكن إمنا يثبت يف حق املعنيَّ بعد قيام احلجة عليه. 

قال رمحه هللا: "وإنكار علمه بكل شيء، كإنكار قدرته على كل شيء" أي: أن ما خفي 
 هو مثل ما خفي على الرجل املذكور يف احلديث.  عائشةعلى 

رضي هللا  عائشةقال: "هذا مع أهنا كانت ممن يستحق اللوم على الذنب"، أي: هذا مع أن 
عنها مل تكن خالية الذهن من اإلميان متاماً، بل كان عندها علم ودين وخري، ولذلك فهي 

 مؤاخذة، فكانت تستحق اللوم على الذنب لو كان هذا اجلهل ذنباً. 

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000035
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showcontent&contentid=4390
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000010
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000070
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000070
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000070


 هللا عليك ورسوله؟ أختافني أن حييفقال: "وهلذا هلزها النيب صلى هللا عليه وسلم وقال: }
{. يعين: عندها علم، وتعلم أن هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم لن حييفا عليها،   

فهي مؤاخذة وتستحق اللوم، مبعىن: أن من مل يبلغه شيء من الدين وال يدخل حتت 
 ذة أصاًل، فهو أوىل أبن يمعذر وال يمعاقب على ما مل يبلغه. املؤاخ
 رمحه هللا: "وهذا األصل مبسوط يف غري هذا املوضع.  شيخ اإلسالمقال 

كم به حىت يكون قد بلغه من العلم ما فقد تبني أن هذا القول كفر، ولكن تكفري قا ئِله ال حيم
 تقوم به عليه احلجة اليت يكفر اتركها. 

حيكم على قائله ابلكفر حىت تمقام عليه احلجة اليت يكفر  وهكذا يف كل قوٍل كفري: ال م
اتركها" وقيد احلجة هنا أبهنا اليت يكفر اتركها، فكل إنسان حبسبه، وال يشرتط معىًن معيناً 

، وال مقداراً معيناً؛ ألن من الناس من يكفي يف إقامة احلجة عليه موعظة أو كلمة أو للحجة
تذكري، ومن الناس من ال يكفي فيه إال سنوات أو شهور من التعليم؛ لضحالة علمه وقلة 

 فهمه وفرط جهله. 
وكذلك الذي يقيم احلجة، فمن الناس من يستطيع أن يقيم احلجة يف جملس واحد، ومن 

من ال يقيمها وإن ظن أنه قد أقامها، وهذه أمور نسبية حبسب األحوال واألشخاص،  الناس
سواء يف املقيم للحجة أو املتلقِ ي هلا، ولذلك يمراعى كل إنسان حبسبه، وهللا تعاىل هو املطلع 

 على األحوال والسرائر. 
على من يقول بسقوط األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، يقول:  شيخ اإلسالممث يرد  

ها، ال "ودالئل فساد هذا القول كثريٌة يف الكتاب والسنة واتفاق سلف األمة وأئمتها ومشاخي
تاج إىل بسطها، بل قد علم ابالضطرار من دين اإلسالم: أن األمر والنهي اثبت يف حق  حيم

 العباد إىل املوت". 
يعين: هبذا القول قول من قالوا: إهنم إذا جتوهروا سقطت عنهم التكاليف، وهو القول سبق 

 أن شرحناه فيما مضى.
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 إقامة العقوابت على املبتدعة يف الدنيا 

  التكفري وضوابطه )احللقة الثامنة(رس: من د  •

 
ما تقدم ذكره كان يف أحكام اآلخرة، وأما أحكام الدنيا فإهنا كما ذكر املصنف رمحه هللا بعد 

ر على ُجعه وإعادته، أو شك يف ذلك، لكن ذكره للحديث قال: "وكان يظن أن هللا ال يقد
هذا التوقف يف أمر اآلخرة ال مينعنا أن نعاقبه يف الدنيا ملنع بدعته، وأن نستتيبه، فإن اتب 

 وإال قتلناه". 
أي: أنه كان يظن أن هللا ال يقدر عليه أو شك يف ذلك كما تقدَّم إيضاحه، يقول: ]لكن[ 

يف أمر اآلخرة ال مينعنا أن نعاقبه يف الدنيا" فالكالم وهي هنا لالستدراك "لكن هذا التوقف 
السابق هو يف حقِ ه يف اآلخرة، أي: ال نقطع وال جنزم بكفره أو ردته أو خلوده يف النار .. 

إىل آخره، ومع أننا نقول ذلك ابلنسبة ملا يتعلق ابآلخرة؛ لكن ذلك ال مينعنا من معاقبته يف 
وهو عند هللا تعاىل معذور، لكن ابلنسبة ألحكام الدنيا البد  الدنيا، ورمبا يمعاقب يف الدنيا

من العقاب إذا أقمنا عليه احلجة وأوضجنا له الدليل، ومل يقبل وال اهتدى، وحنن معذورون 
عند هللا إذا عاقبناه؛ ألننا اجتهدان وحترينا أال نقيم احلد والعقوبة إال على من يستحقها، 

  كون معذورًا.فهذا غاية اجتهادان، وهو قد ي
 

 تقام احلجة على املبتدع قدر اإلمكان مث يعامل حسب الظاهر منه 
عندما تقابلت جيوش اإلميان يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم مع جيوش الكفر والضالل 

ومن الروم والفرس، فإننا ال جنزم أن كلَّ واحد من أعيان تلك اجليوش قد  من مشركي العرب
قامت عليه احلجة واتضحت له احملجة؛ لكن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد دعا  

وإىل كسرى، مث قبل القتال  هرقلكرباءهم، كما كتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل 
وغريهم رضي هللا تعاىل عنهم؛ دعوا قادة  أيب عبيدةو  خالدو  سعددعا قادة اإلسالم أمثال: 
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 الكفرة إىل اإلسالم، أو اجلزية، أو القتال، وهذا غاية ما ميكن فعله، لكن قد يمقتل من يكون
معذورًا، فقد ال يفقه وال يفهم، ومل يبلغه شيء من الدين وال من احلق، وإمنا سيق إىل املعركة  
كالبهيمة، وهذا يقع، ولكن ال يعين ذلك أنه ال يقاتل يف الدنيا أو ال تقام عليه احلدود إن  

 َوال َيْظِلمم رَبَُّك َأَحًداكان من أهل احلدود، مث مصريه إىل هللا سبحانه وتعاىل: 
  [.49]الكهف:

فنحن يف الدنيا نعتقد أهنم كفار، ونستحلُّ دماءهم وأمواهلم، وإذا كان فيهم من هو عند هللا 
تبارك وتعاىل معذور؛ فأمره إىل هللا. وما قرَّرانه من أن رمحة هللا سبقت غضبه ال يتناىف مع 

دود، ولو هذا؛ ألن أحكام الدنيا البد أن تقام، ودين هللا البد أن يمنصر، وال بد أن تمقام احل
أننا ال جناهد وال نقيم احلد إال على من علمنا يقيناً أنه يف ابطنه عرف احلق وبلغه، لكان هذا 

ال يمَكلِ فم الِلَّم من تكليف ما ال يطاق، وهللا سبحانه وتعاىل مل يكلفنا ما ال طاقة لنا به: 
هؤالء أمرهم  [، وإمنا أمران أن نتخذ األسباب، مث بعد ذلك286]البقرة: نـَْفًسا ِإالَّ ومْسَعَها
 إىل هللا سبحانه.

 
 قتل املبتدع واستتابته 

ن عقاب املبتدع فقال: ]ملنع بدعته[، أي: يمعاقب ملنع مث ذكر املصنف رمحه هللا احلكمة م
 بدعته. 

 مث قال: ]أو أن نستتيبه فإن اتب وإال قتلناه[. 
وهذه العبارة فيها إُجال فالبد هلا من التفصيل، من ذلك أن يقال: ما حكم املبتدع؟ نقول: 

سب األحوال حكم املبتدع التفصيل، فمن املبتدعة من يقتل، ومن املبتدعة من يمهجر، حب
 .  السلفوحبسب املقاالت، وكل ذلك له أصل من 

، يدل عليه الوقائع اليت وقعت  السلففأما قتل املبتدعة، فهذا أصٌل مشهور قائم عند 
لبعض املبتدعة، وأُجعت األمة على استحقاقه للقتل، وأثنت على من قتله على بدعته، 

الذين قالوا  السبئيةرضي هللا تعاىل عنه يف قتل  علي، وكفعل  درهم اجلعد بنفمنهم مثاًل: 
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أنت هللا، ومل خيتلف الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم يف ذلك، وكذلك قتاله رضي هللا عنه له: 
 ، ومل خيتلف الصحابة رضي هللا عنهم عليه، لكن األمر فيهم خمتلف عما حنن فيه، للخوارج

اجلهم ، و  اجلعد بن درهمفذاك قتال ال قتل، وفرق بني القتال والقتل، فالقتل ملعني، ومثاله 
 ، والقتال جلماعة، وتقدم الكالم عليه.  احلالج، و  بن صفوان

واحلاصل أن القتل مما يعاقب به صاحب البدعة إذا كانت بدعته مغلَّظة مكفرة واستتيب ومل 
و رأى أهل احلل والعقد، أو اإلمام أو من أفىت من العلماء أن هذا املبتدع يمقتل وإن يتب، أ

ورجحنا ما رجحه  مل يمستتب؛ وقد تعرضنا فيما مضى هلذه املسألة يف حكم توبة الزنديق، 
 أمحدرمحه هللا، وهو رواية عن اإلمام  مالكرمحه هللا وهو ما ذهب إليه اإلمام  شيخ اإلسالم

 : أن الزنديق يمقتل وال تقبل توبته. 
والذي نريد أن نقوله: إن املبتدع جيوز أن يمقتل رأساً من غري استتابة؛ إذا كان ممن اشتهرت 

 سالم واملسلمني.بدعته وظهرت، وكان يف قتله مصلحة للدين ولإل
 

 هجر املبتدع 
تلتبس على طالب العلم، وهي وهناك عقوابت يعاقب هبا املبتدع هي دون القتل، وكثرياً ما 

رضوان هللا تعاىل عليهم، لكن كيف  السلف الصاحلاهلجر؛ وهذا أصل مشهور عن 
 يمهجرون؟ وما أنواع اهلجر؟ وما األحكام املتعلقة به؟ 

يف هذه املسألة،  شيخ اإلسالمه األسئلة نلتقط هذه الدرر الثمينة من كالم لإلجابة على هذ
فإنه سمئل رمحه هللا عن أحكام اهلجر، وهو يف حق املبتدع أدىن وأخفُّ من القتل، واملبتدع ال 

 [.   من وقَّر صاحب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالمأن يوقَّر: ]جيوز 
 

 تقام احلجة على املبتدع قدر اإلمكان مث يعامل حسب الظاهر منه 

 إقامة العقوابت على املبتدعة يف الدنيا من درس:  •
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عندما تقابلت جيوش اإلميان يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم مع جيوش الكفر والضالل 
من مشركي العرب ومن الروم والفرس، فإننا ال جنزم أن كلَّ واحد من أعيان تلك اجليوش قد 

واتضحت له احملجة؛ لكن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد دعا  قامت عليه احلجة 
وإىل كسرى، مث قبل القتال  هرقلكرباءهم، كما كتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل 

وغريهم رضي هللا تعاىل عنهم؛ دعوا قادة  أيب عبيدةو  خالدو  سعدل: دعا قادة اإلسالم أمثا
الكفرة إىل اإلسالم، أو اجلزية، أو القتال، وهذا غاية ما ميكن فعله، لكن قد يمقتل من يكون 

عركة  معذورًا، فقد ال يفقه وال يفهم، ومل يبلغه شيء من الدين وال من احلق، وإمنا سيق إىل امل
كالبهيمة، وهذا يقع، ولكن ال يعين ذلك أنه ال يقاتل يف الدنيا أو ال تقام عليه احلدود إن  

 َوال َيْظِلمم رَبَُّك َأَحًداكان من أهل احلدود، مث مصريه إىل هللا سبحانه وتعاىل: 
 [. 49]الكهف:

 فنحن يف الدنيا نعتقد أهنم كفار، ونستحلُّ دماءهم وأمواهلم، وإذا كان فيهم من هو عند هللا
تبارك وتعاىل معذور؛ فأمره إىل هللا. وما قرَّرانه من أن رمحة هللا سبقت غضبه ال يتناىف مع 

هذا؛ ألن أحكام الدنيا البد أن تقام، ودين هللا البد أن يمنصر، وال بد أن تمقام احلدود، ولو 
بلغه، لكان هذا أننا ال جناهد وال نقيم احلد إال على من علمنا يقيناً أنه يف ابطنه عرف احلق و 

َكلِ فم الِلَّم ال يم من تكليف ما ال يطاق، وهللا سبحانه وتعاىل مل يكلفنا ما ال طاقة لنا به: 
[، وإمنا أمران أن نتخذ األسباب، مث بعد ذلك هؤالء أمرهم 286]البقرة: نـَْفًسا ِإالَّ ومْسَعَها
 إىل هللا سبحانه.

 

 قتل املبتدع واستتابته 

 إقامة العقوابت على املبتدعة يف الدنيا من درس:   •
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مث ذكر املصنف رمحه هللا احلكمة من عقاب املبتدع فقال: ]ملنع بدعته[، أي: يمعاقب ملنع 

 بدعته. 
 مث قال: ]أو أن نستتيبه فإن اتب وإال قتلناه[. 

فيها إُجال فالبد هلا من التفصيل، من ذلك أن يقال: ما حكم املبتدع؟ نقول:  وهذه العبارة
حكم املبتدع التفصيل، فمن املبتدعة من يقتل، ومن املبتدعة من يمهجر، حبسب األحوال 

 .  السلفوحبسب املقاالت، وكل ذلك له أصل من 
، يدل عليه الوقائع اليت وقعت  السلففأما قتل املبتدعة، فهذا أصٌل مشهور قائم عند 

نت على من قتله على بدعته، لبعض املبتدعة، وأُجعت األمة على استحقاقه للقتل، وأث
الذين قالوا  السبئية تعاىل عنه يف قتل رضي هللا علي، وكفعل  اجلعد بن درهمفمنهم مثاًل: 

له: أنت هللا، ومل خيتلف الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم يف ذلك، وكذلك قتاله رضي هللا عنه 
، ومل خيتلف الصحابة رضي هللا عنهم عليه، لكن األمر فيهم خمتلف عما حنن فيه،  للخوارج

اجلهم ، و  اجلعد بن درهمفذاك قتال ال قتل، وفرق بني القتال والقتل، فالقتل ملعني، ومثاله 
 ، والقتال جلماعة، وتقدم الكالم عليه.  احلالج، و  بن صفوان

واحلاصل أن القتل مما يعاقب به صاحب البدعة إذا كانت بدعته مغلَّظة مكفرة واستتيب ومل 
يتب، أو رأى أهل احلل والعقد، أو اإلمام أو من أفىت من العلماء أن هذا املبتدع يمقتل وإن 

ورجحنا ما رجحه  ملسألة يف حكم توبة الزنديق، مل يمستتب؛ وقد تعرضنا فيما مضى هلذه ا
 أمحدرمحه هللا، وهو رواية عن اإلمام  مالكام رمحه هللا وهو ما ذهب إليه اإلم شيخ اإلسالم

 ل توبته. : أن الزنديق يمقتل وال تقب
والذي نريد أن نقوله: إن املبتدع جيوز أن يمقتل رأساً من غري استتابة؛ إذا كان ممن اشتهرت 

 بدعته وظهرت، وكان يف قتله مصلحة للدين ولإلسالم واملسلمني.
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 هجر املبتدع 

 إقامة العقوابت على املبتدعة يف الدنيا من درس:   •

 
وهناك عقوابت يعاقب هبا املبتدع هي دون القتل، وكثرياً ما تلتبس على طالب العلم، وهي 

رضوان هللا تعاىل عليهم، لكن كيف  الصاحل السلفاهلجر؛ وهذا أصل مشهور عن 
 يمهجرون؟ وما أنواع اهلجر؟ وما األحكام املتعلقة به؟ 

هذه املسألة،  يف شيخ اإلسالملإلجابة على هذه األسئلة نلتقط هذه الدرر الثمينة من كالم 
فإنه سمئل رمحه هللا عن أحكام اهلجر، وهو يف حق املبتدع أدىن وأخفُّ من القتل، واملبتدع ال 

 [.   من وقَّر صاحب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالمجيوز أن يوقَّر: ]
 

 بتدع أحكام هجر امل

  التكفري وضوابطه )احللقة الثامنة(من درس:   •

 
:  جمموع الفتاوى( من 203اجلزء الثامن والعشرين )ص: يف شيخ اإلسالموهذه فتوى 

"وسمئل رمحه هللا عمن جيب أو جيوز بمغضه أو هجره، أو كالمها هلل تعاىل؟ وماذا يشرتط على 
ىل من الشروط؟ وهل يدخل ترك السالم يف اهلجران أم ال؟ الذي يمبغضه أو يهجره هلل تعا

وإذا بدأ املهجور اهلاجر ابلسالم هل جيب الردُّ عليه أم ال؟ وهل يستمر البغضم واهلجران هلل 
عز وجل حىت يتحقق زوال الصفة املذكورة اليت أبغضه وهجره عليها، أم يكون لذلك مدٌة 

 دها؟ أفتوان مأجورين". معلومة؟ فإن كان له مدٌة معلومة، فما ح
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  وهذا سؤال يدل على فقه سائله.
 

 أنواع اهلجر يف الشرع 
فأجاب رمحه هللا: "اهلجر الشرعي نوعان: أحدمها: مبعىن الرتك للمنكرات، والثاين: مبعىن 

 يها". العقوبة عل
أي األول: أن هتجر أنت املنكر وترتكه، واآلخر العقوبة، وهو أن تعاقب صاحب املنكر 

 هبجره وقطيعته. 
ومن األدلة على النوع األول وهو هجر الشيء مبعىن تركه واالبتعاد عنه، مثل قوله تعاىل: 

 [ والرجز: الشرك، وعبادة األصنام. 5]املدثر: َوالرُّْجَز فَاْهجمرْ 
 {.    واملهاجر من هجر ما هنى هللا عنهوسلم: }وقوله صلى هللا عليه 

وهناك عالقة بني اهلجر واهلجرة يف لغة العرب، وعادًة ما يكون اتفاق وتقارب يف املعىن 
 اللغوي والشرعي إذا تقارب اللفظان يف املبىن. 

رمحه هللا عددًا من األدلة فقال: "فاألول هو املذكور يف قوله تعاىل:  شيخ اإلسالموقد ذكر 
همْم َحىتَّ خَيموضموا يف َحِديٍث َغرْيِِه َوِإمَّا  َوِإَذا رََأْيَت الَِّذيَن خَيموضموَن يف آاَيتَِنا فََأْعِرْض َعنـْ

 [. 68]األنعام: َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ  يمنِسيَـنََّك الشَّْيطَانم َفال تـَْقعمْد بـَْعَد الذ ِْكَرى
ْهَزأم هِبَا َفال وقوله تعاىل:  ْعتمْم آاَيِت الِلَِّ يمْكَفرم هِبَا َويمْستـَ َوَقْد نـَزََّل َعَلْيكمْم يف اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا مسَِ

[." فالشاهد يف 140]النساء: تـَْقعمدموا َمَعهمْم َحىتَّ خَيموضموا يف َحِديٍث َغرْيِِه ِإنَّكمْم ِإًذا ِمثْـلمهممْ 
 َفال تـَْقعمْد بـَْعَد الذ ِْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ اآليتني وجود معىن اهلجر، كما قال تعاىل: 

 [. 68]األنعام:
ثل: قوم يشربون اخلمر فال قال: "فهذا يراد به أنه ال يشهد املنكرات لغري حاجة شرعية، م

جيلس عندهم، أو قوم دعوا إىل وليمة فيها مخر وزْمر ال جييب دعوهتم، وأمثال ذلك، خبالف 
من حضر عندهم لإلنكار عليهم، أو حضر بغري اختياره" كأن يكون ال يعلم بذلك "وهلذا 

جر اإلنسان يقال: حاضر املنكر كفاعله... إىل أن قال رمحه هللا: "وهذا اهلجر من جنس ه
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 املهاجر من هجر ما هنى هللا عنهنفسه عن فعل املنكرات كما قال صلى هللا عليه وسلم: }
{، ومن هذا الباب: اهلجرة من دار الكفر والفسوق إىل دار اإلسالم واإلميان، فإنه هجر   

بني الكافرين واملنافقني الذين ال ميكِ نونه من فعل ما أمر هللا به، ومن هذا قوله تعاىل:  للممقام
 ["، وهذا النوع واضح؛ لكن ذكره لداعي التقسيم.5]املدثر: الرُّْجَز فَاْهجمرْ وَ 

 
 هجر املبتدع تعزير له 

مث ذكر النوع الثاين فقال: "النوع الثاين: اهلجر على وجه التأديب، وهو هجر من يمظهر 
املنكرات حىت يتوب منها كما هجر النيب صلى هللا عليه وسلم الثالثة الذين خملِ فوا حىت 

هللا توبتهم؛ حني ظهر منهم ترك اجلهاد املتعنيِ  عليهم بغري عذر، ومل يهجر من أظهر أنزل 
 اخلري وإن كان منافقاً. فهنا اهلجر هو مبنزلة التعزير. 

والتعزير يكون ملن ظهر منه ترك الواجبات وفعل احملرمات، كتارك الصالة والزكاة، والتظاهر 
املخالفة للكتاب والسنة وإُجاع سلف األمة، اليت ابملظامل والفواحش، والداعي إىل البدع 

واألئمة:  السلفوهذا حقيقة قول من قال من    -هذا شاهد موضوعنا-ظهر أهنا بدع 
إن الدعاة إىل البدع ال تمقبل شهادهتم، وال يمصلَّى خلفهم، وال يمؤخذ عنهم العلم، وال 

 يناكحون". 
م هللا، أعين أن أصحاب البدع الداعني إليها ال تقبل رمحه السلفوهذا معلوم ابلتواتر عن 

، فأايً كانوا فشهادهتم  الروافضو  اخلوارجشهادهتم، سواء كانوا من أصحاب الكالم أو من 
مردودة، وال يـمزَكُّون، فإذا شهد أحد أهل البدع عند قاٍض فإن شهادته مردودة، كما فعل 

؛ ألنه يقول: إن العمل ليس  محاد بن أيب حنيفةفقد ردَّ شهادة  لقاضيشريك بن عبد هللا ا
 من اإلميان. وكذلك ال يصلَّى خلف أصحاب البدع، وال يؤخذ عنهم العلم، وال يناكحون. 

رمحه هللا: "فهذه عقوبة هلم حىت ينتهوا" وهلذا يفر ِقون بني الداعية وغري  شيخ اإلسالمقال 
الداعية؛ ألن الداعية أظهر املنكرات فاستحق العقوبة، خبالف الكامت، فإنه ليس شرًا من 
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لذين كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقبل عالنيتهم، وَيكلم سرائرهم إىل هللا، مع املنافقني ا
 علمه حبال كثرٍي منهم". 

، جاءوا حيلفون للنيب  كتبو أي: كما فعل النيب صلى هللا عليه وسلم مع املعذرين بعد غزوة 
صلى هللا عليه وسلم لريضى عنهم، فأمره هللا سبحانه وتعاىل أن يقبل أمياهنم، ويعرض عنهم، 

 ويكل أمرهم إىل هللا، وهو حياسبهم وجيازيهم. 
رمحه هللا: "وهلذا جاء يف احلديث أن املعصية إذا خفيت مل تضر إال  سالمشيخ اإليقول 

صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تمنكر ضرَّت العامة، وذلك ألن النيب صلى هللا عليه وسلم 
وه أوشك أن يعمَّهم هللا بعقاب منهقال: } { أعاذان هللا    إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغريِ 

 من عقاب هللا. 
 يقول: "فاملنكرات الظاهرة جيب إنكارها؛ خبالف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها خاصة". 

وأصحاب املنكرات الباطنة تقوم عليهم احلجة ابلنصح والتذكري العام، فلو أنك وقفت يف 
دعة وخموفاً منها، واملستمعون أمامك فيهم من يعلم يف نفسه أنه معتقد املسجد حمذراً من ب

هلذه البدعة، فقد قامت عليه احلجة يف نفسه، وهذه هي فائدة التذكري العام، وكذلك لو 
تكلمت يف مسجد من املساجد عن شر الزان وخطره وضرره، فكل جالس مهَّت نفسه 

وهذا هو ابلنسبة ملن يفعل املعصية سرًا  ابلزان، فأنت قد خاطبته وأقمت عليه احلجة،
 ويكتمها، أما املعِلن اجملاهر فله حكٌم آخر.

 

 أنواع اهلجر يف الشرع 

 أحكام هجر املبتدع من درس:  •
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ان: أحدمها: مبعىن الرتك للمنكرات، والثاين: مبعىن فأجاب رمحه هللا: "اهلجر الشرعي نوع

 العقوبة عليها". 
أي األول: أن هتجر أنت املنكر وترتكه، واآلخر العقوبة، وهو أن تعاقب صاحب املنكر 

 هبجره وقطيعته. 
ومن األدلة على النوع األول وهو هجر الشيء مبعىن تركه واالبتعاد عنه، مثل قوله تعاىل: 

 [ والرجز: الشرك، وعبادة األصنام. 5دثر:]امل َوالرُّْجَز فَاْهجمرْ 
 {.    واملهاجر من هجر ما هنى هللا عنهوقوله صلى هللا عليه وسلم: }

عىن وهناك عالقة بني اهلجر واهلجرة يف لغة العرب، وعادًة ما يكون اتفاق وتقارب يف امل
 اللغوي والشرعي إذا تقارب اللفظان يف املبىن. 

رمحه هللا عددًا من األدلة فقال: "فاألول هو املذكور يف قوله تعاىل:  شيخ اإلسالموقد ذكر 
همْم َحىتَّ خَيموضموا يف َحِديٍث َغرْيِِه َوِإمَّ  ا َوِإَذا رََأْيَت الَِّذيَن خَيموضموَن يف آاَيتَِنا فََأْعِرْض َعنـْ

 [. 68]األنعام: يمنِسيَـنََّك الشَّْيطَانم َفال تـَْقعمْد بـَْعَد الذ ِْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ 
ْهَزأم هِبَا َفال وقوله تعاىل:  ْعتمْم آاَيِت الِلَِّ يمْكَفرم هِبَا َويمْستـَ َوَقْد نـَزََّل َعَلْيكمْم يف اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا مسَِ

[." فالشاهد يف 140]النساء: وا يف َحِديٍث َغرْيِِه ِإنَّكمْم ِإًذا ِمثْـلمهممْ تـَْقعمدموا َمَعهمْم َحىتَّ خَيموضم 
 َفال تـَْقعمْد بـَْعَد الذ ِْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ اآليتني وجود معىن اهلجر، كما قال تعاىل: 

 [. 68]األنعام:
قال: "فهذا يراد به أنه ال يشهد املنكرات لغري حاجة شرعية، مثل: قوم يشربون اخلمر فال 

جيلس عندهم، أو قوم دعوا إىل وليمة فيها مخر وزْمر ال جييب دعوهتم، وأمثال ذلك، خبالف 
من حضر عندهم لإلنكار عليهم، أو حضر بغري اختياره" كأن يكون ال يعلم بذلك "وهلذا 

املنكر كفاعله... إىل أن قال رمحه هللا: "وهذا اهلجر من جنس هجر اإلنسان يقال: حاضر 
 املهاجر من هجر ما هنى هللا عنهنفسه عن فعل املنكرات كما قال صلى هللا عليه وسلم: }

ار الكفر والفسوق إىل دار اإلسالم واإلميان، فإنه هجر {، ومن هذا الباب: اهلجرة من د  
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للممقام بني الكافرين واملنافقني الذين ال ميكِ نونه من فعل ما أمر هللا به، ومن هذا قوله تعاىل: 
 ["، وهذا النوع واضح؛ لكن ذكره لداعي التقسيم.5]املدثر: َوالرُّْجَز فَاْهجمرْ 

 

 هجر املبتدع تعزير له 

 أحكام هجر املبتدع من درس:   •

 
مث ذكر النوع الثاين فقال: "النوع الثاين: اهلجر على وجه التأديب، وهو هجر من يمظهر 
 املنكرات حىت يتوب منها كما هجر النيب صلى هللا عليه وسلم الثالثة الذين خملِ فوا حىت

أنزل هللا توبتهم؛ حني ظهر منهم ترك اجلهاد املتعنيِ  عليهم بغري عذر، ومل يهجر من أظهر 
 اخلري وإن كان منافقاً. فهنا اهلجر هو مبنزلة التعزير. 

والتعزير يكون ملن ظهر منه ترك الواجبات وفعل احملرمات، كتارك الصالة والزكاة، والتظاهر 
البدع املخالفة للكتاب والسنة وإُجاع سلف األمة، اليت  ابملظامل والفواحش، والداعي إىل

واألئمة:  السلفوهذا حقيقة قول من قال من    -هذا شاهد موضوعنا-ظهر أهنا بدع 
إن الدعاة إىل البدع ال تمقبل شهادهتم، وال يمصلَّى خلفهم، وال يمؤخذ عنهم العلم، وال 

 يناكحون". 
رمحهم هللا، أعين أن أصحاب البدع الداعني إليها ال تقبل  فالسلوهذا معلوم ابلتواتر عن 

، فأايً كانوا فشهادهتم  الروافضو  اخلوارجشهادهتم، سواء كانوا من أصحاب الكالم أو من 
مردودة، وال يـمزَكُّون، فإذا شهد أحد أهل البدع عند قاٍض فإن شهادته مردودة، كما فعل 

؛ ألنه يقول: إن العمل ليس  محاد بن أيب حنيفةفقد ردَّ شهادة  هللا القاضي شريك بن عبد
 من اإلميان. وكذلك ال يصلَّى خلف أصحاب البدع، وال يؤخذ عنهم العلم، وال يناكحون. 
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رمحه هللا: "فهذه عقوبة هلم حىت ينتهوا" وهلذا يفر ِقون بني الداعية وغري  شيخ اإلسالمقال 
الداعية؛ ألن الداعية أظهر املنكرات فاستحق العقوبة، خبالف الكامت، فإنه ليس شرًا من 

افقني الذين كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقبل عالنيتهم، وَيكلم سرائرهم إىل هللا، مع املن
 علمه حبال كثرٍي منهم". 

، جاءوا حيلفون للنيب  تبوكأي: كما فعل النيب صلى هللا عليه وسلم مع املعذرين بعد غزوة 
صلى هللا عليه وسلم لريضى عنهم، فأمره هللا سبحانه وتعاىل أن يقبل أمياهنم، ويعرض عنهم، 

 ويكل أمرهم إىل هللا، وهو حياسبهم وجيازيهم. 
رمحه هللا: "وهلذا جاء يف احلديث أن املعصية إذا خفيت مل تضر إال  شيخ اإلسالميقول 

صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تمنكر ضرَّت العامة، وذلك ألن النيب صلى هللا عليه وسلم 
وه أوشك أن يعمَّهم هللا بعقاب منهقال: } { أعاذان هللا    إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغريِ 

 من عقاب هللا. 
 يقول: "فاملنكرات الظاهرة جيب إنكارها؛ خبالف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها خاصة". 

وأصحاب املنكرات الباطنة تقوم عليهم احلجة ابلنصح والتذكري العام، فلو أنك وقفت يف 
اً من بدعة وخموفاً منها، واملستمعون أمامك فيهم من يعلم يف نفسه أنه معتقد املسجد حمذر 

هلذه البدعة، فقد قامت عليه احلجة يف نفسه، وهذه هي فائدة التذكري العام، وكذلك لو 
تكلمت يف مسجد من املساجد عن شر الزان وخطره وضرره، فكل جالس مهَّت نفسه 

احلجة، وهذا هو ابلنسبة ملن يفعل املعصية سرًا  ابلزان، فأنت قد خاطبته وأقمت عليه
 ويكتمها، أما املعِلن اجملاهر فله حكٌم آخر.

 

 اختالف اهلجر حسب املصلحة الدينية 

  التكفري وضوابطه )احللقة الثامنة(من درس:   •

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000010
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=amaken&id=3000110
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000010
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showcontent&contentid=4390


 
 : "وهذا اهلجر خيتلف ابختالف اهلاجرين".  شيخ اإلسالميقول 

وهذا من احلكمة يف الدعوة، ولكن ما أكثر ما تمظلم هذه احلكمة! حىت إذا جئت ونصحت 
أن تكون النصيحة ابحلكمة، واحلكمة عند بعض الناس أن  أحداً من الناس، قالوا: البد

تسكت وال تنكر، وليس األمر كما يظنون، بل احلكمة أن تتخذ الوسيلة املناسبة، واملوقف 
 الصحيح من املنكر، حسبما يقتضيه احلال وفقاً للدليل. 

 تهم وكثرهتم". يقول رمحه هللا: "وهذا اهلجر خيتلف ابختالف اهلاجرين يف قوهتم وضعفهم، وقلَّ 
إذا كان اهلاجر قوايً، كأن يكون عاملاً معتربًا له شأن يف اجملتمع وقال: هجرت فالانً وال أسلم 

  عليه؛ ألن فيه بدعة أو ألن فيه معصية، فهذا ليس مثل من يهجره إنسان ال يباىل به.
 

 اختالف اهلجر بقوة وضعف اهلاجر واملهجور 
 ال يقووهنم.  خراسانعن هجر من يقول: إن القرآن خملوق؟ قال: إن أهل  أمحدسمئل اإلمام 

يف  أهل السنةنستطيع أن هنجر من يقول إن القرآن خملوق، لكن  بغداديعين: حنن يف 
 ال يقدرون؛ ألن البدعة غلبت عليها، واألهواء استحكمت فيها.  خراسان

 شيخ اإلسالم، كما قال  القدريةرضي هللا تعاىل عنه وأرضاه عن  أمحدل اإلمام وأيضاً: ملا سمئ
لرتكنا عامة  القدريةوعن احلديث عنهم قال: لو تركنا احلديث عن  القدرية: "ملا سمئل عن 

، فإن كان كل من تلبَّس ببدعة ". يعين أن بدعة القدر انتشرت فيهم البصرةحديث أهل 
فشا فيها القدر والتصوف؛  البصرة؛ ألن  البصرةالقدر ترك حديثه ترك عامة حديث أهل 

، لرتكنا  القدريةفشا فيها اإلرجاء، ولو قلنا: ال نروي عن  الكوفةوالغلو يف العبادة والزهد، و 
، فإننا لن نروي  املرجئة، وإن قلنا: ال يروى عن من تلبس ببدعة  البصرةعامة رواية أهل 
، ولذلك وضع علماء احلديث معياراً منضبطاً لقبول الرواية، وهو  الكوفةعن عامة أهل 

عمران بن كـ  اخلوارجوغريه بعض  البخاري، وكان من رواة  اخلوارجصدق، لذلك روي عن ال
ال يكذبون، والكذب عندهم كفر، وليس جمرد معصية، وابلعكس  اخلوارجوغريه؛ ألن  حطان
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ياً داعيًة من رواة الصحيح، ال من ، فال جتد على اإلطالق رافض الروافضتمركت الرواية عن 
ال جتد أحداً زكَّاهم أو وثَّقهم أو روى عنهم أحد ممن يشرتط  الروافضقيل عنه: فيه تشيُّع، و 

 الصحة يف كتابه؛ ألهنم يستحلون الكذب.
 

 اختالف اهلجر ابنزجار املهجور وعدمه 
رمحه هللا: "فإن املقصود به" يعين: اهلجر "زجر املهجور وأتديبه"، أي  شيخ اإلسالميقول 

إمنا هنجر من يهجر من مبتدع وعاص لكي نزجره ونؤدبه، ولكي ترجع العامة عن مثل حاله، 
 وحىت ال يقلِ ده الناس ويتَّبعوه. 

ن كانت املصلحة يف ذلك راجحة، حبيث يفضي هجره إىل ضعف الشر  يقول رمحه هللا: "فإ
 وخفيته كان مشروعاً". 

 أي: إذا كان هجر هذا اإلنسان يؤدي إىل ختفيف الشر أو إىل إضعافه فعلناه. 
قال: "وإن كان ال املهجور وال غريه يرتدع بذلك، بل يزيد الشر، واهلاجر ضعيف حبيث 

مصلحته؛ مل يمشرع اهلجر، بل يكون التأليف لبعض الناس تكون مفسدة اهلجر راجحة على 
 أنفع من اهلجر" 

ومثال ذلك: لو أن طالباً طلب العلم، مث ذهب إىل أهله يف ابدية بعيدة، أو ذهب إىل أهله 
يف بلٍد من البلدان اليت يغلبم عليها البدع، فوجدهم يفعلون ما يفعلون من البدع، فقال: أان 

هجر أهل البدع، فلنهجرهم، فهجر أمه وأابه،  أهل السنة واجلماعةأعرف أن من أصول 
فإنه لن يدع أحداً إال هجره؛ ألن الناس ألفوا هذه البدع وعاشوا عليها، فيصري هو املنكر 

هذه احلالة ضعيف واملصلحة ال تتحقق، واملشكلة ليست يف عدم  املهجور ألن اهلاجر يف
قيام طالب العلم ابإلنكار أو عدم هجره ألهل البدع، ولكن املشكلة أن املصلحة الشرعية 

رمحه هللا تعاىل، ورضي عنه وأرضاه: "بل يكون  إلسالمشيخ اغري حاصلة، وهلذا قال 
التأليف لبعض الناس، أنفع من اهلجر" أي: أبن تتألفه على احلق حبسب ما فيه من اخلري، 

 ومن العلم والفهم.
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 اختالف اهلجر بقوة وضعف اهلاجر واملهجور 

 اختالف اهلجر حسب املصلحة الدينية من درس:   •

 
 ال يقووهنم.  خراسانعن هجر من يقول: إن القرآن خملوق؟ قال: إن أهل  أمحدسمئل اإلمام 

يف  أهل السنةنستطيع أن هنجر من يقول إن القرآن خملوق، لكن  بغداديعين: حنن يف 
 ال يقدرون؛ ألن البدعة غلبت عليها، واألهواء استحكمت فيها.  خراسان

 شيخ اإلسالمل ، كما قا القدريةرضي هللا تعاىل عنه وأرضاه عن  أمحد: ملا سمئل اإلمام وأيضاً 
لرتكنا عامة  القدريةديث عن وعن احلديث عنهم قال: لو تركنا احل القدرية: "ملا سمئل عن 

نتشرت فيهم، فإن كان كل من تلبَّس ببدعة ". يعين أن بدعة القدر ا البصرةحديث أهل 
فشا فيها القدر والتصوف؛  البصرة؛ ألن  البصرةالقدر ترك حديثه ترك عامة حديث أهل 

، لرتكنا  القدريةفشا فيها اإلرجاء، ولو قلنا: ال نروي عن  الكوفةوالغلو يف العبادة والزهد، و 
، فإننا لن نروي  املرجئة، وإن قلنا: ال يروى عن من تلبس ببدعة  البصرةعامة رواية أهل 
ية، وهو ، ولذلك وضع علماء احلديث معياراً منضبطاً لقبول الروا الكوفةعن عامة أهل 

عمران بن كـ  اخلوارجوغريه بعض  البخاري، وكان من رواة  اخلوارجالصدق، لذلك روي عن 
ال يكذبون، والكذب عندهم كفر، وليس جمرد معصية، وابلعكس  اخلوارجوغريه؛ ألن  حطان

طالق رافضياً داعيًة من رواة الصحيح، ال من ، فال جتد على اإل الروافضتمركت الرواية عن 
ال جتد أحداً زكَّاهم أو وثَّقهم أو روى عنهم أحد ممن يشرتط  الروافضقيل عنه: فيه تشيُّع، و 

 لكذب.الصحة يف كتابه؛ ألهنم يستحلون ا
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 اختالف اهلجر ابنزجار املهجور وعدمه 

 اختالف اهلجر حسب املصلحة الدينية من درس:   •

 
رمحه هللا: "فإن املقصود به" يعين: اهلجر "زجر املهجور وأتديبه"، أي  شيخ اإلسالميقول 

إمنا هنجر من يهجر من مبتدع وعاص لكي نزجره ونؤدبه، ولكي ترجع العامة عن مثل حاله، 
 وحىت ال يقلِ ده الناس ويتَّبعوه. 

، حبيث يفضي هجره إىل ضعف الشر  يقول رمحه هللا: "فإن كانت املصلحة يف ذلك راجحة
 وخفيته كان مشروعاً". 

 أي: إذا كان هجر هذا اإلنسان يؤدي إىل ختفيف الشر أو إىل إضعافه فعلناه. 
قال: "وإن كان ال املهجور وال غريه يرتدع بذلك، بل يزيد الشر، واهلاجر ضعيف حبيث 

يكون التأليف لبعض الناس تكون مفسدة اهلجر راجحة على مصلحته؛ مل يمشرع اهلجر، بل 
 أنفع من اهلجر" 

ومثال ذلك: لو أن طالباً طلب العلم، مث ذهب إىل أهله يف ابدية بعيدة، أو ذهب إىل أهله 
يف بلٍد من البلدان اليت يغلبم عليها البدع، فوجدهم يفعلون ما يفعلون من البدع، فقال: أان 

هجر أهل البدع، فلنهجرهم، فهجر أمه وأابه،  أهل السنة واجلماعةأعرف أن من أصول 
فإنه لن يدع أحداً إال هجره؛ ألن الناس ألفوا هذه البدع وعاشوا عليها، فيصري هو املنكر 

 تتحقق، واملشكلة ليست يف عدم املهجور ألن اهلاجر يف هذه احلالة ضعيف واملصلحة ال
قيام طالب العلم ابإلنكار أو عدم هجره ألهل البدع، ولكن املشكلة أن املصلحة الشرعية 

ضي عنه وأرضاه: "بل يكون رمحه هللا تعاىل، ور  شيخ اإلسالمغري حاصلة، وهلذا قال 
التأليف لبعض الناس، أنفع من اهلجر" أي: أبن تتألفه على احلق حبسب ما فيه من اخلري، 

 ومن العلم والفهم.
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 األدلة على أن العمل يف اهلجر اتبع ملصلحة الدين 

  التكفري وضوابطه )احللقة الثامنة(من درس:   •

 
 هجر الثالثة املخلفني وأتلف األعراب 

يقول رمحه هللا: "واهلجر لبعض الناس أنفع من التأليف، وهلذا كان النيب صلى هللا عليه 
لم يتألَّف قوماً ويهجر آخرين. كما أن الثالثة الذين خلِ فوا كانوا خرياً من أكثر املؤلَّفة وس

 قلوهبم". 
أي: أن الثالثة الذين خلِ فوا لن يرجعوا عن الدين مهما كان، بل اهلجر يزيدهم خوفاً، كما  

رض مبا كان واقع حاهلم من بكائهم، وما غشيهم من اهلمِ  والكرب، حىت ضاقت عليهم األ
رحبت، وأظلمت الدنيا يف وجوههم، وهجرهم أحبُّ الناس إليهم ممن يعرف صدقهم 

وإمياهنم، ومع ذلك مل يزدهم ذلك إال خوفاً وخشيًة وطمعاً يف توبة هللا عليهم، وملا أرسل 
يرغبه ابللحاق به، سجر بكتابه التنور، فأمثال هؤالء ال  كعب بن مالكملك الغساسنة إىل  

 خيشى عليهم. 
لكن املؤلَّفة قلوهبم، لو أغضبوا أو هجروا فإهنم قد يرتدون؛ ألن ضعيف اإلميان يستجيب 

لعدوه وعدو دينه؛ ألنه قابل للفتنة، لذلك ال يهجر؛ بل يتألف حىت يدخل يف اإلسالم 
مثاله من املؤلفة قلوهبم، أما من كان حاله كحال هؤالء الثالثة من الصحابة رضوان هللا أ

 عليهم فالواحد منهم يعرف احلق ويعلمه، فيعاقب لريتدع ويرتدع أمثاله من املؤمنني. 
أما املؤلفة قلوهبم فيتألفون، فمثالً لو مسع األعراب أبن شيخاً من مشايخ بين متيم أو غريهم 

حصن عيينة بن و  األقرع بن حابسائة انقة، كما فعل النيب صلى هللا عليه وسلم مع أمعطي م
، فستجد كل شيخ من شيوخ األعراب.. يقول: نسلم لنأخذ مثلهم، فيدخل يف  الفزاري

اإلسالم وتمسلم القبيلة، ورمبا هدى هللا تعاىل القبيلة أو كثريًا منها عن إمياٍن ويقني، وإن كان 
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نا الشيخ أسلم من أجل الشاة والبعري والدرهم والدينار، مث يصلح هللا حاله وحيسن إميانه، فه
 حتصل املصلحة لإلسالم واملسلمني هبذا التأليف خبالف اهلجر. 

: "كما أن الثالثة الذين خلفوا كانوا خرياً من أكثر املؤلَّفة  ابن تيميةقال شيخ اإلسالم 
ن أولئك سادًة مطاعني يف عشائرهم، فقد كانت املصلحة الدينية يف أتليف قلوهبم، ملَّا كا

قلوهبم، وهؤالء كانوا مؤمنني، واملؤمنون سواهم كثري، فكان يف هجرهم عزُّ الدين وتطهريهم 
من ذنوهبم". يعين: أن الثالثة وأمثاهلم كان يف هجرهم عز للدين، وتطهرٌي هلم من الذنب، 

ناس أن هذا الدين متني، وأن هذا الدين ليس لكل من ادعاه، وليس فعز الدين أبن يشعر ال
ابلنفاق وال ابلدعاوى وال ابلشعارات الزائفة، وإمنا هو جهاد وصرب وتضحية، إذ كيف 

يرغبون أبنفسهم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟! وكيف يتخلفون عن ركٍب يقوده 
 د معه؟! فهجر هؤالء فيه مصلحة للمؤمنني.رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويرتكون اجلها

 
 قتال الكفار وتركه حسب املصلحة يف العهد النبوي 

يقول رمحه هللا: "وهذا كما أن املشروع يف العدو القتال اترًة، واملهادنة اترًة، وأخذ اجلزية 
 اترًة، كل ذلك حبسب األحوال واملصاحل". 

 دائماً ميثل ابملثال اآليت، وذلك ألن واجب العلماء رمحه هللا ابن تيميةوجتد شيخ اإلسالم 
(: 28/188والدعاة مثل واجب اجملاهدين. ونذكر كالمه رمحه هللا للفائدة، يقول رمحه هللا )

"ترك أهل العلم لتبليغ الدين كرتك أهل القتال للجهاد، وترك أهل القتال للقتال الواجب 
يهم". أي: قد يكون األفضل يف قتال العدو هو عليهم كرتك أهل العلم للتبليغ الواجب عل

، فهذا كان األفضل، وهو الذي اختاره هللا  بدراإلثخان يف األرض والقتل، كما يف يوم 
 َما َكاَن لَِنيبٍ  َأْن َيكموَن َلهم َأْسَرى َحىتَّ يـمْثِخَن يف اأَلْرضِ سبحانه وتعاىل للمؤمنني؛ فقال: 

،  احلديبية[، وقد تكون املهادنة أو املصاحلة أفضل، كما كان ذلك يف عام 67]األنفال:
ذا ما فعله الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم مع بعض أهل وأخذ اجلزية قد يكون أفضل، وه

الكتاب؛ فإن أهل الكتاب إذا عقد هلم عقد الذمة وأخذت منهم اجلزية، أتيح هلم أن 
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يسمعوا عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعن دينه؛ وهم يعرفون صفته صلى هللا عليه وسلم،  
تدينون على ضالل، فلو مسعوا احلق آلمنوا كما يف كتاهبم، وعندهم قابلية للتديُّن، لكنهم ي
 وأذعنوا، فتكون املصلحة يف أخذ اجلزية منهم.

 
 نور الدين زنكي يف أسر ملك األملان والعمل ابملصلحة  قصة

نور الدين واملقصود أن يمقدر األمر حبسب املصلحة اليت يراها الناس، ولنا مثل يف سرية 
 سبحانه وتعاىل على يديه الصليبيني، فعندما أمسر ملك رمحه هللا، الذي هزم هللا الشهيد

وقواده، هل يقتلونه أو يطلقونه مباٍل عظيم، فنظروا فإذا هم  نور الديناألملان، احتار فيه 
رمحه هللا ألغى املكوس والضرائب، وقال: كيف ننتصر عليهم  نور الدينحباجة إىل املال؛ ألن 

وحنن أنخذ املكوس وأنخذ الضرائب؟! فقال: وهللا لو مل يبق يف بيت املال شيء؛ فإان ال 
ة هللا، فرتك املكوس فقلَّ ما يف بيت املال فاحتار، وملك األملان نغلب أعداءان إال بطاع

يعرض عليه فدية كبرية، ولكنه خيشى إن أطلقه أن أيتيهم بعد حني جبيش عظيم فيقول: اي 
ليتنا قتلناه، ففكَّر واستخار، فأراد هللا تبارك وتعاىل له اخلري، فأطلقه بعد أن أخذ منه مااًل 

بالده، وما أن وصل إىل بالده وبدأ يؤل ِبهم وجيمعهم ليعودوا إىل أرض عظيماً جداً ورجع إىل 
املسلمني، حىت أهلكه هللا عز وجل، فتفاءل املسلمون وفرحوا، فقالوا: ُجع هللا لنا بني 

 احلسنيني، أخذان ماله ومات. 
إذًا: فيمنظر حيثما تكون املصلحة، وهللا تعاىل لن يضيع هذه األمة إن اجتهدت يف طلب 

 اخلري واحلق. 
 هذا الباب مبيٌن على هذا وغريه يف أمحدرمحه هللا: "وجواب األئمة كـ شيخ اإلسالميقول 

 األصل، وهلذا كان يفرق ...". 
، وجعل كالمه يف أهل البدع كالسيف القاطع،  أهل السنةجعله هللا تعاىل َعلماً لـ أمحداإلمام 

: نعم؛ ارتفع إىل قيام الساعة، ومن قال فيه: ال؛ سقط إىل قيام  أمحدمن قال فيه اإلمام 
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، فقد جعله هللا فيصاًل وجعل كالمه فرقاانً بصربه وثباته على احلق، فرضي هللا تعاىل الساعة
 عنه. 
رت فيها البدع،  رمحه هللا: "وهلذا كان رمحه هللا يفرِ ق بني األماكن اليت َكثم  شيخ اإلسالميقول 

، وبني ما ليس كذلك"،  الكوفةع يف والتشي خراسان، والتنجيم بـ البصرةكما كثر القدر يف 
وهو إمام - الفخر الرازيملناطق اجملاورة هلا، وقد ألف وا خراسانأي: أن التنجيم انتشر يف 

 (.  السر املكتوم يف خماطبة النجومألَّف كتاابً امسه: ) -يف زمانه األشعرية
، وهي  املدينة النبوية، واملعىن أنه لو وجد شيعي يدعو إىل بدعته يف  أمحدفقد فرق اإلمام 

أنظف البالد عن البدع؛ لظهور آاثر النبوة فيهما؛ وألن فيهما  مكةالبقعة اليت بقيت هي و 
ون الذين تتلمذوا ، اليت فيها املهاجرون واألنصار والتابع املدينةأوالد الصحابة، ال سيما يف 

 عليهم، مث تالميذهم، فكانت أقلَّ البالد احتواء ألهل البدع. 
بع من : "ويمفر ق بني األئمة املطاعني وغريهم" يمفرَّق بني اإلمام املطاع املتَّ  شيخ اإلسالميقول 

أهل البدع وبني غريه، قال: "وإذا عمرف مقصود الشريعة سملك يف حصوله أوصل الطرق 
إليه" فاملهم أن تنظر إىل مقصد الشرع، مث تسلك أوصل وأقصر وأفضل الطرق اليت تؤدي 

إليه، أي: أن احلكمة هي فهم مقاصد الشرع، مث إنزال النصوص عليها وأخذ كل حالٍة 
تواجه كثريًا من الدعاة، فهم يعرفون احلق ويقولونه، ويلتزمون منهج  حبسبها، وهناك مشكلة

يف االعتقاد، ويف الدعوة والعلم، لكن ينقصهم إنزال هذا العلم على واقعه  السلف
 الصحيح.

 

 ملخلفني وأتلف األعراب هجر الثالثة ا

 األدلة على أن العمل يف اهلجر اتبع ملصلحة الدين من درس:   •
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يقول رمحه هللا: "واهلجر لبعض الناس أنفع من التأليف، وهلذا كان النيب صلى هللا عليه 

يتألَّف قوماً ويهجر آخرين. كما أن الثالثة الذين خلِ فوا كانوا خرياً من أكثر املؤلَّفة  وسلم
 قلوهبم". 

أي: أن الثالثة الذين خلِ فوا لن يرجعوا عن الدين مهما كان، بل اهلجر يزيدهم خوفاً، كما  
مبا  كان واقع حاهلم من بكائهم، وما غشيهم من اهلمِ  والكرب، حىت ضاقت عليهم األرض

رحبت، وأظلمت الدنيا يف وجوههم، وهجرهم أحبُّ الناس إليهم ممن يعرف صدقهم 
وإمياهنم، ومع ذلك مل يزدهم ذلك إال خوفاً وخشيًة وطمعاً يف توبة هللا عليهم، وملا أرسل 

يرغبه ابللحاق به، سجر بكتابه التنور، فأمثال هؤالء ال  كعب بن مالكملك الغساسنة إىل  
 خيشى عليهم. 

لكن املؤلَّفة قلوهبم، لو أغضبوا أو هجروا فإهنم قد يرتدون؛ ألن ضعيف اإلميان يستجيب 
لعدوه وعدو دينه؛ ألنه قابل للفتنة، لذلك ال يهجر؛ بل يتألف حىت يدخل يف اإلسالم 

اله من املؤلفة قلوهبم، أما من كان حاله كحال هؤالء الثالثة من الصحابة رضوان هللا أمث
 عليهم فالواحد منهم يعرف احلق ويعلمه، فيعاقب لريتدع ويرتدع أمثاله من املؤمنني. 

أما املؤلفة قلوهبم فيتألفون، فمثالً لو مسع األعراب أبن شيخاً من مشايخ بين متيم أو غريهم 
ن عيينة بن حصو  األقرع بن حابسة انقة، كما فعل النيب صلى هللا عليه وسلم مع أمعطي مائ

، فستجد كل شيخ من شيوخ األعراب.. يقول: نسلم لنأخذ مثلهم، فيدخل يف  الفزاري
اإلسالم وتمسلم القبيلة، ورمبا هدى هللا تعاىل القبيلة أو كثريًا منها عن إمياٍن ويقني، وإن كان 
 الشيخ أسلم من أجل الشاة والبعري والدرهم والدينار، مث يصلح هللا حاله وحيسن إميانه، فهنا

 حتصل املصلحة لإلسالم واملسلمني هبذا التأليف خبالف اهلجر. 
: "كما أن الثالثة الذين خلفوا كانوا خرياً من أكثر املؤلَّفة  ابن تيميةقال شيخ اإلسالم 

أولئك سادًة مطاعني يف عشائرهم، فقد كانت املصلحة الدينية يف أتليف قلوهبم، ملَّا كان 
قلوهبم، وهؤالء كانوا مؤمنني، واملؤمنون سواهم كثري، فكان يف هجرهم عزُّ الدين وتطهريهم 
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من ذنوهبم". يعين: أن الثالثة وأمثاهلم كان يف هجرهم عز للدين، وتطهرٌي هلم من الذنب، 
س أن هذا الدين متني، وأن هذا الدين ليس لكل من ادعاه، وليس فعز الدين أبن يشعر النا

ابلنفاق وال ابلدعاوى وال ابلشعارات الزائفة، وإمنا هو جهاد وصرب وتضحية، إذ كيف 
يرغبون أبنفسهم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟! وكيف يتخلفون عن ركٍب يقوده 

 معه؟! فهجر هؤالء فيه مصلحة للمؤمنني.رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويرتكون اجلهاد 
 

 قتال الكفار وتركه حسب املصلحة يف العهد النبوي 

 األدلة على أن العمل يف اهلجر اتبع ملصلحة الدين من درس:  •

 
أن املشروع يف العدو القتال اترًة، واملهادنة اترًة، وأخذ اجلزية  يقول رمحه هللا: "وهذا كما

 اترًة، كل ذلك حبسب األحوال واملصاحل". 
يت، وذلك ألن واجب العلماء رمحه هللا دائماً ميثل ابملثال اآل ابن تيميةوجتد شيخ اإلسالم 

(: 28/188والدعاة مثل واجب اجملاهدين. ونذكر كالمه رمحه هللا للفائدة، يقول رمحه هللا )
"ترك أهل العلم لتبليغ الدين كرتك أهل القتال للجهاد، وترك أهل القتال للقتال الواجب 

 قتال العدو هو عليهم كرتك أهل العلم للتبليغ الواجب عليهم". أي: قد يكون األفضل يف
، فهذا كان األفضل، وهو الذي اختاره هللا  بدراإلثخان يف األرض والقتل، كما يف يوم 

 َما َكاَن لَِنيبٍ  َأْن َيكموَن َلهم َأْسَرى َحىتَّ يـمْثِخَن يف اأَلْرضِ سبحانه وتعاىل للمؤمنني؛ فقال: 
،  احلديبية[، وقد تكون املهادنة أو املصاحلة أفضل، كما كان ذلك يف عام 67]األنفال:

 تعاىل عليهم مع بعض أهل وأخذ اجلزية قد يكون أفضل، وهذا ما فعله الصحابة رضوان هللا
الكتاب؛ فإن أهل الكتاب إذا عقد هلم عقد الذمة وأخذت منهم اجلزية، أتيح هلم أن 

يسمعوا عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعن دينه؛ وهم يعرفون صفته صلى هللا عليه وسلم،  
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احلق آلمنوا  كما يف كتاهبم، وعندهم قابلية للتديُّن، لكنهم يتدينون على ضالل، فلو مسعوا
 وأذعنوا، فتكون املصلحة يف أخذ اجلزية منهم.

 

 قصة نور الدين زنكي يف أسر ملك األملان والعمل ابملصلحة 

 األدلة على أن العمل يف اهلجر اتبع ملصلحة الدين من درس:  •

 
نور الدين واملقصود أن يمقدر األمر حبسب املصلحة اليت يراها الناس، ولنا مثل يف سرية 

لك رمحه هللا، الذي هزم هللا سبحانه وتعاىل على يديه الصليبيني، فعندما أمسر م الشهيد
وقواده، هل يقتلونه أو يطلقونه مباٍل عظيم، فنظروا فإذا هم  نور الديناألملان، احتار فيه 

رمحه هللا ألغى املكوس والضرائب، وقال: كيف ننتصر عليهم  نور الدينحباجة إىل املال؛ ألن 
وحنن أنخذ املكوس وأنخذ الضرائب؟! فقال: وهللا لو مل يبق يف بيت املال شيء؛ فإان ال 

وملك األملان نغلب أعداءان إال بطاعة هللا، فرتك املكوس فقلَّ ما يف بيت املال فاحتار، 
يعرض عليه فدية كبرية، ولكنه خيشى إن أطلقه أن أيتيهم بعد حني جبيش عظيم فيقول: اي 
ليتنا قتلناه، ففكَّر واستخار، فأراد هللا تبارك وتعاىل له اخلري، فأطلقه بعد أن أخذ منه مااًل 

ليعودوا إىل أرض عظيماً جداً ورجع إىل بالده، وما أن وصل إىل بالده وبدأ يؤل ِبهم وجيمعهم 
املسلمني، حىت أهلكه هللا عز وجل، فتفاءل املسلمون وفرحوا، فقالوا: ُجع هللا لنا بني 

 احلسنيني، أخذان ماله ومات. 
إذًا: فيمنظر حيثما تكون املصلحة، وهللا تعاىل لن يضيع هذه األمة إن اجتهدت يف طلب 

 اخلري واحلق. 
وغريه يف هذا الباب مبيٌن على هذا  أمحدرمحه هللا: "وجواب األئمة كـ شيخ اإلسالميقول 

 .". األصل، وهلذا كان يفرق ..
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هل البدع كالسيف القاطع، ، وجعل كالمه يف أ أهل السنةجعله هللا تعاىل َعلماً لـ أمحداإلمام 
: نعم؛ ارتفع إىل قيام الساعة، ومن قال فيه: ال؛ سقط إىل قيام  أمحدمن قال فيه اإلمام 

باته على احلق، فرضي هللا تعاىل الساعة، فقد جعله هللا فيصاًل وجعل كالمه فرقاانً بصربه وث
 عنه. 
رمحه هللا: "وهلذا كان رمحه هللا يفرِ ق بني األماكن اليت َكثمرت فيها البدع،   شيخ اإلسالميقول 

، وبني ما ليس كذلك"،  الكوفةوالتشيع يف  خراسان، والتنجيم بـ البصرةكما كثر القدر يف 
وهو إمام - الفخر الرازيواملناطق اجملاورة هلا، وقد ألف  خراسانأي: أن التنجيم انتشر يف 

 (.  السر املكتوم يف خماطبة النجومألَّف كتاابً امسه: ) -يف زمانه األشعرية
، وهي  املدينة النبوية، واملعىن أنه لو وجد شيعي يدعو إىل بدعته يف  أمحدفقد فرق اإلمام 

ع؛ لظهور آاثر النبوة فيهما؛ وألن فيهما أنظف البالد عن البد  مكةالبقعة اليت بقيت هي و 
، اليت فيها املهاجرون واألنصار والتابعون الذين تتلمذوا  املدينةأوالد الصحابة، ال سيما يف 

 لبالد احتواء ألهل البدع. عليهم، مث تالميذهم، فكانت أقلَّ ا
: "ويمفر ق بني األئمة املطاعني وغريهم" يمفرَّق بني اإلمام املطاع املتَّبع من  شيخ اإلسالميقول 

الشريعة سملك يف حصوله أوصل الطرق أهل البدع وبني غريه، قال: "وإذا عمرف مقصود 
إليه" فاملهم أن تنظر إىل مقصد الشرع، مث تسلك أوصل وأقصر وأفضل الطرق اليت تؤدي 

إليه، أي: أن احلكمة هي فهم مقاصد الشرع، مث إنزال النصوص عليها وأخذ كل حالٍة 
ويلتزمون منهج  حبسبها، وهناك مشكلة تواجه كثريًا من الدعاة، فهم يعرفون احلق ويقولونه،

يف االعتقاد، ويف الدعوة والعلم، لكن ينقصهم إنزال هذا العلم على واقعه  السلف
 الصحيح.

 

 اهلجر بني حظ النفس ومصلحة الدين 

  التكفري وضوابطه )احللقة الثامنة(من درس:  •
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من األعمال اليت أمر  رمحه هللا: "وإذا عمرف هذا فاهلجرة الشرعية هي شيخ اإلسالميقول 

 هللا هبا ورسوله، فالطاعة ال بد أن تكون خالصة هلل، وأن تكون موافقة ألمره". 
 وهذان شرطان يف قبول كل عمل من األعمال، ومها: اإلخالص، واملوافقة للسنة. 

يقول رمحه هللا: "فمن هجر هلوى نفسه، أو هجر هجراً غري مأموٍر به، كان خارجاً عن هذا". 
الذي جيب على اإلنسان أال يعمل العمل إال هلل، إن هجر فلله، وإن أحب فلله، وإن أي ف

 أبغض فلله. 
تحن ويمؤذى، فإايك إايك أن جتعل ما  وإن مما ينبغي التنبه له: أن كل داعية قد يمبتلى وميم

اء ابتليت به أو أوذيت به هو املعيار يف العداوة، أي: أن تعامل أحداً بشر ألنه آذاك أو أس
إليك، وإن كانت النفوس مفطورة على هذا، لكن اجعل املعيار هو أن تكون حمبتك 

وعداوتك هلل، فال تظلم منهم أحداً وال حتيف عليه وإن كان ظاملاً لك، بل اجعل غضبك هلل 
تعاىل، ودعوتك إىل هللا تعاىل، فتجرَّد من حظ النفس ومن هواها، واجعل هواها وحظَّها تبعاً 

اء به حممد صلى هللا عليه وسلم، فمن أقام الدين ونصره فأحبه ولو آذاك يف للحق الذي ج
حقك أو ظلمك يف نفسك؛ ألنه نصر احلق وأظهر هللا به الدين، ومن كان غري ذلك وإن 

  أحسن إليك يف نفسك؛ فإنه ال جيوز لك أن حتبه أو أن تداهنه يف دين هللا.
 

 هجر املؤمن أخاه حلقه 
هل يعين ذلك أن اإلنسان ال يهجر حلظ النفس، كمن ظلمه، أو كذب عليه، أو أخذ حقه 

{،    بمعثت ابحلنيفية السمحةشخص مث أنكره؟ وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: }
 وعليه فال هتجر من ظلمك؟! 

اجلواب: ال. بل هتجره، أما شريعة اإلجنيل فتقول: )من سخرك ميالً فامش معه ميلني، ومن 
لطمك على خدك األمين فأدر له األيسر، ومن أخذ رداءك فأعطه اإلزار(. وهذا ليس من 

َفَمْن [ لكن... 40]الشورى: َوَجَزاءم َسيِ َئٍة َسيِ َئٌة ِمثْـلمَهاشريعة اإلسالم، بل قال هللا: 
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[ فالشريعة اإلسالمية ُجعت بني العدل 40]الشورى: َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجرمهم َعَلى الِلَّ 
والعفو، فمن حقك أن تعاقب من ظلمك، وذلك حىت ال حتمل النفس على خالف ما 

امر الشريعة، فأجاز هللا جبلت عليه من حب االنتقام، وذلك رمبا أدى هبا إىل النفور من األو 
للمرء أن أيخذ حقه ممن اعتدى عليه، وله أن يهجره ثالث ليال، وهي كافية للقلوب املؤمنة 

أن متحو أثر اخلطأ والظلم، أو الغضب واالنتقام الذي يقع يف النفس، وهلذا قال صلى هللا 
ا ويمعرض هذا، ال حيل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث، يلتقيان فيمعرض هذعليه وسلم: }

{ قوله: )وخريمها( أي: خري املتخاصمني الذي يبدأ صاحبه    وخريمها الذي يبدأ ابلسالم
 ابلسالم. 

نس يقول بعد كالم له رمحه هللا: "وهذا ألن اهلجر من ابب العقوابت الشرعية، فهو من ج
 اجلهاد يف سبيل هللا، وهذا يمفعل ألن تكون كلمة هللا هي العليا ويكون الدين كله هلل". 

أي: كل األعمال جيب أن تكون هلل، واهلجر من جنس العقوابت، وأعلى أنواع العقوابت 
ن اليت يمعاقب هبا أعداء هللا أن يمقاتلوا فيقتلوا ويسبوا ويمغنموا؛ فيمفعل هذا اجلهاد حىت ال تكو 

َنٌة َوَيكمونَ فتنة ويكون الدين كله هلل، قال تعاىل:  ينم لِِلَِّ َوقَاتِلموهمْم َحىتَّ ال َتكموَن ِفتـْ   الدِ 
[ فكذلك أيضاً: إن هجرت فيكون اهلجر هلل، وإن بدَّعته أو فسَّقته أو 193]البقرة:

 حكمت عليه، فأيضاً من ابب االنتصار لدين هللا، حىت يكون الدين كله هلل. 
: "واملؤمن عليه أن يمعادي يف هللا، ويموايل يف هللا؛ فإن كان هناك مؤمن فعليه ويقول رمحه هللا

َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن أن يواليه وإن ظلمه، فإن الظلم ال يقطع املواالة اإلميانية، قال تعاىل: 
نـَهمَما فَِإْن بـََغْت ِإْحَدامهمَا َعَلى األمْخَرى فـََقاتِلموا الَّيِت تـَْبِغي حَ  ىتَّ اْلممْؤِمِننَي اقْـتَـتـَلموا فََأْصِلحموا بـَيـْ

بُّ اْلممْقِسِطنيَ َتِفيَء ِإىَل َأْمِر الِلَِّ فَِإْن فَاَءْت  نَـهمَما اِبْلَعْدِل َوَأْقِسطموا ِإنَّ الِلََّ حيِم *  فََأْصِلحموا بـَيـْ
َا اْلممْؤِمنموَن ِإْخَوةٌ   [. 10-9]احلجرات: ِإمنَّ

 فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي، وأمر ابإلصالح بينهم".
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 احملبة والبغض للمرء حسب ما فيه من خري وشر 
وهذا حال -مث قال بعد كالم له رمحه هللا: "وإذا اجتمع يف الرجل الواحد خري وشر  

عصية، وسنة وبدعة، استحق من املواالة والثواب وطاعة وم -أكثر الناس يف دار اإلسالم
بقدر ما فيه من اخلري واستحق من املعاداة والعقاب حبسب ما فيه من الشر، فيجتمع يف 

الشخص الواحد موجبات اإلكرام واإلهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقري تقطع 
 يده لسرقته، ويعطى من بيت املال ما يكفيه حلاجته". 

إذا كان هناك لص فقري تسوَّر على دكان وكسر األقفال وسرق ما فيه، فإنه تقطع يده أي: 
لسرقته، ويمعطى من بيت املال لفقره، فيمعاقب مبوجب الذنب، ويمعطى مبوجب االستحقاق 

 الذي هو الفقر. 
 فديننا كله عدل ورمحة، وحىت يف عقوابت هللا الكونية، فاألمة إذا عصت هللا سبحانه وتعاىل
ومتحَّضت للشر؛ استحقت العقوبة الكاملة والفناء، وذلك إذا كثر اخلبث وغلب، وأصبح 
أهل احلق يف ِقلَّة وِذلَّة وضعف، ومل يَعد هلم وزن وال كلمة وال منزلة، وأما ما دام فيها خري 

وشر، فإن العقوابت أتتيها نذراً وغري عامة، حىت جتعل أهل اخلري جيتهدون يف الدعوة 
وقوع العذاب، وأهل الشر يرتدعون وينزجرون، ويسمعون لدعاة اخلري؛ ألهنم يرون وخيشون 

العذاب، فإذا جاءت النمذمر وتوالت؛ فإن نفعت وحصلت التوبة واالستقامة، دفع هللا تبارك 
وتعاىل البالء العام، وإن مل حتصل التوبة والرجعة واإلانبة، بل ازداد أهل الكفر كفرًا، وزِيد يف 

 هل اإلميان وإيذائهم؛ جاءت العقوبة عامة، وجن ى هللا تبارك وتعاىل الذين اتقوا برمحته. ذملِ  أ
 اخلوارج، وخالفهم  أهل السنة واجلماعةيقول رمحه هللا: "هذا هو األصل الذي اتفق عليه 

 ومن وافقهم عليه". املعتزلةو 
 

 هجر املؤمن أخاه حلقه 

 اهلجر بني حظ النفس ومصلحة الدين من درس:  •
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هل يعين ذلك أن اإلنسان ال يهجر حلظ النفس، كمن ظلمه، أو كذب عليه، أو أخذ حقه 

{،    فية السمحةبمعثت ابحلنيشخص مث أنكره؟ وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: }
 وعليه فال هتجر من ظلمك؟! 

اجلواب: ال. بل هتجره، أما شريعة اإلجنيل فتقول: )من سخرك ميالً فامش معه ميلني، ومن 
زار(. وهذا ليس من لطمك على خدك األمين فأدر له األيسر، ومن أخذ رداءك فأعطه اإل

َفَمْن [ لكن... 40]الشورى: َوَجَزاءم َسيِ َئٍة َسيِ َئٌة ِمثْـلمَهاشريعة اإلسالم، بل قال هللا: 
[ فالشريعة اإلسالمية ُجعت بني العدل 40]الشورى: َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجرمهم َعَلى الِلَّ 

والعفو، فمن حقك أن تعاقب من ظلمك، وذلك حىت ال حتمل النفس على خالف ما 
حب االنتقام، وذلك رمبا أدى هبا إىل النفور من األوامر الشريعة، فأجاز هللا جبلت عليه من 

للمرء أن أيخذ حقه ممن اعتدى عليه، وله أن يهجره ثالث ليال، وهي كافية للقلوب املؤمنة 
أن متحو أثر اخلطأ والظلم، أو الغضب واالنتقام الذي يقع يف النفس، وهلذا قال صلى هللا 

ل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث، يلتقيان فيمعرض هذا ويمعرض هذا، ال حيعليه وسلم: }
{ قوله: )وخريمها( أي: خري املتخاصمني الذي يبدأ صاحبه    وخريمها الذي يبدأ ابلسالم

 ابلسالم. 
"وهذا ألن اهلجر من ابب العقوابت الشرعية، فهو من جنس يقول بعد كالم له رمحه هللا: 

 اجلهاد يف سبيل هللا، وهذا يمفعل ألن تكون كلمة هللا هي العليا ويكون الدين كله هلل". 
أي: كل األعمال جيب أن تكون هلل، واهلجر من جنس العقوابت، وأعلى أنواع العقوابت 

لوا ويسبوا ويمغنموا؛ فيمفعل هذا اجلهاد حىت ال تكون اليت يمعاقب هبا أعداء هللا أن يمقاتلوا فيقت
ينم لِِلَِّ وَ فتنة ويكون الدين كله هلل، قال تعاىل:  َنٌة َوَيكموَن الدِ   قَاتِلموهمْم َحىتَّ ال َتكموَن ِفتـْ

[ فكذلك أيضاً: إن هجرت فيكون اهلجر هلل، وإن بدَّعته أو فسَّقته أو 193]البقرة:
 دين هللا، حىت يكون الدين كله هلل. حكمت عليه، فأيضاً من ابب االنتصار ل
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ويقول رمحه هللا: "واملؤمن عليه أن يمعادي يف هللا، ويموايل يف هللا؛ فإن كان هناك مؤمن فعليه 
َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن أن يواليه وإن ظلمه، فإن الظلم ال يقطع املواالة اإلميانية، قال تعاىل: 

نـَهمَما فَِإْن بـََغْت ِإْحَدامهمَا َعَلى األمْخَرى فـََقاتِلموا الَّيِت تـَْبِغي حَ  ىتَّ اْلممْؤِمِننَي اقْـتَـتـَلموا فََأْصِلحموا بـَيـْ
بُّ اْلممْقسِ  نَـهمَما اِبْلَعْدِل َوَأْقِسطموا ِإنَّ الِلََّ حيِم *  ِطنيَ َتِفيَء ِإىَل َأْمِر الِلَِّ فَِإْن فَاَءْت فََأْصِلحموا بـَيـْ

َا اْلممْؤِمنموَن إِ   [. 10-9]احلجرات: ْخَوةٌ ِإمنَّ
 فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي، وأمر ابإلصالح بينهم".

 

 احملبة والبغض للمرء حسب ما فيه من خري وشر 

 اهلجر بني حظ النفس ومصلحة الدين من درس:  •

 
وهذا حال -مث قال بعد كالم له رمحه هللا: "وإذا اجتمع يف الرجل الواحد خري وشر  

وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة، استحق من املواالة والثواب  -أكثر الناس يف دار اإلسالم
بقدر ما فيه من اخلري واستحق من املعاداة والعقاب حبسب ما فيه من الشر، فيجتمع يف 

الشخص الواحد موجبات اإلكرام واإلهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقري تقطع 
 ته". يده لسرقته، ويعطى من بيت املال ما يكفيه حلاج

أي: إذا كان هناك لص فقري تسوَّر على دكان وكسر األقفال وسرق ما فيه، فإنه تقطع يده 
لسرقته، ويمعطى من بيت املال لفقره، فيمعاقب مبوجب الذنب، ويمعطى مبوجب االستحقاق 

 الذي هو الفقر. 
انه وتعاىل فديننا كله عدل ورمحة، وحىت يف عقوابت هللا الكونية، فاألمة إذا عصت هللا سبح

ومتحَّضت للشر؛ استحقت العقوبة الكاملة والفناء، وذلك إذا كثر اخلبث وغلب، وأصبح 
أهل احلق يف ِقلَّة وِذلَّة وضعف، ومل يَعد هلم وزن وال كلمة وال منزلة، وأما ما دام فيها خري 
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وة وشر، فإن العقوابت أتتيها نذراً وغري عامة، حىت جتعل أهل اخلري جيتهدون يف الدع
وخيشون وقوع العذاب، وأهل الشر يرتدعون وينزجرون، ويسمعون لدعاة اخلري؛ ألهنم يرون 
العذاب، فإذا جاءت النمذمر وتوالت؛ فإن نفعت وحصلت التوبة واالستقامة، دفع هللا تبارك 

يف وتعاىل البالء العام، وإن مل حتصل التوبة والرجعة واإلانبة، بل ازداد أهل الكفر كفرًا، وزِيد 
 ذملِ  أهل اإلميان وإيذائهم؛ جاءت العقوبة عامة، وجن ى هللا تبارك وتعاىل الذين اتقوا برمحته. 

 اخلوارجخالفهم ، و  أهل السنة واجلماعةيقول رمحه هللا: "هذا هو األصل الذي اتفق عليه 
 ومن وافقهم عليه". املعتزلةو 

 

 د والوعيد مواقف الفرق من نصوص الوع

  التكفري وضوابطه )احللقة التاسعة(من درس:  •

 
: "فصل، إذا  جمموع الفتاوى( من اجمللد الثاين عشر من 468ص:يف ) شيخ اإلسالمقال 

تبني ذلك فاعلم أن )مسائل التكفري والتفسيق( هي من مسائل )األمساء واألحكام( اليت 
الدار اآلخرة" مث تكلم عن الفرق وعن معىن اإلميان، إىل أن يتعلق هبا الوعد والوعيد يف 

 أهل السنة واجلماعة"وهلذا قال علماء السنة يف وصفهم اعتقاد  (: 474يقول يف )ص:
أهنم ال يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب" وهي العبارة اليت يشرحها املصنف رمحه هللا 

(: "وإذا عرف مسمى اإلميان؛ فعند ذكر 477هنا، مث يستمر الكالم إىل أن يقول يف )ص:
حنو ذلك، يراد به اإلميان الواجب" استحقاق اجلنة والنجاة من النار، وذم من ترك بعضه و 

وهذا أيضاً سيأيت إن شاء هللا شرحه يف موضوع اإلميان؛ ألنه رمحه هللا يتوسع ويستطرد يف  
كالمه، فتتداخل عنده القضااي، لكن األمر املهم الذي نريد أن نصل إليه هو قوله يف 

ف فيه، وأن اإلميان إذا (: "وإذا تبني هذا" يعين: إذا تبينت حقيقة اإلميان واخلال478)ص:
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نفي، فاملقصود به اإلميان الواجب ال الكامل املستحب، وإن قيل: الكامل، فاملقصود به 
ما "وإذا تبني هذا، فمن ترك بعض اإلميان الواجب لعجزه عنه، إ الكمال الواجب، قال: 

لعدم متكنه من العلم: مثل أال تبلغه الرسالة، أو لعدم متكنه من العمل، مل يكن مأموراً مبا 
يعجز عنه، ومل يكن ذلك من اإلميان والدين الواجب يف حقه، وإن كان من الدين واإلميان 

الواجب يف األصل؛ مبنزلة صالة املريض، واخلائف، واملستحاضة، وسائر أهل األعذار الذين 
زون عن إمتام الصالة، فإن صالهتم صحيحة حبسبما ما قدروا عليه" يعين من الصالة أو يعج

من الطهارة، "وبه أمروا إذ ذاك" واملقصود من هذا أن املعذور الذي مل تبلغه املسائل 
العلمية، فحاله كحال املتفق عليه بني اجلميع، وهو املعذور يف األمور واألحكام الشرعية 

 حاضة والعاجز عن القيام واملريض. الواضحة؛ كاملست
 

 اجتماع الثواب والعقاب يف حق املعني عند أهل السنة 
مث قال: "فصل، فهذا أصل خمتصر يف )مسألة األمساء(" يعين ما يتعلق ابألمساء؛ مىت يسمى 

 رء مؤمناً أو يسمى كافرًا أو يسمى عاصياً أو يسمى فاجرًا. امل
يقول: " وأما )مسألة األحكام( وحكمه يف الدار اآلخرة، فالذي عليه الصحابة ومن اتبعهم 

: أنه ال خيلد يف النار من معه شيء من اإلميان، بل  اجلماعةأهل السنة و إبحسان وسائر 
 خيرج منها من معه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إميان" وهذا قد تقدم. 

، فيوجبون خلود من دخل النار،  املعتزلةومن وافقهم من  اخلوارجمث يقول: "وأما  
 الواحد العذاب والثواب. وعندهم من دخلها خلد فيها، وال جيتمع يف حق الشخص 

حصول الثواب من -وسائر من اتبعهم متفقون على اجتماع األمرين  أهل السنة واجلماعةو 
ع هللا يف أمور ويعصيه ألن اإلميان يزيد وينقص؛ وألن اإلنسان يطي -جهة والعقاب من جهة

يف أمور، فيأيت ببعض شعب اإلميان مع إتيانه ببعض املعاصي، فيستحق اللوم والعقاب من 
 جهة كما يستحق املدح والثواب من جهة أخرى". 
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ال يوجبون العذاب يف حق كل من أتى كبرية، وال  ل السنة واجلماعةأهقال: ")وأيضاً(: 
يشهدون ملسلم بعينه ابلنار ألجل كبرية واحدة عملها؛ بل جيوز عندهم أن صاحب الكبرية 

يدخله هللا اجلنة بال عذاب، إما حلسنات متحو كبريته منه أو من غريه"، يعين كمن كان له 
دعو ويستغفر له، ويدخل يف ذلك أيضاً الشفاعة، فقد حقوق على الناس أو له ولد صاحل ي

يشفع له من ال يعرفه، ومن ليس بينه وبينه قرابة، وليس عليه حق؛ كإنسان صاحل يشفعه هللا 
سبحانه وتعاىل يف جمموعة، وهناك رجل من هذه األمة يشفع يف مثل مضر، فهذا من نعم هللا 

 اته أو حبسنات غريه. ومن رمحته، فاملقصود أنه قد يدخل اجلنة حبسن
قال: "وإما ملصائب كفرهتا عنه، وإما لدعاء مستجاب منه أو من غريه فيه" أي: قد يكون 
ذلك بسبب دعائه لنفسه أو دعاء غريه له، فيستجاب للدعاء يف احلالني، قال: "وإما لغري 

 ذلك".
 

 أخذ اخلوارج واملعتزلة بنصوص الوعيد وأخذ املرجئة بنصوص الوعد
ألهنم أيخذون بنصوص الوعيد  الوعيدية" يسمون  املعتزلةو  اخلوارجمن  الوعيديةمث قال: "و 

"يوجبون العذاب يف حق أهل الكبائر" يعين أبعياهنم، يقولون ذلك "لشمول نصوص الوعيد 
ِإنَّ الَِّذيَن أيَْكملموَن هلم" فريون أهنم يدخلون حتت نصوص الوعيد العامة "مثل قوله تعاىل: 

َا أيَْكملموَن يف بمطموهِنِمْ  [. وجتعل 10]النساء:  اَنرًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًاَأْمَواَل اْليَـَتاَمى ظمْلًما ِإمنَّ
 خلمسة اليت يكفرون من خالفها". إنفاذ الوعيد أحد األصول ا املعتزلة

 املرجئةلهم يف هذا القول ويقاب ،  املعتزلةوقد تقدم شرح األصول اخلمسة وشرح كالم 
 الذين أخذوا بنصوص الوعد. 

بنصوص الوعد، فإهنا قد تتناول كثرياً من أهل  املرجئةيقول رمحه هللا: "فعارضهم غالية 
من قال: ال الكبائر" يعين: أهنم يعتمدون نصوص الوعد؛ مثل قوله صلى هللا عليه وسلم: }

ول أصحاب الكبائر، ومثل قوله صلى هللا عليه وسلم { فإنه يتنا   إله إال هللا دخل اجلنة
 ا عموم الوعيد بعموم الوعد. { فردو    وإن زىن وإن سرق: } أيب ذريف حديث 
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العموم" وهذا من املذاهب الغريبة، وهو  املرجئةيقول: "فهنا اضطرب الناس، فأنكر قوم من 
ومن أكثر كالمهم، فقد اضطروا حىت يتخلصوا من هذه  األشعريةالذي يظهر من مذهب 

 القضية إىل أن يقولوا: )العموم جماز، وال يوجد عموم يف اللغة أصاًل(.
 

 منهج أهل السنة يف اجلمع بني نصوص الوعد والوعيد 
: بل العموم صحيح" العموم حق -ويعين بكالمه هذا أهل احلق-يقول: "وقال املقتصدة 

أولئك املبتدعة صيغ العموم ُجيعاً مثل )من، وما، "والصيغ صيغ عموم"، يعين: قد أنكر 
العموم ينكروا  أهل السنةوكل، والنكرة يف سياق النفي، وألفاظ العموم ُجيعاً(، وأثبت 

 الصيغ الدالة عليه. 
م يقبل التخصيص" يعين: أي نص عام ميكن أن أييت نص خيصصه، فالعموم قال: "لكن العا

يبقى، ولكن يف حق املعني أنخذ احلكم بشروطه هل حتققت، ومبوانعه هل انتفت، مث حنكم 
 عليه. 

اب والسنة مشتمل على نصوص الوعد والوعيد، كما يقول: "والتحقيق أن يقال: الكت 
ذلك مشتمل على نصوص األمر والنهي، وكل من النصوص يفسر اآلخر ويبينه" يعين أنه ال 

تعارض بني آايت وأحاديث الوعد وبني آايت وأحاديث الوعيد، يقول: "فكما أن نصوص 
من كفر فقد حبط عمله  الوعد على األعمال الصاحلة مشروطة بعدم الكفر احملبط" يعين أن

[ 5]املائدة: ْد َحِبَط َعَملمهم َوَمْن َيْكفمْر اِبإِلميَاِن فـَقَ والعياذ ابهلل، حيث قال هللا تعاىل: 
قال: "ألن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله، فكذلك نصوص الوعيد 
توبتهم  للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة"، أي: مشروطة بعدم إمياهنم إن كانوا كفارًا، أو

 إن كانوا فساقاً، فهذه مع تلك عمومها ابق، ولكن يدخلها التخصيص يف حق املعينني. 
مث يقول: "فإن هللا قد بني بنصوص معروفة أن احلسنات يذهنب السيئات، وأن من يعمل 

مثقال ذرة خرياً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره، وأنه جييب دعوة الداعي إذا دعاه، وأن 
لدنيا تكفر الذنوب، وأنه يقبل شفاعة النيب صلى هللا عليه وسلم يف أهل الكبائر، مصائب ا
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وأنه ال يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء، كما بني أن الصدقة يبطلها املن 
أان أغىن واألذى، وأن الرايء يبطل العمل"، كما جاء يف احلديث القدسي يقول هللا تعاىل: }

 .  مسلم{ رواه    رك؛ من عمل عمالً أشرك معي فيه غريي، تركته وشركهالشركاء عن الش
َا يـَتَـَقبَّلم الِلَّم ِمَن  من املتقني؛ أي يف ذلك العمل" قال تعاىل: قال: "وأنه إمنا يتقبل هللا ِإمنَّ

[ يعين: من صلى إبخالص وتصدق برايء؛ فإن هللا يقبل صالته؛ ألنه  27]املائدة: اْلممتَِّقنيَ 
كان متقياً فيها، وال يقبل صدقته منه؛ ألنه راءى فيها؛ فهناك حسنات وموانع لوقوعها، 

 ا. وهناك سيئات وموانع لوقوعه
يقول: "فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقاهبا، كما جعل للحسنات ما يبطل ثواهبا"، أي: ما 

مينع حصول ثواهبا؛ فكما أن هللا جعل للسيئات ما يوجب رفع عقاهبا، فكذلك جعل هللا 
 تعاىل بنص القرآن والسنة للحسنات ما قد يكون سبباً يف عدم حصول ثواهبا. 

يع السيئات إال التوبة" حىت لو ارتكب أعظم ذنب وهو قال: "لكن ليس شيء يبطل ُج
ينِ فَِإْن اَتبموا َوَأقَ الشرك، قال تعاىل:   امموا الصَّالَة َوآتـَوما الزََّكاَة فَِإْخَوانمكمْم يف الدِ 

كما مر معنا يف -[ هذا إذا اتب من الشرك، ولو كان ذلك الذنب قتل النفس 11]التوبة:
هللا تبارك وتعاىل يتوب عليه، فأي ذنب فهو داخل مث اتب القاتل؛  -حديث الذي قتل املائة

 َعِمَل َعَماًل َصاحِلًا فَأمْولَِئَك يـمَبدِ لم الِلَّم َسيِ َئاهِتِْم َحَسَناتٍ ِإالَّ َمْن اَتَب َوآَمَن وَ حتت قوله تعاىل: 
 [؛ فهذه التوبة متحو ُجيع السيئات. 70]الفرقان:

هو إن فعل حمظوراً أو ترك قال: "كما أنه ليس شيء يبطل ُجيع احلسنات إال الردة"، ف
واجباً، وهو يف نفس الوقت يفعل الواجبات األخرى، ويرتك احملظورات األخرى، فذلك ال 

 يستدعي بطالن ُجيع العمل وال قبول ُجيع العمل. 
َا أيَْكملموَن يف يقول: " وهبذا يتبني أانَّ نشهد أبن  الَِّذيَن أيَْكملموَن َأْمَواَل اْليَـَتاَمى ظمْلًما ِإمنَّ

[ على اإلطالق والعموم" وبعموم كالم هللا ال بد 10]النساء: بمطموهِنِْم اَنرًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا
أن نقول وأن نشهد، إذا وعظنا الناس يف املساجد، ويف خطب اجلمعة، ويف اجملالس أو يف 
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أي مكان؛ لنزجرهم وَنوفهم من عذاب هللا، وأنيت هبذه اآلية ونبني أن هذا حكمه وهذا 
 . جزاؤه

مث يقول: "وال نشهد ملعني أنه يف النار"، أي: ال نقول: هذا يف النار؛ ألنه أكل مال يتيم؛ 
فإننا نشهد ابلعموم واإلطالق، ولكن ال نشهد يف املعني؛ يقول: "ألان ال نعلم حلوق الوعيد 

تفاء له بعينه" فما عندان علم فيه بذاته وبعينه؛ "ألن حلوق الوعيد ابملعني مشروط بشروط وان
 موانع، وحنن ال نعلم ثبوت الشروط وانتفاء املوانع يف حقه". 

مفهوم كالمه رمحه هللا أننا لو علمنا ثبوت الشروط وانتفاء املوانع أجرينا احلكم عليه يف 
الدنيا، ولكننا مع ذلك ال نعلم حكمه يف اآلخرة، وهذا هو الذي جيعلنا نعاقب يف الدنيا وال 

خرة إال بنص أو على يقني، أما يف الدنيا، فإننا نستطيع أن نتأكد يف نتكلم عن العقوبة يف اآل
حدود علمنا أن الشرط متحقق وأن املانع منتٍف، فنجزي عليه العقوبة الدنيوية؛ مع أننا ال 
جنزم مائة ابملائة أننا على صواب؛ فقد يكون عند هللا تعاىل غري مذنب، لكن على القاضي 

 ب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. أن حيكم ويتحرى؛ فإذا أصا
 وقد يقال: ما دمنا ال جنزم ابلوعيد يف حق املعني، فما فائدته؟ 

 يقول: "وفائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب مقتٍض هلذا العذاب، والسبب قد يقف أتثريه 
 على وجود شرطه وانتفاء مانعه". 

يعين أننا نقول للناس: من فعل هذا الفعل فهذا حكمه، فإذا أنت وعظت الناس، وذكرهتم 
ِإنَّ الَِّذيَن ابهلل عز وجل؛ فقلت هلم: ال أتكلوا أموال اليتامى؛ فإن هللا تعاىل قال يف ذلك: 

َا أيَْكملموَن يف بمطموهِنِْم اَنرًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا  [ 10]النساء:أيَْكملموَن َأْمَواَل اْليَـَتاَمى ظمْلًما ِإمنَّ
فأنت قد أعذرت وأبلغت، وبينت للناس حكم هذا الذنب، وكل واحد من احلاضرين يرى 

يف نفسه ويعلم أنه فاعل هلذا الذنب؛ فعليه أن يتوب ويستغفر هللا وجيتهد يف اخلري؛ ففي 
يستلزم وعظ الناس أن تعني فالانً بذاته، هذه احلالة وجود الوعيد له فائدة عظيمة، وال 

َا  ِإنَّ وتقول: فالن من أهل النار؛ ألن هللا تعاىل قال  الَِّذيَن أيَْكملموَن َأْمَواَل اْليَـَتاَمى ظمْلًما ِإمنَّ
 [. 10]النساء:أيَْكملموَن يف بمطموهِنِْم اَنرًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا 
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أن النيب أنه قد ثبت: } -ق وبني املعنييبني الفرق بني العموم واإلطال-يقول: "يبني هذا 
صلى هللا عليه وسلم لعن اخلمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، واحملمولة إليه، وشارهبا، 

 {.    وساقيها، وابئعها، ومبتاعها، وآكل مثنها
أن رجاًل كان يكثر شرب اخلمر، فلعنه رجل، : } عمرعن  صحيح البخاريوثبت عنه يف 

 {".    يب صلى هللا عليه وسلم: ال تلعنه فإنه حيب هللا ورسولهفقال له الن
فاحلديث األول يدل على أن اللعن يف العموم حق، وقد صرح به النيب صلى هللا عليه 

ي عنه، وكثري من الناس يف هذه املسألة وسلم، واحلديث الثاين يدل على أن لعن املعني منه
على طريف نقيض؛ فإما أهنم ممن ال يرى ذكر هذه األمور مطلقاً ويقول: ال نكفر، وال نفسق، 

ن يطلقها على املعينني رأساً بال تثبت، وهذا ، وإما أهنم مم املرجئةوال نضلل، وهذا مذهب 
 وطريقهم.  اخلوارجمنهج 

إنه ففي احلديث الثاين علل النيب صلى هللا عليه وسلم هنيه عن لعن شارب اخلمر بقوله: }
{ أي أنه وجد يف هذا الشخص بعينه مانع مينع حلوق الوعيد العام به،    لهحيب هللا ورسو 

ومل ينكر النيب صلى هللا عليه وسلم اللعن يف العموم؛ ألنه هو الذي قاله وأطلقه؛ فلو أنك 
ت: لعن هللا شارهبا وعاصرها ومعتصرها وابئعها ومبتاعها، مسعت أن رجاًل شرب اخلمر، فقل

فما عليك شيء؛ ألنك مل تلعنه هو بعينه؛ بل أطلقت اللعن بعمومه؛ فإن كان هذا الرجل 
يستحق اللعن مشله اللعن، وإن مل يكن مستحقاً للعن، فأنت حينئذ ما أخطأت وما أمثت، 

 مينع من إطالق هذا احلكم. لكن إن قلت: فالن ملعون، فقد يقال: هناك مانع 
ورمبا لو انتفى هذا املانع يف حق ذلك الرجل، لسكت النيب صلى هللا عليه وسلم وأقر 

الالعن له على لعنه، لكن وجد املانع وهو حب هللا ورسوله، يقول: "فنهى عن لعن هذا 
 .املعني، وهو مدمن مخر؛ ألنه حيب هللا ورسوله، وقد لعن شارب اخلمر على العموم"
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 اجتماع الثواب والعقاب يف حق املعني عند أهل السنة 

 مواقف الفرق من نصوص الوعد والوعيد من درس:  •

 
ء؛ مىت يسمى مث قال: "فصل، فهذا أصل خمتصر يف )مسألة األمساء(" يعين ما يتعلق ابألمسا

 املرء مؤمناً أو يسمى كافرًا أو يسمى عاصياً أو يسمى فاجرًا. 
يقول: " وأما )مسألة األحكام( وحكمه يف الدار اآلخرة، فالذي عليه الصحابة ومن اتبعهم 

: أنه ال خيلد يف النار من معه شيء من اإلميان، بل  أهل السنة واجلماعةإبحسان وسائر 
 خيرج منها من معه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إميان" وهذا قد تقدم. 

، فيوجبون خلود من دخل النار،  املعتزلةومن وافقهم من  اخلوارجمث يقول: "وأما  
 مع يف حق الشخص الواحد العذاب والثواب. وعندهم من دخلها خلد فيها، وال جيت

حصول الثواب من -وسائر من اتبعهم متفقون على اجتماع األمرين  أهل السنة واجلماعةو 
ألن اإلنسان يطيع هللا يف أمور ويعصيه ألن اإلميان يزيد وينقص؛ و  -جهة والعقاب من جهة

يف أمور، فيأيت ببعض شعب اإلميان مع إتيانه ببعض املعاصي، فيستحق اللوم والعقاب من 
 جهة كما يستحق املدح والثواب من جهة أخرى". 

ال يوجبون العذاب يف حق كل من أتى كبرية، وال  أهل السنة واجلماعةقال: ")وأيضاً(: 
يشهدون ملسلم بعينه ابلنار ألجل كبرية واحدة عملها؛ بل جيوز عندهم أن صاحب الكبرية 

يدخله هللا اجلنة بال عذاب، إما حلسنات متحو كبريته منه أو من غريه"، يعين كمن كان له 
و له ولد صاحل يدعو ويستغفر له، ويدخل يف ذلك أيضاً الشفاعة، فقد حقوق على الناس أ

يشفع له من ال يعرفه، ومن ليس بينه وبينه قرابة، وليس عليه حق؛ كإنسان صاحل يشفعه هللا 
سبحانه وتعاىل يف جمموعة، وهناك رجل من هذه األمة يشفع يف مثل مضر، فهذا من نعم هللا 

 يدخل اجلنة حبسناته أو حبسنات غريه. ومن رمحته، فاملقصود أنه قد 
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قال: "وإما ملصائب كفرهتا عنه، وإما لدعاء مستجاب منه أو من غريه فيه" أي: قد يكون 
ذلك بسبب دعائه لنفسه أو دعاء غريه له، فيستجاب للدعاء يف احلالني، قال: "وإما لغري 

 ذلك".
 

 ص الوعد أخذ اخلوارج واملعتزلة بنصوص الوعيد وأخذ املرجئة بنصو 

 مواقف الفرق من نصوص الوعد والوعيد من درس:  •

 
ألهنم أيخذون بنصوص الوعيد  الوعيدية" يسمون  املعتزلةو  اخلوارجن م الوعيديةمث قال: "و 

"يوجبون العذاب يف حق أهل الكبائر" يعين أبعياهنم، يقولون ذلك "لشمول نصوص الوعيد 
ِإنَّ الَِّذيَن أيَْكملموَن هلم" فريون أهنم يدخلون حتت نصوص الوعيد العامة "مثل قوله تعاىل: 

َا أيَْكملموَن يف بمطموهِنِْم اَنرًا َوَسَيْصَلوْ  [. وجتعل 10]النساء: َن َسِعريًاَأْمَواَل اْليَـَتاَمى ظمْلًما ِإمنَّ
 خالفها". إنفاذ الوعيد أحد األصول اخلمسة اليت يكفرون من  املعتزلة

 املرجئةويقابلهم يف هذا القول  ،  املعتزلةوقد تقدم شرح األصول اخلمسة وشرح كالم 
 الذين أخذوا بنصوص الوعد. 

بنصوص الوعد، فإهنا قد تتناول كثرياً من أهل  املرجئةيقول رمحه هللا: "فعارضهم غالية 
من قال: ال الكبائر" يعين: أهنم يعتمدون نصوص الوعد؛ مثل قوله صلى هللا عليه وسلم: }

ل قوله صلى هللا عليه وسلم { فإنه يتناول أصحاب الكبائر، ومث   إله إال هللا دخل اجلنة
 لوعد. { فردوا عموم الوعيد بعموم ا   وإن زىن وإن سرق: } أيب ذريف حديث 

العموم" وهذا من املذاهب الغريبة، وهو  املرجئةيقول: "فهنا اضطرب الناس، فأنكر قوم من 
ومن أكثر كالمهم، فقد اضطروا حىت يتخلصوا من هذه  األشعريةالذي يظهر من مذهب 

 القضية إىل أن يقولوا: )العموم جماز، وال يوجد عموم يف اللغة أصاًل(.
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 منهج أهل السنة يف اجلمع بني نصوص الوعد والوعيد 

 مواقف الفرق من نصوص الوعد والوعيد من درس:  •

 
: بل العموم صحيح" العموم حق -ويعين بكالمه هذا أهل احلق-يقول: "وقال املقتصدة 

"والصيغ صيغ عموم"، يعين: قد أنكر أولئك املبتدعة صيغ العموم ُجيعاً مثل )من، وما، 
العموم ينكروا  أهل السنةة يف سياق النفي، وألفاظ العموم ُجيعاً(، وأثبت وكل، والنكر 

 الصيغ الدالة عليه. 
عموم قال: "لكن العام يقبل التخصيص" يعين: أي نص عام ميكن أن أييت نص خيصصه، فال

يبقى، ولكن يف حق املعني أنخذ احلكم بشروطه هل حتققت، ومبوانعه هل انتفت، مث حنكم 
 عليه. 

يقول: "والتحقيق أن يقال: الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد والوعيد، كما  
نصوص األمر والنهي، وكل من النصوص يفسر اآلخر ويبينه" يعين أنه ال ذلك مشتمل على 

تعارض بني آايت وأحاديث الوعد وبني آايت وأحاديث الوعيد، يقول: "فكما أن نصوص 
الوعد على األعمال الصاحلة مشروطة بعدم الكفر احملبط" يعين أن من كفر فقد حبط عمله 

[ 5]املائدة: َوَمْن َيْكفمْر اِبإِلميَاِن فـََقْد َحِبَط َعَملمهم والعياذ ابهلل، حيث قال هللا تعاىل: 
قال: "ألن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله، فكذلك نصوص الوعيد 

للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة"، أي: مشروطة بعدم إمياهنم إن كانوا كفارًا، أو توبتهم 
 ها التخصيص يف حق املعينني. إن كانوا فساقاً، فهذه مع تلك عمومها ابق، ولكن يدخل

مث يقول: "فإن هللا قد بني بنصوص معروفة أن احلسنات يذهنب السيئات، وأن من يعمل 
مثقال ذرة خرياً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره، وأنه جييب دعوة الداعي إذا دعاه، وأن 
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م يف أهل الكبائر، مصائب الدنيا تكفر الذنوب، وأنه يقبل شفاعة النيب صلى هللا عليه وسل
وأنه ال يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء، كما بني أن الصدقة يبطلها املن 

أان أغىن واألذى، وأن الرايء يبطل العمل"، كما جاء يف احلديث القدسي يقول هللا تعاىل: }
 .  مسلم{ رواه    الشركاء عن الشرك؛ من عمل عمالً أشرك معي فيه غريي، تركته وشركه

َا يـَتَـَقبَّلم الِلَّم ِمَن قال: "وأنه إمنا يتقبل هللا من املتقني؛ أي يف ذلك العمل" قال تعاىل:  ِإمنَّ
[ يعين: من صلى إبخالص وتصدق برايء؛ فإن هللا يقبل صالته؛ ألنه  27]املائدة: اْلممتَِّقنيَ 

كان متقياً فيها، وال يقبل صدقته منه؛ ألنه راءى فيها؛ فهناك حسنات وموانع لوقوعها، 
 وهناك سيئات وموانع لوقوعها. 

ت ما يبطل ثواهبا"، أي: ما يقول: "فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقاهبا، كما جعل للحسنا
مينع حصول ثواهبا؛ فكما أن هللا جعل للسيئات ما يوجب رفع عقاهبا، فكذلك جعل هللا 

 تعاىل بنص القرآن والسنة للحسنات ما قد يكون سبباً يف عدم حصول ثواهبا. 
قال: "لكن ليس شيء يبطل ُجيع السيئات إال التوبة" حىت لو ارتكب أعظم ذنب وهو 

ينِ فَِإْن اَتبموا َوَأقَامموا الصَّالَة َوآتـَوما الزََّكاَة فَِإْخَوانمكمْم يف الال تعاىل: الشرك، ق  دِ 
كما مر معنا يف -[ هذا إذا اتب من الشرك، ولو كان ذلك الذنب قتل النفس 11]التوبة:

مث اتب القاتل؛ هللا تبارك وتعاىل يتوب عليه، فأي ذنب فهو داخل  -حديث الذي قتل املائة
 يِ َئاهِتِْم َحَسَناتٍ ِإالَّ َمْن اَتَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا فَأمْولَِئَك يـمَبدِ لم الِلَّم سَ ىل: حتت قوله تعا
 [؛ فهذه التوبة متحو ُجيع السيئات. 70]الفرقان:

قال: "كما أنه ليس شيء يبطل ُجيع احلسنات إال الردة"، فهو إن فعل حمظوراً أو ترك 
اجبات األخرى، ويرتك احملظورات األخرى، فذلك ال واجباً، وهو يف نفس الوقت يفعل الو 

 يستدعي بطالن ُجيع العمل وال قبول ُجيع العمل. 
َا أيَْكملموَن يف يقول: " وهبذا يتبني أانَّ نشهد أبن  الَِّذيَن أيَْكملموَن َأْمَواَل اْليَـَتاَمى ظمْلًما ِإمنَّ

ق والعموم" وبعموم كالم هللا ال بد [ على اإلطال10]النساء: بمطموهِنِْم اَنرًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا
أن نقول وأن نشهد، إذا وعظنا الناس يف املساجد، ويف خطب اجلمعة، ويف اجملالس أو يف 
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أي مكان؛ لنزجرهم وَنوفهم من عذاب هللا، وأنيت هبذه اآلية ونبني أن هذا حكمه وهذا 
 جزاؤه. 

ا يف النار؛ ألنه أكل مال يتيم؛ مث يقول: "وال نشهد ملعني أنه يف النار"، أي: ال نقول: هذ
فإننا نشهد ابلعموم واإلطالق، ولكن ال نشهد يف املعني؛ يقول: "ألان ال نعلم حلوق الوعيد 

له بعينه" فما عندان علم فيه بذاته وبعينه؛ "ألن حلوق الوعيد ابملعني مشروط بشروط وانتفاء 
 ه". موانع، وحنن ال نعلم ثبوت الشروط وانتفاء املوانع يف حق

مفهوم كالمه رمحه هللا أننا لو علمنا ثبوت الشروط وانتفاء املوانع أجرينا احلكم عليه يف 
الدنيا، ولكننا مع ذلك ال نعلم حكمه يف اآلخرة، وهذا هو الذي جيعلنا نعاقب يف الدنيا وال 

تأكد يف نتكلم عن العقوبة يف اآلخرة إال بنص أو على يقني، أما يف الدنيا، فإننا نستطيع أن ن
حدود علمنا أن الشرط متحقق وأن املانع منتٍف، فنجزي عليه العقوبة الدنيوية؛ مع أننا ال 
جنزم مائة ابملائة أننا على صواب؛ فقد يكون عند هللا تعاىل غري مذنب، لكن على القاضي 

 أن حيكم ويتحرى؛ فإذا أصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. 
  جنزم ابلوعيد يف حق املعني، فما فائدته؟ وقد يقال: ما دمنا ال

يقول: "وفائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب مقتٍض هلذا العذاب، والسبب قد يقف أتثريه  
 على وجود شرطه وانتفاء مانعه". 

عل هذا الفعل فهذا حكمه، فإذا أنت وعظت الناس، وذكرهتم يعين أننا نقول للناس: من ف
ِإنَّ الَِّذيَن ابهلل عز وجل؛ فقلت هلم: ال أتكلوا أموال اليتامى؛ فإن هللا تعاىل قال يف ذلك: 

َا أيَْكملموَن يف بمطموهِنِْم اَنرًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا  [ 10]النساء:أيَْكملموَن َأْمَواَل اْليَـَتاَمى ظمْلًما ِإمنَّ
نت قد أعذرت وأبلغت، وبينت للناس حكم هذا الذنب، وكل واحد من احلاضرين يرى فأ

يف نفسه ويعلم أنه فاعل هلذا الذنب؛ فعليه أن يتوب ويستغفر هللا وجيتهد يف اخلري؛ ففي 
هذه احلالة وجود الوعيد له فائدة عظيمة، وال يستلزم وعظ الناس أن تعني فالانً بذاته، 

ا ِإنَّ الَِّذيَن أيَْكملموَن َأْمَواَل اْليَـَتاَمى ظمْلًما ِإمنََّ النار؛ ألن هللا تعاىل قال وتقول: فالن من أهل 
 [. 10]النساء:أيَْكملموَن يف بمطموهِنِْم اَنرًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا 
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أن النيب أنه قد ثبت: } -يبني الفرق بني العموم واإلطالق وبني املعني-يقول: "يبني هذا 
عن اخلمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، واحملمولة إليه، وشارهبا، صلى هللا عليه وسلم ل

 {.    وساقيها، وابئعها، ومبتاعها، وآكل مثنها
أن رجاًل كان يكثر شرب اخلمر، فلعنه رجل، : } عمرعن  صحيح البخاريوثبت عنه يف 

 {".    فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم: ال تلعنه فإنه حيب هللا ورسوله
فاحلديث األول يدل على أن اللعن يف العموم حق، وقد صرح به النيب صلى هللا عليه 

وسلم، واحلديث الثاين يدل على أن لعن املعني منهي عنه، وكثري من الناس يف هذه املسألة 
هنم ممن ال يرى ذكر هذه األمور مطلقاً ويقول: ال نكفر، وال نفسق، على طريف نقيض؛ فإما أ

، وإما أهنم ممن يطلقها على املعينني رأساً بال تثبت، وهذا  املرجئةوال نضلل، وهذا مذهب 
 وطريقهم.  اخلوارجمنهج 

إنه ففي احلديث الثاين علل النيب صلى هللا عليه وسلم هنيه عن لعن شارب اخلمر بقوله: }
{ أي أنه وجد يف هذا الشخص بعينه مانع مينع حلوق الوعيد العام به،    حيب هللا ورسوله

ومل ينكر النيب صلى هللا عليه وسلم اللعن يف العموم؛ ألنه هو الذي قاله وأطلقه؛ فلو أنك 
مسعت أن رجاًل شرب اخلمر، فقلت: لعن هللا شارهبا وعاصرها ومعتصرها وابئعها ومبتاعها، 

عليك شيء؛ ألنك مل تلعنه هو بعينه؛ بل أطلقت اللعن بعمومه؛ فإن كان هذا الرجل فما 
يستحق اللعن مشله اللعن، وإن مل يكن مستحقاً للعن، فأنت حينئذ ما أخطأت وما أمثت، 

 لكن إن قلت: فالن ملعون، فقد يقال: هناك مانع مينع من إطالق هذا احلكم. 
ذلك الرجل، لسكت النيب صلى هللا عليه وسلم وأقر ورمبا لو انتفى هذا املانع يف حق 

الالعن له على لعنه، لكن وجد املانع وهو حب هللا ورسوله، يقول: "فنهى عن لعن هذا 
 املعني، وهو مدمن مخر؛ ألنه حيب هللا ورسوله، وقد لعن شارب اخلمر على العموم".

 

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=book&id=4000012
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000033
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000010
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000007


 ء تكفري أهل البدع واألهواء متفرع عن مسألة األحكام واألمسا

  التكفري وضوابطه )احللقة التاسعة(من درس:  •

 
 بدع واألهواء ضوابط أهل السنة يف تكفريهم ألهل ال

مث يقول: "فصل، إذا ظهرت هذه املقدمات يف اسم املؤمن والكافر والفاسق املل ي، ويف 
حكم الوعد والوعيد، والفرق بني املطلق واملعني، وما وقع يف ذلك من االضطراب؛ 

 فـ)مسألة تكفري أهل البدع واألهواء( متفرعة على هذا األصل". 
رمحه هللا حديث الرجل  ابن أيب العزاليت بناًء عليها ذكر فهذه املسألة هي موضوع حبثنا، و 

رمحه  شيخ اإلسالمالذي أمر أبناءه، وأوصاهم حبرقه بعد املوت وذر رماده يف البحر؛ يبني 
 هللا أن هذه املسألة متفرعة عن هذه القضااي. 

قال: "وحنن نبدأ مبذهب أئمة السنة فيها قبل التنبيه على احلجة، فنقول: املشهور من 
" وهذا سبق أن قلناه؛ فاملشهور عن  اجلهميةوعامة أئمة السنة تكفري  أمحدمذهب اإلمام 

فال ختتلف نصوصه أنه ال  املرجئةيف العموم، قال: "وأما  اجلهميةتكفري  السلفأئمة 
 يكفرهم". 

هنا غري الغالة منهم؛  املرجئة"، فاملقصود بـ املرجئةبعدها: " أما مث قال   اجلهميةذكر هنا 
يقولون: إن اإلميان هو املعرفة يف القلب فقط، فهؤالء  -وهم اجلهمية-الغالة  املرجئةألن 

غري الغالة الذين يقولون: ال  املرجئةيدخلون يف التكفري يف العموم، لكن كالمه هنا يف 
يدخل العمل يف اإلميان، لكنهم يرون أن األعمال مثرات لإلميان، وأنه جيب على اإلنسان أن 

ب أييت ابلعمل، وأنه يثاب ويعاقب على العمل، لكنهم ال يدخلونه يف اإلميان، فهذا مذه
احلنفية، وهذا سيأيت بيانه إن  مرجئةأو  أهل السنة مرجئةغري الغالة الذين يقال هلم:  املرجئة

 شاء هللا. 
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، فعرفنا أنه يريد من قوله: )املرجئة(: غري الغالة  اجلهميةو  املرجئةواملقصود أنه غاير بني 
 ، وكذلك األئمة.  املرجئةرمحه هللا مل يكفر  أمحدمنهم، واإلمام 
الذين ليس فيهم من التشيع  الشيعة"  أيب بكرعلى  علياملفضلون لـ الشيعةقال: "وكذلك 

، ومل خيرجوهم من امللة يف  السلف، هؤالء أيضاً مل يكفرهم  أيب بكرعلى  عليإال تفضيل 
 اجلملة. 

 املقر ون ابلعلم" إمنا قال املقرون ابلعلم؛ ألن من نفى العلم فهو كافر.  القدريةقال: "وأما 
على  علي" يعين هبم الذين مل يقتصروا على تفضيل  الغاليةالذين ليسوا من فرقة  الروافض"و 

 وال أهل بيته.  علياً ، بل تعدوا ذلك إىل سب الصحابة، لكنهم مل يؤهلوا  أيب بكر
"  اخلوارجو  اجلهميةو  الغاليةالذين ليسوا من  الروافضاملقرون ابلعلم و  القدريةيقول: " وأما 

يف تكفريهم روايتان، هذا حقيقة قوله املطلق، مع  -رمحه هللا أمحديعين اإلمام -فيذكر عنه 
، مع قوله: ما أعلم  اخلوارجاملقرين ابلعلم، و  القدريةأن الغالب عليه التوقف عن تكفري 

 ".  اخلوارجقوماً شراً من 
فقال: "صح احلديث عن  اخلوارجحديث النيب صلى هللا عليه وسلم يف  أمحدقد ذكر اإلمام 

 من عشرة أوجه".  اخلوارجالنيب صلى هللا عليه وسلم يف 
تكفري  "، لكنه مل يكفرهم؛ بل توقف يف تكفريهم ويف اخلوارجمث قال: "ما أعلم قوماً شراً من 

 من أنكر القدر وهو مقر ابلعلم، أما من أنكر العلم فهو كافر ال شك يف ذلك. 
يف هؤالء؛ حيث صنفهم إىل قوم مل يرتدد يف أهنم يكفرون،  أمحدفهناك مراتب عند اإلمام 

م مل يرتدد يف أهنم ال يكفرون، وقوم توقف يف أمرهم، أو وردت عنه رواايت متعارضة وقو 
؛ حيث إهنم ال يعممون األحكام على الناس،  أهل السنة واجلماعةبشأهنم، وهذا من عدل 

 كل حبسبه، وهذا من امليزان الذي أمر هللا تعاىل به. وإمنا  
رمحه هللا، ويف فهم كالم  أمحدأن الناس اختلفوا يف فهم كالم اإلمام  شيخ اإلسالممث يبني 
 وأمثاهلم، يقول: "وسبب هذا التنازع تعارض األدلة".  الشافعياإلمام 
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م يف ألفاظ العموم يف كالم األئمة ما أصاب األولني يف مث يقول: "وحقيقة األمر أهنم أصاهب
ألفاظ العموم يف نصوص الشارع" يعين أهنم كما اختلفوا يف آايت الوعيد وأحاديث الوعيد، 

 فكذلك اختلفوا يف كالم األئمة، فمنهم من جعله يف املعينني، ومنهم من نفاه إبطالق. 
قال: "ومل يتدبروا أن التكفري له شروط وموانع قد تنتفي يف حق املعني، وأن تكفري  

املطلق ال يستلزم تكفري املعني إال إذا وجدت الشروط وانتفت املوانع، يبني هذا أن اإلمام 
وعامة األئمة الذين أطلقوا هذه العمومات مل يكفروا أكثر من تكلم هبذا الكالم  أمحد

 بعينه". 
أنه يكفر من قال: إن القرآن خملوق، ويف نفس  ؛ إذ أمحدإذًا: ال تناقض يف كالم اإلمام 

أو كان جهمياً أو كان كذا، أي أنه  -مثالً -الوقت حني يسأل عن فالن يقول: كان مرجئاً 
جيرحه جرحاً دون الكفر، ولو كان مرتداً لصرح بذلك واكتفى به، فإن الكافر ال يقبل حديثه 

 مطلقاً. 
الذين دعوه إىل خلق القرآن ونفي  اجلهميةقد ابشر  -مثالً - أمحدقال: "فإن اإلمام 

 شيخ اإلسالمته، وفتنوا املؤمنني واملؤمنات" مث ذكر الصفات، وامتحنوه وسائر علماء وق
رمحه هللا أهنم فعلوا األفاعيل حىت إنه كان ال يعني يف أي منصب إال من اندى مبذهبهم 

 .  السلفرض ملذهب اخلبيث، وأعلن أنه عليه، وأنه معا
يقول: "ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم؛ فإن الدعاء إىل املقالة أعظم من قوهلا، وإاثبة 

ل لقائلها أعظم من العقوبة قائلها وعقوبة اتركها أعظم من جمرد الدعاء إليها، والعقوبة ابلقت
ابلضرب" فهم مل يتوقفوا عند جمرد الدعاء إليها، بل استخدموا السلطة لذلك، فكانوا 
 يعطون املناصب ملن قال بقوهلم يف هذه البدعة اليت هي كفر، ويعاقبون من مل يقل هبا. 

وغريه ممن ضربه  -الذي عذبه املعتصميعين: -دعا للخليفة  أمحديقول: "مث إن اإلمام 
قول الذي هو كفر" وحبسه، واستغفر هلم، وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إىل ال

، دعا له وعفا عنه  املعتصمابلرغم من قوله: إن قوهلم كفر، فإنه حني سئل عن  أمحدفاإلمام 
 لقرابته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 
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، يظهرون احلق ويدافعون عنه، ويستميتون يف سبيله، ومع ذلك  أهل السنةوهذا هو منهج 
 غالً وال حقداً على أحد؛ بل األصل عندهم الرمحة والتجاوز والتسامح.  ال حيملون

رمحه هللا، فقد سجن وأوذي وعذب، وملا أظهره هللا  ابن تيميةوكذلك كان شيخ اإلسالم 
تصديقاً لكالم هللا -، وطلب منه السلطان معاقبتهم مبثل ما عاقبوه به على من فعل به ذلك

تمْم فـََعاِقبموا مبِْثِل [.. 40]الشورى:  َسيِ َئٍة َسيِ َئٌة ِمثْـلمَهاَوَجَزاءم سبحانه وتعاىل:  َوِإْن َعاقـَبـْ
تمْم ِبهِ  ؛ يعملون  أهل السنةعفا عنهم، وهذا هو خلق  -[126]النحل: َما عموِقبـْ

 ابإلحسان مع أنه إبمكاهنم أن يعاملوا خصومهم ابلعدل. 
فإن االستغفار للكفار  -قطعاً -يقول: "ولو كانوا مرتدين عن اإلسالم مل جيز االستغفار هلم 

 ال جيوز ابلكتاب والسنة واإلُجاع". 
نموا أمْويل َما َكاَن لِلنَّيبِ  َوالَِّذيَن آَمنموا َأْن َيْستَـْغِفرموا لِْلممْشرِِكنَي َوَلْو َكا وهذا معلوم، قال تعاىل:

 -محه هللار  أمحدأي من اإلمام -[ يقول: "وهذه األقوال واألعمال منه 113]التوبة: قـمْرىَب 
الذين كانوا يقولون: القرآن  اجلهميةومن غريه من األئمة صرحية يف أهنم مل يكفروا املعينني من 

 ما يدل على أنه كفر قوماً معينني".  أمحدخملوق، وإن هللا ال يرى يف اآلخرة، وقد نقل عن 
معينني، وهذا الذي نريد أن نفهمه؛ من طريق تالميذه الثقات أنه كفر  أمحدفقد نقل عن 

فإن املسألة ليست على إطالقها يف أنه ال َيْكفمر من هؤالء أحد؛ بل هناك من َيْكفمر من 
 هؤالء املعينني؛ كذلك البد من إطالق القول العام ابلتكفري يف غري املعني. 

على التفصيل، يقول: "فإما أن يذكر عنه يف املسألة روايتان، ففيه نظر، أو حيمل األمر 
فيقال: من كفر بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفري، وانتفت موانعه، 

 ومن مل يكفره بعينه؛ فالنتفاء ذلك يف حقه". 
روي عنه روايتان، أنه كفر فالانً أو ما كفره، فهذا جائز أن  محدأأي أنه قد يقال: إن اإلمام 

يقع، لكنه احتمال ضعيف، واألوىل التفصيل "فيقال: من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه 
 وجدت فيه شروط التكفري وانتفت موانعه". 
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رمحه هللا بعينه، فمعىن ذلك أنه قد قام عنده الدليل على حتقق  أمحدأي أن من كفره اإلمام 
شروط التكفري فيه وانتفاء املوانع. "ومن مل يكفره بعينه، فألن ذلك منتٍف يف حقه، هذا مع 

 إطالق قوله ابلتكفري على سبيل العموم". 
على سبيل العموم، وأما يف األعيان فيتحرى، فمن ثبتت فيه إذًا: ال تعارض، فهو يقوهلا 

الشروط، وانتفت عنه املوانع، أطلق احلكم بتكفريه، ومن مل يكن كذلك، مل يطلق ذلك يف 
 حقه. 

مث ذكر األدلة على ذلك من الكتاب والسنة واإلُجاع واالعتبار؛ فمن أدلة الكتاب على أن 
َولَْيَس َعَلْيكمْم جمَناٌح ِفيَما ا مل يتعمد: قوله تعاىل: اإلنسان ال يؤاخذ ابلتأويل واخلطأ م

 رَبَـَّنا ال تـمَؤاِخْذاَن ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأانَ [... وقوله تعاىل: 5]األحزاب: َأْخطَْأمتمْ ِبهِ 
 [. 286]البقرة:

{ ملا دعا النيب واملؤمنون    أن هللا تعاىل قال: قد فعلتوقد ثبت يف الصحيح عن النيب: }
 هبذا الدعاء. 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أيب هريرةقال: "وأيضاً قد ثبت يف الصحيح من حديث 
{" وذكر احلديث، مث قال: "وهذا احلديث متواتر عن    يعمل خرياً قط إن رجالً ملقال: }

النيب صلى هللا عليه وسلم من وجوه متعددة يعلم أهل احلديث أهنا تفيدهم العلم اليقيين" 
لذين يؤمنون ابلكتاب والسنة، والذين أيخذون األدلة أي: يعلم ذلك املشتغلون هبذا الفن، ا

فريدون احلديث ولو بلغ مائة طريق؛ ألهنم ليسوا من أهل هذا الفن،  أهل الكالممنها، وأما 
دون أن يؤمنوا مبا يرونه خمالفاً لعقوهلم أصاًل، قال: "وإن مل وال من أهل هذا الشأن، وال يري

حيصل ذلك لغريهم ممن مل يشركهم يف أسباب العلم، فهذا الرجل كان قد وقع له الشك 
 واجلهل يف قدرة هللا". 

أن هللا خيرج من النار قال: "وأيضاً قد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم: }
 {" إىل آخره، وذكر أدلة أخرى.   مثقال دينار من إميانمن كان يف قلبه 
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 اخلطأ يف التكفري عند السلف وما يرتتب على ذلك 
على  أخطأ كثري منهم يف كثري من هذه املسائل" فهو هنا يستدل السلفقال: "وأيضاً فإن 

على عدم التكفري، فلو أن قائالً قال قوالً بدعياً وهو كفر، فإننا  السلفوقوع اخلطأ من 
يقصد نتأكد يف حقه من وجود الشروط وانتفاء املوانع، أما الذي خيطئ فيوافقه دون أن 

 ذلك، فهذا أقل درجة منه وال شك. 
رمحه هللا يستدل على عدم إطالق التكفري أو التعجل يف إطالقه أبن كثريًا  شيخ اإلسالمو 

أخطئوا يف بعض املسائل، قال: "واتفقوا على عدم التكفري بذلك" ومن القضااي  السلفمن 
اليت خاض فيها الصحابة موضوع املعراج يقظة، ورؤية النيب صلى هللا عليه وسلم لربه يف ليلة 

 اإلسراء، والكالم يف اخلالفة. 
لك لبعضهم يف قتال بعض، ولعن بعض، وإطالق تكفري بعض أقوال معروفة" يقول: "وكذ

ينكر قراءة من قرأ: )بل  القاضي شريحويذكر بعض األمثلة على ذلك فيقول: "وكان 
( ويقول: إن هللا ال  شاعر يعجبه  شريحفقال: إمنا  إبراهيم النخعييعجب، فبلغ ذلك عجبتم

نه، ، وهو شيخ االثنني "كان عبد هللا أفقه م ابن مسعودأفقه منه" يعين  عبد هللاعلمه.. كان 
(.. فهذا قد أنكر قراءة اثبتة، وأنكر صفة دل عليها الكتاب  فكان يقول: )بل عجبتم

 والسنة". 
( فإنه قد ترتب على ذلك أمران:  شريححني أنكر   )بل عجبتم

 قراءة اثبتة. اثنياً: أنه أنكر صفة من صفات هللا الثابتة واليت دل عليها أواًل: أنه أنكر أوالً 
الكتاب والسنة، وهي صفة التعجب أو العجب، ومع ذلك يقول: "واتفقت األمة على أنه 

 .  اجلهميةإمام من األئمة" ومل يكفروه ألنه مل ينكرها على سبيل الرد واجلحود؛ كما فعلت 
َأفـََلْم بعض حروف القرآن مثل إنكار بعضهم قوله:  السلفقال: "وكذلك أنكر بعض 

َئِس الَِّذيَن آَمنموا وإنكار اآلخر  -[، وقال: إمنا هي: أومل يتبني الذين آمنوا 31لرعد:]ا يـَيـْ
هم َوَقَضى رَبُّكَ قراءة قوله:  [ وقال: إمنا هي: ووصى 23]اإلسراء:  َأالَّ تـَْعبمدموا ِإالَّ ِإايَّ

 ربك"، وقد تقدم معنا ذلك ابلتفصيل يف موضوع اخلالف يف القراءات. 
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 ال يعذب أحداً إال بعد إبالغ الرسالة، قال: "وأيضاً فإن الكتاب والسنة قد دال على أن هللا
فمن مل تبلغه ُجلة" يعين: مل يبلغه شيء من الدين ُجلة "مل يعذبه رأساً" أي: ال يعذب أيضاً 

 ُجلة. 
"ومن بلغته ُجلة دون بعض التفصيل مل يعذبه إال على إنكار ما قامت عليه احلجة 

عذب وال حياسب على التفصيل الذي الرسالية"، فيحاسب على اجلملة اليت بلغته، لكن ال ي
 مل يبلغه، وهذا من عدل هللا سبحانه وتعاىل، وذكر رمحه هللا بعد ذلك األدلة على ذلك.

 
 مواضع إطالق التكفري العام

 ومن مث يقول: "هذا الكالم ميهد أصلني عظيمني: 
أحدمها: أن العلم واإلميان واهلدى فيما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم، وأن خالف 

 ذلك كفر على اإلطالق، فنفي الصفات كفر، والتكذيب أبن هللا يرى يف اآلخرة، أو أنه
على العرش، أو أن القرآن كالمه، أو أنه كلم موسى، أو أنه اختذ إبراهيم خليالً كفر، 

وكذلك ما كان يف معىن ذلك" أي: ما كان فيه جحد أو إنكار ألصل من أصول العقيدة 
 واإلميان أو من أصول األحكام العملية اليت دل عليها الكتاب والسنة. 

ما يتعلق ابلعقيدة، ويقابلها الفروع، وهي األحكام  وهنا فائدة وهي: أن األصول تطلق على
العملية، ولكن ليس هذا هو املراد هنا، إمنا املراد ابألصول هنا: أصول العقائد من جهة، 

 وأصول األحكام العملية من جهة أخرى. 
 فمثاًل: وجوب الصالة، وحترمي الزان، وحترمي اخلمر، هي من أصول األحكام. 

أصول -انً بقوهلم: هي املعلوم من الدين ابلضرورة، فهذه األصول ُجيعاً وقد يعرب عنها أحيا
حنكم على من مل يؤمن هبا أبنه كافر يف اجلملة ويف اإلطالق ويف  -العقائد وأصول األحكام

 العموم. 
جيب القول إبطالقه وعمومه".  -كالوعيد العام-قال: "واألصل الثاين أن التكفري العام 

 ن دونه كالوعيد العام يطلق كما جاء يف الكتاب والسنة.فالتكفري أو ما كا
 



 عالقته إبقامة احلد عليه يف الدنيا التوقف يف مصري املعني يف اآلخرة و 
قال: "وأما احلكم على املعني أبنه كافر، أو مشهود له ابلنار، فهذا يقف على الدليل املعني، 

يف تفصيل موضوع  شيخ اإلسالمفإن احلكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه". مث بدأ 
ال مينع أن  -أننا ال نشهد ابجلنة أو النار-العقوبة، قال: "لكن هذا التوقف يف أمر اآلخرة 

 نؤاخذه يف الدنيا وأن نعاقبه ملنع بدعته، وأن نستتيبه، فإن اتب وإال قتلناه". 
ق بني وقوع العقوبة وبني ارتباط إذًا: حنن نعاقب املبتدع لنمنعه عن بدعته؛ وذلك ألننا نفر 

ذلك بصالح اإلنسان أو فساده، وأنه غري مقبول عند هللا، أو مبعىن آخر: نفرق بني وقوع 
العقوبة يف الدنيا ووقوعها يف اآلخرة، أما يف اآلخرة، فهو تبارك وتعاىل الذي يتوىل اجلزاء، 

 وال ارتباط بني هذا وذاك. 
ذا املوضع أن الشريعة قد أتمران إبقامة احلد على شخص يف يقول: "ومما ينبغي أن يعلم يف ه

الدنيا؛ إما بقتل أو جلد أو غري ذلك، ويكون يف اآلخرة غري معذب، مثل: قتال البغاة 
 واملتأولني، مع بقائهم على العدالة". 

يـمَقاتـَلمون ألهنم على  اخلوارجوقطاع الطرق وبني قتال املتأولني؛ فـ اخلوارجهناك فرق بني قتال 
سدون يف األرض؛ أخذاً من البدعة، وقطاع الطريق الذين يسمون احملاربني يـمَقاتـَلمون ألهنم مف

َ َوَرسم قوله تعاىل:  َا َجَزاءم الَِّذيَن حيمَارِبموَن الِلَّ  وَلهم َوَيْسَعْوَن يف اأَلْرِض َفَساداً َأْن يـمَقتـَّلمواِإمنَّ
 [. 33]املائدة:

أما املتأول، فهو الذي يظن أنه على احلق، واجتهاده أدى به إىل أن هذا هو احلق، فخرج به 
د املعنيني؛ إما على اجلماعة مبعىن احلق، أو على اجلماعة مبعىن على ُجاعة املسلمني أبح

اإلمام وأهل احلل والعقد الذين معه، فهذا اجتهاده، وقد يكون معذورًا؛ لكنه يقاتل حىت ال 
ينتشر خطؤه ولو أن أحداً استحل شيئاً مما حرم هللا، أو ابتدع شيئاً يف الدين، وإن كان يريد 

دلة، وأتوهلا على غري وجهها ومل يقصد إال اخلري، لكنه أخطأ، فإذا احلق، ولكنه مل يفهم األ
تركناه تديَّن الناس مبا هو عليه من اخلطأ، ومن البدعة والضالل، وإن قاتلناه، قالوا: كيف 
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تقاتلونه وهذا اجتهاده وهو عند هللا معذور؟! فنقول: حكمه يف اآلخرة شيء آخر، أما يف 
 هناك فرقاً بني عقوبة الدنيا وعقوبة اآلخرة. الدنيا فإننا نقاتله؛ ألن 

يف قوله: "ومثل إقامة احلد على من اتب  شيخ اإلسالموأوضح مثال على ذلك ما أورده 
عليه مع ذلك، كما أقامه النيب صلى هللا عليه  بعد القدرة عليه توبة صحيحة، فإان نقيم احلد

لقد اتبت توبة لو اتهبا صاحب مكس لغفر مع قوله: } مديةالغاو  ماعز بن مالكوسلم على 
{، ومثل إقامة احلد على من شرب النبيذ املتنازع فيه متأواًل، مع العلم أبنه ابٍق على    له

 العدالة". 
، والنبيذ عندي جائز، نقول: حنن  العراقعلى مذهب أهل يعين: إذا قال شارب النبيذ: أان 

جنلد يف شرب النبيذ، لكننا ال حنكم على  - السلفوهو الراجح وعليه -ابلنسبة ملذهبنا 
شارب النبيذ أبنه منزوع العدالة كشارب اخلمر؛ ألنه ما شرهبا هلوى أو لشهوة؛ إمنا اتبع 

مذهبه، لكن ألننا نرى أن هذا املذهب مرجوح؛ ال نقول له: اشرب كما تريد؛ ألنه لو فعل 
مر ابسم النبيذ؛ ولذلك فإننا مننعه ونعاقبه ونقول: هو غري ذلك وأقر عليه، لشرب الناس اخل

آمث إذا كان هذا اجتهاده .. وحنن حني نعاقبه ال يلزم من معاقبتنا له أنه آمث، كما ال يلزم 
 عكس ذلك. 

 يقول: "خبالف من ال أتويل له" هذا سيأيت شرحه إن شاء هللا. 
نيا مع أهنم كفار يف اآلخرة"، وهذا حاصل،  يقول: "وكذلك نعلم أن خلقاً ال يعاقبون يف الد

كحال املنافقني مع النيب صلى هللا عليه وسلم حني جاءوا حيلفون ابهلل أهنم كانوا من 
حَيِْلفموَن َلكمْم املعذورين يف غزوة تبوك، لريضى عنهم النيب صلى هللا عليه وسلم؛ قال تعاىل:

هممْ   َوَأْقَسمموا اِبلِلَِّ َجْهَد َأمْيَاهِنِْم لَِئْن َأَمْرهَتمْم لََيْخرمجمنَّ [ وقال تعاىل: 96]التوبة: ِلرَتَْضْوا َعنـْ
[ حيلفون ويقسمون األميان للنيب صلى هللا عليه وسلم إن خرجت مرة أخرى 53]النور:

[ أي أنه قد عرف من شأهنم 53]النور: قمْل ال تـمْقِسمموا طَاَعٌة َمْعرموَفةٌ لنجاهدن معك 
على أحواهلم من عنده، وأيضاً أهنم يف كل مرة حيلفون ويكذبون، وهللا تعاىل يطلع املؤمنني 

 املؤمنون يعرفوهنم بلحن القول. 
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 فكثري من الناس تعلم أنه منافق، ورغم ذلك ال تقدر أن تعاقبه بشيء يف الدنيا. 
ومع أنك قد اجتمعت لديك قرائن وأدلة معينة جتعلك تعتقد أنه منافق، إال أنك تكل أمره 

 إىل هللا. 
حال  -عنهم يف الدنيا مع اعتقاد أهنم معاقبون يف اآلخرة يف كف العقوبة-وكحال املنافقني 

 -تعاىل هللا عن ذلك علوًا كبرياً -أهل الذمة، من النصارى الذين يعتقدون أن هللا اثلث ثالثة 
ويذهبون إىل الكنائس، وال يؤمنون ابلقرآن، ويكذبون بنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم، 

رتفون كل هذه األمور؛ ومع ذلك فإن هللا أمران أن ويشربون اخلمر، وأيكلون اخلنزير؛ يق
 نقرهم على دينهم ابلشروط العمرية، وهي شروط أهل الذمة. 

فنحن نعلم أهنم على الكفر، وأهنم ال حيلون ما أحل هللا ورسوله، وال حيرمون ما حرم هللا 
بني أحكام ورسوله، ويعتقدون هذا الكفر، ومع ذلك نقرهم؛ فهناك فرق بني أحكام الدنيا و 

اآلخرة؛ نقرهم يف الدنيا وحنن نعلم ونعتقد أهنم معاقبون عند هللا على هذا الكفر، وأن 
 مصريهم ومآهلم إىل النار. 

 يقول رمحه هللا: "وهذا ألن اجلزاء يف احلقيقة إمنا هو يف الدار اآلخرة". 
ني واملتأولني أن السبب يف كف العقوابت عن أهل الذمة وعن املنافقني وإجرائها على التائب

 اجلزاء احلقيقي يكون يف الدار اآلخرة، فنحن إمنا أمران أن نقيم حدود هللا مبا استطعنا. 
يقول: "اليت هي دار الثواب والعقاب، وأما الدنيا، فإمنا يشرع فيها من العقاب ما يدفع به 

 الظلم والعدوان". 
ن لن نعلم ذلك؛ وإمنا غاية قتالنا هلم ولذلك مل تكن غاية قتالنا هلم أن يؤمنوا بقلوهبم، فنح

ينم لِِلَِّ فَِإِن انتَـَهْوا َوقَاتِلموهمْم َحىتَّ أال يفنت مؤمن؛ كما قال تعاىل:  َنٌة َوَيكموَن الدِ  ال َتكموَن ِفتـْ
َ [ فبعد ذلك: 193]البقرة: َفال عمْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ  يِن َقْد تـََبنيَّ ال ِإْكَراَه يف الدِ 

 [. 256]البقرة: الرُّْشدم ِمَن الَغي ِ 
فنحن نقاتل حىت يعلم الناس احلق، وحىت يصل إليهم احلق، وحىت ال يوجد يف الدنيا من 

 يفنت الناس عن احلق ابلشبهات أو الشهوات.

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6000199
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6000199
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6000199
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6000199
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6000262
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6000262


 
 قتل الداعي إىل البدعة بغض النظر عن تكفريه 

يقول رمحه هللا: "وإذا كان األمر كذلك، فعقوبة الدنيا غري مستلزمة لعقوبة اآلخرة، وال 
أيمرون بقتل الداعي ابلبدعة الذي يضل الناس ألجل إفساده  السلفابلعكس، وهلذا أكثر 

 الدين، سواء قالوا: هو كافر أو ليس بكافر". 
هل هو كافر أو ليس بكافر..  اجلعد؛ مل يتجادلوا كثريًا يف  السلفوفهم  السلفانظروا فقه 

 فتجد أكثر خالفنا هل فالن كافر أم ليس بكافر.  -مع األسف- أما حنن اآلن
رضي هللا عنهم يعلمون أن أمور العباد إىل هللا، وحقيقة العقوبة إمنا  السلف الصاحللقد كان 

إن وجد يف الدنيا رجل ابتدع بدعة تفسد الدين، وجب أن يقتل؛ هي يف اآلخرة، لكن 
فأُجعوا على هذا القدر، ومنهم من أطلق الكفر، ومنهم من مل يطلقه، واملقصود أهنم مل 

هو أن من كان يف وجوده أو يف بقائه  السلفيتجادلوا، بل القضية والنظر األساسي عند 
خطر على الدين، ويف قتله مصلحة للدين، فإنه يقتل، أما كونه قتل كافراً أو غري ذلك، 

فذلك أمر اثنوي، فقد كان نظرهم إىل أصل القضية، ولذلك ال مينع أننا قد نعذر أحداً من 
ل قد نعاقبه يف الدنيا، وحنن نعلم أنه معذور، الناس، لكن ال يعين ذلك أننا ال نعاقبه، ب

 ونعلم أنه غري مؤاخذ عند هللا سبحانه وتعاىل حسب ما يظهر لنا من نيته ومن عمله. 
حبيث حيكم عليه أبنه من -قال: "وإذا عرف هذا، فتكفري املعني من هؤالء اجلهال وأمثاهلم 

دهم احلجة الرسالية اليت يتبني هبا ال جيوز اإلقدام عليه إال بعد أن تقوم على أح -الكفار
 أهنم خمالفون للرسل، وإن كانت هذه املقالة ال ريب أهنا كفر. 

وهذا الكالم يف تكفري ُجيع املعينني، مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض 
املبتدعة يكون فيه من اإلميان ما ليس يف بعض، فليس ألحد أن يكفر أحداً من املسلمني 

 غلط حىت تقام عليه احلجة، وتبني له احملجة. وإن أخطأ و 
ومن ثبت إميانه بيقني مل يزل ذلك عنه ابلشك، بل ال يزول إال بعد إقامة احلجة، وإزالة 

 الشبهة". 
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يقول رمحه هللا: "وهذا اجلواب ال حيتمل أكثر من هذا، وهللا املسئول أن يوفقنا وسائر 
 لم". إخواننا ملا حيبه ويرضاه، وهللا سبحانه أع

( يوضح 501-479من صفحة ) جمموع الفتاوىوهذا الفصل الطويل يف اجمللد الثاين عشر 
 وجيلي هذه املسألة. 

ومن أهم النقاط اليت حنب أن نركز عليها أن املبتدع جيوز أن يقتل تعزيراً ولو مل حنكم  
بردته؛ ألن هناك مع األسف من يثري هذه املسألة ويقول: )ال يقتل( بناًء على حرية الفكر، 

 وأن اإلسالم أتى حبرية الرأي. 
ز أن جيتهد اإلنسان يف ضوء األدلة فنقول: نعم اإلسالم جاء حبرية االجتهاد؛ فيجو 

والنصوص، لكن االجتهاد قد يكون خطًأ، وقد يكون اجملتهد مأجوراً عليه عند هللا، ولكنه 
 يف الدنيا يعاقب. 

وغاية ما عندهم أن يقولوا: إن هذا الرجل وقع يف البدعة عن اجتهاد، فنقول: إن كان 
، لكن حنن يف الدنيا البد أن نقيم احلد عليه جمتهداً خمطئاً، فذلك جيعله غري معاقب عند هللا

 وأن نعاقبه. 
فمن أنكر شيئاً من أصول العقائد واألحكام، ومن قال: إن القرآن خملوق، ومن قال: إن هللا 
ال يرى يف اآلخرة، ومن أنكر القدر، ومن سب الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم أو كفرهم، 

يقتل تعزيراً دفعاً لبدعته بغض النظر عن الكفر  أو أتى أبي بدعة من هذه البدع، فإنه
 وعدمه؛ يقتل من جهة النظر إىل مصلحة الدين واستقامة املسلمني. 

ملا أنكر القدر، وكثري غريه من أهل  غيالن الدمشقي، وقتل  اجلعد بن درهموعلى هذا قتل 
 لى قتلهم. وأمثاله، فأُجعت األمة ع احلالجالبدع، مث جاء 

وهذا أصل أحببناً أن ننبه عليه؛ ألنه يوجد اآلن من حياول أن ينكره، ويقول: كل هؤالء ما 
قتلوا إال ألغراض سياسية، فلو كانت أغراضاً سياسية من احلكام، فهل حني كفرهم العلماء 

 هل كان ذلك ألغراض سياسية؟! -أو استحسنوا قتلهم 
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أو علماء األمة حني رضوا بقتلهم وأثنوا على فاعله جعلوا ذلك من ابب  السلفإن هؤالء 
العقوبة الشرعية، وهللا تبارك وتعاىل أعلم ابلنيات، والظاهر من حال من قتلهم أنه إمنا قتلهم 

 من أجل املصلحة الدينية.
 

 ضوابط أهل السنة يف تكفريهم ألهل البدع واألهواء 

 تكفري أهل البدع واألهواء متفرع عن مسألة األحكام واألمساء من درس:  •

 
الكافر والفاسق املل ي، ويف مث يقول: "فصل، إذا ظهرت هذه املقدمات يف اسم املؤمن و 

حكم الوعد والوعيد، والفرق بني املطلق واملعني، وما وقع يف ذلك من االضطراب؛ 
 فـ)مسألة تكفري أهل البدع واألهواء( متفرعة على هذا األصل". 

رمحه هللا حديث الرجل  ابن أيب العزفهذه املسألة هي موضوع حبثنا، واليت بناًء عليها ذكر 
ه رمح شيخ اإلسالمالذي أمر أبناءه، وأوصاهم حبرقه بعد املوت وذر رماده يف البحر؛ يبني 

 هللا أن هذه املسألة متفرعة عن هذه القضااي. 
قال: "وحنن نبدأ مبذهب أئمة السنة فيها قبل التنبيه على احلجة، فنقول: املشهور من 

" وهذا سبق أن قلناه؛ فاملشهور عن  اجلهمية وعامة أئمة السنة تكفري أمحدمذهب اإلمام 
فال ختتلف نصوصه أنه ال  املرجئةيف العموم، قال: "وأما  اجلهميةتكفري  السلفأئمة 

 يكفرهم". 
هنا غري الغالة منهم؛  املرجئة"، فاملقصود بـ املرجئةمث قال بعدها: " أما   اجلهميةنا ذكر ه

يقولون: إن اإلميان هو املعرفة يف القلب فقط، فهؤالء  -وهم اجلهمية-الغالة  املرجئةألن 
غري الغالة الذين يقولون: ال  املرجئةيدخلون يف التكفري يف العموم، لكن كالمه هنا يف 

يدخل العمل يف اإلميان، لكنهم يرون أن األعمال مثرات لإلميان، وأنه جيب على اإلنسان أن 
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أييت ابلعمل، وأنه يثاب ويعاقب على العمل، لكنهم ال يدخلونه يف اإلميان، فهذا مذهب 
احلنفية، وهذا سيأيت بيانه إن  مرجئةأو  أهل السنة مرجئةغري الغالة الذين يقال هلم:  املرجئة

 شاء هللا. 
، فعرفنا أنه يريد من قوله: )املرجئة(: غري الغالة  اجلهميةو  املرجئةواملقصود أنه غاير بني 

 ، وكذلك األئمة.  املرجئةرمحه هللا مل يكفر  أمحدمنهم، واإلمام 
الذين ليس فيهم من التشيع  الشيعة"  أيب بكرعلى  علياملفضلون لـ الشيعةقال: "وكذلك 

، ومل خيرجوهم من امللة يف  السلف، هؤالء أيضاً مل يكفرهم  أيب بكرعلى  عليإال تفضيل 
 اجلملة. 

 املقر ون ابلعلم" إمنا قال املقرون ابلعلم؛ ألن من نفى العلم فهو كافر.  القدريةقال: "وأما 
على  علي" يعين هبم الذين مل يقتصروا على تفضيل  الغاليةالذين ليسوا من فرقة  الروافض"و 

 أهل بيته.  وال علياً ، بل تعدوا ذلك إىل سب الصحابة، لكنهم مل يؤهلوا  أيب بكر
"  اخلوارجو  اجلهميةو  الغاليةمن  الذين ليسوا الروافضاملقرون ابلعلم و  القدريةيقول: " وأما 

يف تكفريهم روايتان، هذا حقيقة قوله املطلق، مع  -رمحه هللا أمحديعين اإلمام -فيذكر عنه 
، مع قوله: ما أعلم  اخلوارجاملقرين ابلعلم، و  القدريةف عن تكفري أن الغالب عليه التوق

 ".  اخلوارجشراً من  قوماً 
فقال: "صح احلديث عن  اخلوارجيف  حديث النيب صلى هللا عليه وسلم أمحدقد ذكر اإلمام 

 من عشرة أوجه".  اخلوارجالنيب صلى هللا عليه وسلم يف 
"، لكنه مل يكفرهم؛ بل توقف يف تكفريهم ويف تكفري  اخلوارجمث قال: "ما أعلم قوماً شراً من 

 شك يف ذلك.  من أنكر القدر وهو مقر ابلعلم، أما من أنكر العلم فهو كافر ال
يف هؤالء؛ حيث صنفهم إىل قوم مل يرتدد يف أهنم يكفرون،  أمحدفهناك مراتب عند اإلمام 

ت متعارضة وقوم مل يرتدد يف أهنم ال يكفرون، وقوم توقف يف أمرهم، أو وردت عنه روااي
؛ حيث إهنم ال يعممون األحكام على الناس،  أهل السنة واجلماعةبشأهنم، وهذا من عدل 

 وإمنا كل حبسبه، وهذا من امليزان الذي أمر هللا تعاىل به. 
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رمحه هللا، ويف فهم كالم  أمحدأن الناس اختلفوا يف فهم كالم اإلمام  شيخ اإلسالممث يبني 
 وأمثاهلم، يقول: "وسبب هذا التنازع تعارض األدلة".  الشافعياإلمام 

مث يقول: "وحقيقة األمر أهنم أصاهبم يف ألفاظ العموم يف كالم األئمة ما أصاب األولني يف 
يف نصوص الشارع" يعين أهنم كما اختلفوا يف آايت الوعيد وأحاديث الوعيد، ألفاظ العموم 

 فكذلك اختلفوا يف كالم األئمة، فمنهم من جعله يف املعينني، ومنهم من نفاه إبطالق. 
له شروط وموانع قد تنتفي يف حق املعني، وأن تكفري قال: "ومل يتدبروا أن التكفري  

املطلق ال يستلزم تكفري املعني إال إذا وجدت الشروط وانتفت املوانع، يبني هذا أن اإلمام 
هذه العمومات مل يكفروا أكثر من تكلم هبذا الكالم  وعامة األئمة الذين أطلقوا أمحد

 بعينه". 
؛ إذ أنه يكفر من قال: إن القرآن خملوق، ويف نفس  أمحدإذًا: ال تناقض يف كالم اإلمام 
أو كان جهمياً أو كان كذا، أي أنه  -مثالً -يقول: كان مرجئاً الوقت حني يسأل عن فالن 

جيرحه جرحاً دون الكفر، ولو كان مرتداً لصرح بذلك واكتفى به، فإن الكافر ال يقبل حديثه 
 مطلقاً. 

الذين دعوه إىل خلق القرآن ونفي  اجلهميةقد ابشر  -مثالً - أمحدقال: "فإن اإلمام 
 شيخ اإلسالمالصفات، وامتحنوه وسائر علماء وقته، وفتنوا املؤمنني واملؤمنات" مث ذكر 

رمحه هللا أهنم فعلوا األفاعيل حىت إنه كان ال يعني يف أي منصب إال من اندى مبذهبهم 
 .  السلفاخلبيث، وأعلن أنه عليه، وأنه معارض ملذهب 

يقول: "ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم؛ فإن الدعاء إىل املقالة أعظم من قوهلا، وإاثبة 
قائلها وعقوبة اتركها أعظم من جمرد الدعاء إليها، والعقوبة ابلقتل لقائلها أعظم من العقوبة 

ليها، بل استخدموا السلطة لذلك، فكانوا ابلضرب" فهم مل يتوقفوا عند جمرد الدعاء إ
 يعطون املناصب ملن قال بقوهلم يف هذه البدعة اليت هي كفر، ويعاقبون من مل يقل هبا. 

وغريه ممن ضربه  -الذي عذبه املعتصميعين: -دعا للخليفة  أمحديقول: "مث إن اإلمام 
وحبسه، واستغفر هلم، وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إىل القول الذي هو كفر" 
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، دعا له وعفا عنه  املعتصمابلرغم من قوله: إن قوهلم كفر، فإنه حني سئل عن  أمحدفاإلمام 
 وسلم.  لقرابته من رسول هللا صلى هللا عليه

، يظهرون احلق ويدافعون عنه، ويستميتون يف سبيله، ومع ذلك  أهل السنةوهذا هو منهج 
 ال حيملون غالً وال حقداً على أحد؛ بل األصل عندهم الرمحة والتجاوز والتسامح. 

رمحه هللا، فقد سجن وأوذي وعذب، وملا أظهره هللا  ابن تيميةوكذلك كان شيخ اإلسالم 
تصديقاً لكالم هللا -على من فعل به ذلك، وطلب منه السلطان معاقبتهم مبثل ما عاقبوه به 

تمْم فـََعاِقبموا مبِِ [.. 40]الشورى: َوَجَزاءم َسيِ َئٍة َسيِ َئٌة ِمثْـلمَهاسبحانه وتعاىل:  ْثِل َوِإْن َعاقـَبـْ
تمْم ِبهِ  ؛ يعملون  أهل السنةعفا عنهم، وهذا هو خلق  -[126]النحل: َما عموِقبـْ

 حسان مع أنه إبمكاهنم أن يعاملوا خصومهم ابلعدل. ابإل
فإن االستغفار للكفار  -قطعاً -يقول: "ولو كانوا مرتدين عن اإلسالم مل جيز االستغفار هلم 

 ال جيوز ابلكتاب والسنة واإلُجاع". 
َما َكاَن لِلنَّيبِ  َوالَِّذيَن آَمنموا َأْن َيْستَـْغِفرموا لِْلممْشرِِكنَي َوَلْو َكانموا أمْويل وهذا معلوم، قال تعاىل: 

 -رمحه هللا أمحدأي من اإلمام -[ يقول: "وهذه األقوال واألعمال منه 113]التوبة: قـمْرىَب 
الذين كانوا يقولون: القرآن  اجلهميةومن غريه من األئمة صرحية يف أهنم مل يكفروا املعينني من 

 ما يدل على أنه كفر قوماً معينني".  أمحدخملوق، وإن هللا ال يرى يف اآلخرة، وقد نقل عن 
من طريق تالميذه الثقات أنه كفر معينني، وهذا الذي نريد أن نفهمه؛  أمحدفقد نقل عن 

نه ال َيْكفمر من هؤالء أحد؛ بل هناك من َيْكفمر من فإن املسألة ليست على إطالقها يف أ
 هؤالء املعينني؛ كذلك البد من إطالق القول العام ابلتكفري يف غري املعني. 

يقول: "فإما أن يذكر عنه يف املسألة روايتان، ففيه نظر، أو حيمل األمر على التفصيل، 
روط التكفري، وانتفت موانعه، فيقال: من كفر بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه ش

 ومن مل يكفره بعينه؛ فالنتفاء ذلك يف حقه". 
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روي عنه روايتان، أنه كفر فالانً أو ما كفره، فهذا جائز أن  أمحدأي أنه قد يقال: إن اإلمام 
لكنه احتمال ضعيف، واألوىل التفصيل "فيقال: من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه  يقع،

 وجدت فيه شروط التكفري وانتفت موانعه". 
ىن ذلك أنه قد قام عنده الدليل على حتقق رمحه هللا بعينه، فمع أمحدأي أن من كفره اإلمام 

شروط التكفري فيه وانتفاء املوانع. "ومن مل يكفره بعينه، فألن ذلك منتٍف يف حقه، هذا مع 
 إطالق قوله ابلتكفري على سبيل العموم". 

إذًا: ال تعارض، فهو يقوهلا على سبيل العموم، وأما يف األعيان فيتحرى، فمن ثبتت فيه 
فت عنه املوانع، أطلق احلكم بتكفريه، ومن مل يكن كذلك، مل يطلق ذلك يف الشروط، وانت

 حقه. 
مث ذكر األدلة على ذلك من الكتاب والسنة واإلُجاع واالعتبار؛ فمن أدلة الكتاب على أن 

َولَْيَس َعَلْيكمْم جمَناٌح ِفيَما اإلنسان ال يؤاخذ ابلتأويل واخلطأ ما مل يتعمد: قوله تعاىل: 
 رَبَـَّنا ال تـمَؤاِخْذاَن ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأانَ [... وقوله تعاىل: 5ألحزاب:]ا َأْخطَْأمتمْ ِبهِ 

 [. 286]البقرة:
{ ملا دعا النيب واملؤمنون    أن هللا تعاىل قال: قد فعلتوقد ثبت يف الصحيح عن النيب: }

 هبذا الدعاء. 
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أيب هريرةقال: "وأيضاً قد ثبت يف الصحيح من حديث 

{" وذكر احلديث، مث قال: "وهذا احلديث متواتر عن    إن رجالً مل يعمل خرياً قطقال: }
النيب صلى هللا عليه وسلم من وجوه متعددة يعلم أهل احلديث أهنا تفيدهم العلم اليقيين" 

أي: يعلم ذلك املشتغلون هبذا الفن، الذين يؤمنون ابلكتاب والسنة، والذين أيخذون األدلة 
فريدون احلديث ولو بلغ مائة طريق؛ ألهنم ليسوا من أهل هذا الفن،  أهل الكالممنها، وأما 

وال من أهل هذا الشأن، وال يريدون أن يؤمنوا مبا يرونه خمالفاً لعقوهلم أصاًل، قال: "وإن مل 
لك لغريهم ممن مل يشركهم يف أسباب العلم، فهذا الرجل كان قد وقع له الشك حيصل ذ

 واجلهل يف قدرة هللا". 
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أن هللا خيرج من النار قال: "وأيضاً قد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم: }
 {" إىل آخره، وذكر أدلة أخرى.   من كان يف قلبه مثقال دينار من إميان

 

 اخلطأ يف التكفري عند السلف وما يرتتب على ذلك 

 اء تكفري أهل البدع واألهواء متفرع عن مسألة األحكام واألمسمن درس:  •

 
أخطأ كثري منهم يف كثري من هذه املسائل" فهو هنا يستدل على  السلفقال: "وأيضاً فإن 

على عدم التكفري، فلو أن قائالً قال قوالً بدعياً وهو كفر، فإننا  السلفوقوع اخلطأ من 
نتأكد يف حقه من وجود الشروط وانتفاء املوانع، أما الذي خيطئ فيوافقه دون أن يقصد 

 ذلك، فهذا أقل درجة منه وال شك. 
رمحه هللا يستدل على عدم إطالق التكفري أو التعجل يف إطالقه أبن كثريًا  شيخ اإلسالمو 

، قال: "واتفقوا على عدم التكفري بذلك" ومن القضااي أخطئوا يف بعض املسائل السلفمن 
اليت خاض فيها الصحابة موضوع املعراج يقظة، ورؤية النيب صلى هللا عليه وسلم لربه يف ليلة 

 اإلسراء، والكالم يف اخلالفة. 
يقول: "وكذلك لبعضهم يف قتال بعض، ولعن بعض، وإطالق تكفري بعض أقوال معروفة" 

ينكر قراءة من قرأ: )بل  القاضي شريحة على ذلك فيقول: "وكان ويذكر بعض األمثل
( ويقول: إن هللا ال يعجب، فبلغ ذلك  شاعر يعجبه  شريحفقال: إمنا  إبراهيم النخعيعجبتم

، وهو شيخ االثنني "كان عبد هللا أفقه منه،  ابن مسعودأفقه منه" يعين  عبد هللاعلمه.. كان 
(.. فهذا قد أنكر قراءة اثبتة، وأنكر صفة دل عليها الكتاب  فكان يقول: )بل عجبتم

 والسنة". 
( فإنه قد ترتب على ذلك أمران:  شريححني أنكر   )بل عجبتم
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أواًل: أنه أنكر أوالً قراءة اثبتة. اثنياً: أنه أنكر صفة من صفات هللا الثابتة واليت دل عليها 
والسنة، وهي صفة التعجب أو العجب، ومع ذلك يقول: "واتفقت األمة على أنه الكتاب 

 .  اجلهميةإمام من األئمة" ومل يكفروه ألنه مل ينكرها على سبيل الرد واجلحود؛ كما فعلت 
َأفـََلْم بعض حروف القرآن مثل إنكار بعضهم قوله:  السلفذلك أنكر بعض قال: "وك

َئِس الَِّذيَن آَمنموا وإنكار اآلخر  -[، وقال: إمنا هي: أومل يتبني الذين آمنوا 31]الرعد: يـَيـْ
هم قراءة قوله:  [ وقال: إمنا هي: ووصى 23]اإلسراء: َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعبمدموا ِإالَّ ِإايَّ

 ربك"، وقد تقدم معنا ذلك ابلتفصيل يف موضوع اخلالف يف القراءات. 
قال: "وأيضاً فإن الكتاب والسنة قد دال على أن هللا ال يعذب أحداً إال بعد إبالغ الرسالة، 

الدين ُجلة "مل يعذبه رأساً" أي: ال يعذب أيضاً فمن مل تبلغه ُجلة" يعين: مل يبلغه شيء من 
 ُجلة. 

"ومن بلغته ُجلة دون بعض التفصيل مل يعذبه إال على إنكار ما قامت عليه احلجة 
الرسالية"، فيحاسب على اجلملة اليت بلغته، لكن ال يعذب وال حياسب على التفصيل الذي 

 ه هللا بعد ذلك األدلة على ذلك.مل يبلغه، وهذا من عدل هللا سبحانه وتعاىل، وذكر رمح
 

 مواضع إطالق التكفري العام 

 تكفري أهل البدع واألهواء متفرع عن مسألة األحكام واألمساء من درس:  •

 
 ني: ومن مث يقول: "هذا الكالم ميهد أصلني عظيم

أحدمها: أن العلم واإلميان واهلدى فيما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم، وأن خالف 
ذلك كفر على اإلطالق، فنفي الصفات كفر، والتكذيب أبن هللا يرى يف اآلخرة، أو أنه 

على العرش، أو أن القرآن كالمه، أو أنه كلم موسى، أو أنه اختذ إبراهيم خليالً كفر، 
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يف معىن ذلك" أي: ما كان فيه جحد أو إنكار ألصل من أصول العقيدة  وكذلك ما كان
 واإلميان أو من أصول األحكام العملية اليت دل عليها الكتاب والسنة. 

وهنا فائدة وهي: أن األصول تطلق على ما يتعلق ابلعقيدة، ويقابلها الفروع، وهي األحكام 
راد ابألصول هنا: أصول العقائد من جهة، العملية، ولكن ليس هذا هو املراد هنا، إمنا امل

 وأصول األحكام العملية من جهة أخرى. 
 فمثاًل: وجوب الصالة، وحترمي الزان، وحترمي اخلمر، هي من أصول األحكام. 

أصول -وقد يعرب عنها أحياانً بقوهلم: هي املعلوم من الدين ابلضرورة، فهذه األصول ُجيعاً 
م على من مل يؤمن هبا أبنه كافر يف اجلملة ويف اإلطالق ويف حنك -العقائد وأصول األحكام

 العموم. 
جيب القول إبطالقه وعمومه".  -كالوعيد العام-قال: "واألصل الثاين أن التكفري العام 

 فالتكفري أو ما كان دونه كالوعيد العام يطلق كما جاء يف الكتاب والسنة.
 

 إبقامة احلد عليه يف الدنيا التوقف يف مصري املعني يف اآلخرة وعالقته 

 تكفري أهل البدع واألهواء متفرع عن مسألة األحكام واألمساء من درس:  •

 
الدليل املعني، قال: "وأما احلكم على املعني أبنه كافر، أو مشهود له ابلنار، فهذا يقف على 

يف تفصيل موضوع  شيخ اإلسالمفإن احلكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه". مث بدأ 
ال مينع أن  -النارأننا ال نشهد ابجلنة أو -العقوبة، قال: "لكن هذا التوقف يف أمر اآلخرة 

 نؤاخذه يف الدنيا وأن نعاقبه ملنع بدعته، وأن نستتيبه، فإن اتب وإال قتلناه". 
إذًا: حنن نعاقب املبتدع لنمنعه عن بدعته؛ وذلك ألننا نفرق بني وقوع العقوبة وبني ارتباط 

وقوع ذلك بصالح اإلنسان أو فساده، وأنه غري مقبول عند هللا، أو مبعىن آخر: نفرق بني 
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العقوبة يف الدنيا ووقوعها يف اآلخرة، أما يف اآلخرة، فهو تبارك وتعاىل الذي يتوىل اجلزاء، 
 وال ارتباط بني هذا وذاك. 

يقول: "ومما ينبغي أن يعلم يف هذا املوضع أن الشريعة قد أتمران إبقامة احلد على شخص يف 
ري معذب، مثل: قتال البغاة الدنيا؛ إما بقتل أو جلد أو غري ذلك، ويكون يف اآلخرة غ

 واملتأولني، مع بقائهم على العدالة". 
يـمَقاتـَلمون ألهنم على  اخلوارجوقطاع الطرق وبني قتال املتأولني؛ فـ اخلوارجهناك فرق بني قتال 

البدعة، وقطاع الطريق الذين يسمون احملاربني يـمَقاتـَلمون ألهنم مفسدون يف األرض؛ أخذاً من 
َ َوَرسموَلهم َوَيْسَعْوَن يف اأَلْرِض َفَساداً َأْن يـمَقتـَّلمواقوله تعاىل:  َا َجَزاءم الَِّذيَن حيمَارِبموَن الِلَّ  ِإمنَّ

 [. 33]املائدة:
أما املتأول، فهو الذي يظن أنه على احلق، واجتهاده أدى به إىل أن هذا هو احلق، فخرج به 

على ُجاعة املسلمني أبحد املعنيني؛ إما على اجلماعة مبعىن احلق، أو على اجلماعة مبعىن 
ه، وقد يكون معذورًا؛ لكنه يقاتل حىت ال اإلمام وأهل احلل والعقد الذين معه، فهذا اجتهاد

ينتشر خطؤه ولو أن أحداً استحل شيئاً مما حرم هللا، أو ابتدع شيئاً يف الدين، وإن كان يريد 
احلق، ولكنه مل يفهم األدلة، وأتوهلا على غري وجهها ومل يقصد إال اخلري، لكنه أخطأ، فإذا 

من البدعة والضالل، وإن قاتلناه، قالوا: كيف تركناه تديَّن الناس مبا هو عليه من اخلطأ، و 
تقاتلونه وهذا اجتهاده وهو عند هللا معذور؟! فنقول: حكمه يف اآلخرة شيء آخر، أما يف 

 الدنيا فإننا نقاتله؛ ألن هناك فرقاً بني عقوبة الدنيا وعقوبة اآلخرة. 
يف قوله: "ومثل إقامة احلد على من اتب  شيخ اإلسالموأوضح مثال على ذلك ما أورده 

بعد القدرة عليه توبة صحيحة، فإان نقيم احلد عليه مع ذلك، كما أقامه النيب صلى هللا عليه 
لقد اتبت توبة لو اتهبا صاحب مكس لغفر مع قوله: } الغامديةو  ماعز بن مالكوسلم على 

{، ومثل إقامة احلد على من شرب النبيذ املتنازع فيه متأواًل، مع العلم أبنه ابٍق على    له
 العدالة". 
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، والنبيذ عندي جائز، نقول: حنن  العراقيعين: إذا قال شارب النبيذ: أان على مذهب أهل 
جنلد يف شرب النبيذ، لكننا ال حنكم على  - السلفوهو الراجح وعليه -ابلنسبة ملذهبنا 

ألنه ما شرهبا هلوى أو لشهوة؛ إمنا اتبع  شارب النبيذ أبنه منزوع العدالة كشارب اخلمر؛
مذهبه، لكن ألننا نرى أن هذا املذهب مرجوح؛ ال نقول له: اشرب كما تريد؛ ألنه لو فعل 

ذلك وأقر عليه، لشرب الناس اخلمر ابسم النبيذ؛ ولذلك فإننا مننعه ونعاقبه ونقول: هو غري 
من معاقبتنا له أنه آمث، كما ال يلزم  آمث إذا كان هذا اجتهاده .. وحنن حني نعاقبه ال يلزم

 عكس ذلك. 
 يقول: "خبالف من ال أتويل له" هذا سيأيت شرحه إن شاء هللا. 

يقول: "وكذلك نعلم أن خلقاً ال يعاقبون يف الدنيا مع أهنم كفار يف اآلخرة"، وهذا حاصل،  
هنم كانوا من كحال املنافقني مع النيب صلى هللا عليه وسلم حني جاءوا حيلفون ابهلل أ

فموَن َلكمْم حَيْلِ املعذورين يف غزوة تبوك، لريضى عنهم النيب صلى هللا عليه وسلم؛ قال تعاىل:
هممْ   َوَأْقَسمموا اِبلِلَِّ َجْهَد َأمْيَاهِنِْم لَِئْن َأَمْرهَتمْم لََيْخرمجمنَّ [ وقال تعاىل: 96]التوبة: ِلرَتَْضْوا َعنـْ

لم إن خرجت مرة أخرى [ حيلفون ويقسمون األميان للنيب صلى هللا عليه وس53]النور:
[ أي أنه قد عرف من شأهنم 53]النور: قمْل ال تـمْقِسمموا طَاَعٌة َمْعرموَفةٌ لنجاهدن معك 

أهنم يف كل مرة حيلفون ويكذبون، وهللا تعاىل يطلع املؤمنني على أحواهلم من عنده، وأيضاً 
 املؤمنون يعرفوهنم بلحن القول. 

 أن تعاقبه بشيء يف الدنيا. فكثري من الناس تعلم أنه منافق، ورغم ذلك ال تقدر 
ومع أنك قد اجتمعت لديك قرائن وأدلة معينة جتعلك تعتقد أنه منافق، إال أنك تكل أمره 

 إىل هللا. 
حال  -يف كف العقوبة عنهم يف الدنيا مع اعتقاد أهنم معاقبون يف اآلخرة-وكحال املنافقني 

 -تعاىل هللا عن ذلك علوًا كبرياً -ة أهل الذمة، من النصارى الذين يعتقدون أن هللا اثلث ثالث
ويذهبون إىل الكنائس، وال يؤمنون ابلقرآن، ويكذبون بنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم، 
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ويشربون اخلمر، وأيكلون اخلنزير؛ يقرتفون كل هذه األمور؛ ومع ذلك فإن هللا أمران أن 
 نقرهم على دينهم ابلشروط العمرية، وهي شروط أهل الذمة. 

علم أهنم على الكفر، وأهنم ال حيلون ما أحل هللا ورسوله، وال حيرمون ما حرم هللا فنحن ن
ورسوله، ويعتقدون هذا الكفر، ومع ذلك نقرهم؛ فهناك فرق بني أحكام الدنيا وبني أحكام 

اآلخرة؛ نقرهم يف الدنيا وحنن نعلم ونعتقد أهنم معاقبون عند هللا على هذا الكفر، وأن 
 ىل النار. مصريهم ومآهلم إ

 يقول رمحه هللا: "وهذا ألن اجلزاء يف احلقيقة إمنا هو يف الدار اآلخرة". 
السبب يف كف العقوابت عن أهل الذمة وعن املنافقني وإجرائها على التائبني واملتأولني أن 

 اجلزاء احلقيقي يكون يف الدار اآلخرة، فنحن إمنا أمران أن نقيم حدود هللا مبا استطعنا. 
"اليت هي دار الثواب والعقاب، وأما الدنيا، فإمنا يشرع فيها من العقاب ما يدفع به  يقول:

 الظلم والعدوان". 
ولذلك مل تكن غاية قتالنا هلم أن يؤمنوا بقلوهبم، فنحن لن نعلم ذلك؛ وإمنا غاية قتالنا هلم 

ينم لِِلَِّ فَِإِن انتَـَهْوا أال يفنت مؤمن؛ كما قال تعاىل:  َنٌة َوَيكموَن الدِ  َوقَاتِلموهمْم َحىتَّ ال َتكموَن ِفتـْ
َ [ فبعد ذلك: 193]البقرة: َفال عمْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ  يِن َقْد تـََبنيَّ ال ِإْكَراَه يف الدِ 

 [. 256]البقرة: الرُّْشدم ِمَن الَغي ِ 
فنحن نقاتل حىت يعلم الناس احلق، وحىت يصل إليهم احلق، وحىت ال يوجد يف الدنيا من 

 احلق ابلشبهات أو الشهوات. يفنت الناس عن
 

 قتل الداعي إىل البدعة بغض النظر عن تكفريه 

 تكفري أهل البدع واألهواء متفرع عن مسألة األحكام واألمساء من درس:  •
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مر كذلك، فعقوبة الدنيا غري مستلزمة لعقوبة اآلخرة، وال يقول رمحه هللا: "وإذا كان األ

أيمرون بقتل الداعي ابلبدعة الذي يضل الناس ألجل إفساده  السلفابلعكس، وهلذا أكثر 
 ليس بكافر".  الدين، سواء قالوا: هو كافر أو

هل هو كافر أو ليس بكافر..  اجلعد؛ مل يتجادلوا كثريًا يف  السلفوفهم  السلفانظروا فقه 
 فتجد أكثر خالفنا هل فالن كافر أم ليس بكافر.  -مع األسف-أما حنن اآلن 

رضي هللا عنهم يعلمون أن أمور العباد إىل هللا، وحقيقة العقوبة إمنا  السلف الصاحللقد كان 
هي يف اآلخرة، لكن إن وجد يف الدنيا رجل ابتدع بدعة تفسد الدين، وجب أن يقتل؛ 

املقصود أهنم مل فأُجعوا على هذا القدر، ومنهم من أطلق الكفر، ومنهم من مل يطلقه، و 
هو أن من كان يف وجوده أو يف بقائه  السلفيتجادلوا، بل القضية والنظر األساسي عند 

أو غري ذلك،  خطر على الدين، ويف قتله مصلحة للدين، فإنه يقتل، أما كونه قتل كافراً 
فذلك أمر اثنوي، فقد كان نظرهم إىل أصل القضية، ولذلك ال مينع أننا قد نعذر أحداً من 

الناس، لكن ال يعين ذلك أننا ال نعاقبه، بل قد نعاقبه يف الدنيا، وحنن نعلم أنه معذور، 
 ونعلم أنه غري مؤاخذ عند هللا سبحانه وتعاىل حسب ما يظهر لنا من نيته ومن عمله. 

حبيث حيكم عليه أبنه من -قال: "وإذا عرف هذا، فتكفري املعني من هؤالء اجلهال وأمثاهلم 
ال جيوز اإلقدام عليه إال بعد أن تقوم على أحدهم احلجة الرسالية اليت يتبني هبا  -الكفار

 أهنم خمالفون للرسل، وإن كانت هذه املقالة ال ريب أهنا كفر. 
عينني، مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض وهذا الكالم يف تكفري ُجيع امل

املبتدعة يكون فيه من اإلميان ما ليس يف بعض، فليس ألحد أن يكفر أحداً من املسلمني 
 وإن أخطأ وغلط حىت تقام عليه احلجة، وتبني له احملجة. 

الة ومن ثبت إميانه بيقني مل يزل ذلك عنه ابلشك، بل ال يزول إال بعد إقامة احلجة، وإز 
 الشبهة". 
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يقول رمحه هللا: "وهذا اجلواب ال حيتمل أكثر من هذا، وهللا املسئول أن يوفقنا وسائر 
 إخواننا ملا حيبه ويرضاه، وهللا سبحانه أعلم". 

( يوضح 501-479من صفحة ) جمموع الفتاوىوهذا الفصل الطويل يف اجمللد الثاين عشر 
 وجيلي هذه املسألة. 

ومن أهم النقاط اليت حنب أن نركز عليها أن املبتدع جيوز أن يقتل تعزيراً ولو مل حنكم  
سف من يثري هذه املسألة ويقول: )ال يقتل( بناًء على حرية الفكر، بردته؛ ألن هناك مع األ

 وأن اإلسالم أتى حبرية الرأي. 
فنقول: نعم اإلسالم جاء حبرية االجتهاد؛ فيجوز أن جيتهد اإلنسان يف ضوء األدلة 

والنصوص، لكن االجتهاد قد يكون خطًأ، وقد يكون اجملتهد مأجوراً عليه عند هللا، ولكنه 
 نيا يعاقب. يف الد

وغاية ما عندهم أن يقولوا: إن هذا الرجل وقع يف البدعة عن اجتهاد، فنقول: إن كان 
جمتهداً خمطئاً، فذلك جيعله غري معاقب عند هللا، لكن حنن يف الدنيا البد أن نقيم احلد عليه 

 وأن نعاقبه. 
، ومن قال: إن هللا فمن أنكر شيئاً من أصول العقائد واألحكام، ومن قال: إن القرآن خملوق

ال يرى يف اآلخرة، ومن أنكر القدر، ومن سب الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم أو كفرهم، 
أو أتى أبي بدعة من هذه البدع، فإنه يقتل تعزيراً دفعاً لبدعته بغض النظر عن الكفر 

 وعدمه؛ يقتل من جهة النظر إىل مصلحة الدين واستقامة املسلمني. 
ملا أنكر القدر، وكثري غريه من أهل  غيالن الدمشقي، وقتل  اجلعد بن درهموعلى هذا قتل 

 وأمثاله، فأُجعت األمة على قتلهم.  احلالجبدع، مث جاء ال
وهذا أصل أحببناً أن ننبه عليه؛ ألنه يوجد اآلن من حياول أن ينكره، ويقول: كل هؤالء ما 

لو كانت أغراضاً سياسية من احلكام، فهل حني كفرهم العلماء قتلوا إال ألغراض سياسية، ف
 هل كان ذلك ألغراض سياسية؟! -أو استحسنوا قتلهم 
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عله جعلوا ذلك من ابب أو علماء األمة حني رضوا بقتلهم وأثنوا على فا السلفإن هؤالء 
العقوبة الشرعية، وهللا تبارك وتعاىل أعلم ابلنيات، والظاهر من حال من قتلهم أنه إمنا قتلهم 

 من أجل املصلحة الدينية.
 

 ليس كل من قال الكفر يكفر 

  التكفري وضوابطه )احللقة العاشرة(من درس:  •

 
]مث إذا كان القول يف نفسه كفرًا، قيل: إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط قال املصنف: 

وانتفاء موانع، وال يكونم ذلك إال إذا صار منافقاً زنديقاً؛ فال يـمَتصور أن يمكفَّر أحد من أهل 
ديقاً، وكتاب هللا يبني ذلك، فإن هللا صنف القبلة املظهرين اإلسالم إال من يكون منافقاً زن

 اخللَق فيه ثالثة أصناٍف: 
 صنٌف: كفار من املشركني ومن أهل الكتاب، وهم الذين ال يقرون ابلشهادتني. 

 وصنٌف: مؤمنون ابطناً وظاهرًا. 
 وصنٌف: أقروا به ظاهراً ال ابطناً. 

من ثبت أنه كافر يف نفس األمر وهذه األقسام الثالثة مذكورة يف أول سورة البقرة، وكل 
 وكان مقرًا ابلشهادتني؛ فإنه ال يكون إال زنديقاً، والزنديق هو املنافق. 

وهنا يظهر َغَلطم الطرفني، فإنه من كفَّر كل من قال القول املبتدع يف الباطن، يلزمه أن يكفر 
ويؤمنون ابهلل ورسوله،  أقواماً ليسوا يف الباطن منافقني، بل هم يف الباطن حيبون هللا ورسوله،

 عمررضي هللا عنه عن  م موىل عمرأسلعن  صحيح البخاريوإن كانوا مذنبني، كما ثبت يف 
 محاراً ، وكان يلقب  عبد هللاأن رجالً كان على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم كان امسهم: : }

، وكان يمضِحكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد 
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فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه! ما أكثر  جلده من الشراب، فأميت به يوماً،
 .  { [   ما يمؤتى به! فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ال تلعنه فإنه حيب هللا ورسوله

]مث إذا كان القول يف نفسه كفرًا؛ قيل: إنه كفر، والقائل له   قول املصنف رمحه هللا: 
 يكفر بشروط وانتفاء موانع[. 

أي أن القول أو العمل؛ إما أن يكون دون الكفر، سواء أكان بدعة أو ذنباً أو كبرية؛ فال 
 جيوز أن يقال: إن مرتكبه كافر.  جيوز أن يقال: إنه كفر، وال

وإما أن يكون القول أو العمل كفراً يف حكم هللا ورسوله فهنا نقول عن القول أو العمل: إنه  
كفر. وال يقال: إن هذا القول أو الفعل حرام أو بدعة حىت ال نكف ر فاعله؛ فإنه ما دام أن 

ن إطالقه، أما املقرتف لذلك هللا ورسوله قد حكما بكفر هذا القول أو الفعل فال حرج م
 القول أو الفعل احملكوم عليه شرعاً أبنه كفٌر؛ فال يكفَّر إال بتوافر الشروط وانتفاء املوانع. 

قال: ]وال يكون ذلك إال إذا كان منافقاً زنديقاً[ أي: ال يكون تكفريم قائله إال إذا كان 
قة، أو يكون كافراً على احلقيقة إال إذا منافقاً زنديقاً، فال ميكن أن يقع الكفر منه على احلقي

صار منافقاً زنديقاً، فتغري امسه فلم يعد مؤمناً، ألننا حكمنا عليه ابلكفر، وهو نفسه يظهر 
اإلسالم، فأصبح حكمه أنه زنديق منافق. وهذا الذي يريد املصنف رمحه هللا أن يتوصل به 

 تفاء موانع. إىل أنه ال جيوز احلكم ابلتكفري إال بتحقق شروط وان
يقول: ]فال يتصور أن يمكفِ ر أحد من أهل القبلة املظهرين لإلسالم إال من يكون منافقاً 
زنديقاً[ فأهل القبلة املظهرون لإلسالم ال ميكن أن حنكم على أحد منهم أنه كافر إال إذا  

اء املوانع واليت كان منافقاً زنديقاً، أي: كافرًا يف الباطن بداللة القرائن وتوافر الشروط وانتف
مبجموعها يستدل على كفر ابطنه، وإذا مل يكن كافراً على احلقيقة فإن إطالق الكفر عليه ال 

 جيوز وال يصح ويرتتب عليه إمث كما هو معلوم.
 



 أصناف الناس وموقفهم من دين هللا 

  التكفري وضوابطه )احللقة العاشرة(من درس:  •

 
وقد ذكر املصنف أصناف الناس فقال: ]وكتاب هللا يبني ذلك، فإن هللا صنف اخللق  

هم يف القرآن إىل ثالثة أقسام ليس فيه ثالثة أصناف[: أي أن هللا تعاىل صنف اخللق وقسم
 هلا من رابع. 

القسم األول: املنكرون، والقسمان اآلخران: املقرون، ولكن أحدمها مقر ظاهراً وابطناً، 
واآلخر مقر ظاهراً فقط، وهو يف احلقيقة والباطن كافر. فيبني أن الصنف األول: ]كفار؛ 

َذِلَك اْلِكَتابم ال *  أملل سورة البقرة: من املشركني ومن أهل الكتاب[ ويف القرآن يف أوائ
 نِفقمونَ الَِّذيَن يـمْؤِمنموَن اِبْلغَْيِب َويمِقيمموَن الصَّالة َومِمَّا َرزَقْـَناهمْم يم *  رَْيَب ِفيِه همًدى لِْلممتَِّقنيَ 

[ اآلايت، وهذه اآلايت الكرميات ُجعت صفات األصناف الثالثة )املؤمنني، 3-1]البقرة:
  املنافقني( ولنا مع ذلك وقفات وأتمالت. -وأخرياً -الكافرين 

 
 الصنف األول: املؤمنون 

الصنف األول وهم املؤمنون، فإن هللا تعاىل أنزل سورة البقرة وهي أول سورة نزلت يف 
يعذبوهنم ويفتنوهنم  - مكةيف -مع بداية ظهور اجملتمع املسلم، بعد أن كان املشركون  ةاملدين

ليتخلوا عن دينهم، فبعد اهلجرة أصبح للمسلمني جمتمع وكيان مستقل، وأصبحت السيادة 
للنيب صلى هللا عليه وسلم، فبني هللا تعاىل يف هذه السورة للمؤمنني أصناف الناس  املدينة يف

 -أرفعهم درجة-وبني أن من أصناف الناس  -والناس عامة- املدينةاملوجودين يف 
املهاجرون واألنصار الذين آمنوا ابهلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم، وجاهدوا معه، ومل 

 يراتبوا، إىل آخر ما جاء يف صفاهتم، فهؤالء هم حزب هللا.
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 الصنف الثاين: الكفار 
مث إن هللا تعاىل ذكر الكفار من املشركني وأهل الكتاب وهم الذين كفروا وكذبوا ابلقرآن 

النيب صلى هللا عليه وسلم، ومل يسلموا، ومل ينقادوا ظاهراً وال ابطناً، بل ردوا ما جاء  وبرسالة
به الرسول صلى هللا عليه وسلم ُجلة، وهؤالء الكفار هم املشركون الذين منهم كفار قريش، 

من األعراب الذين ذكر هللا أهنم أشد كفراً ونفاقاً، ومنهم أهل  املدينةواملشركون ممن حول 
، أما يف  اجلزيرةيف وخصوصاً اليهود؛ ألن النصارى كانوا قلة  املدينةالكتاب الذين كانوا يف 

وجد  املدينةأو يف  مكةفكان منهم الغساسنة، لكن يف  - بالد الشامجنوب - اجلزيرةمشال 
كانوا أيضاً    املدينةقلة ممن تنصر أو من احلنفاء وأشباههم، واملقصود أن أهل الكتاب يف 

أتت اآلايت الكثرية يف احلديث عن بين إسرائيل ضمن سورة البقرة وغريها، كفارًا، ولذلك 
وما ذكره هللا من كفرهم وتكذيبهم مع أهنم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، أي: يقولون: 
سنغلبكم وننتصر عليكم، حني يبعث نيب آخر الزمان ونقاتلكم حتت رايته، ولكن ملا جاءهم 

 ه كفروا كما بني هللا تعاىل يف كتابه؛ فهؤالء هم الكفار.ما عرفوا وما استفتحوا ب
 

 الصنف الثالث: املنافقون 
مل يكن فيها منافقون؛ ألن  مكةوهم املنافقون، إذ أن  -صنف جديد-ف الثالث والصن

االبتالء الذي وقع على املسلمني هبا مينع وجود من يظهر اإلسالم ويبطن الكفر، وهلذا 
-اليت أتيت يف طريق الدعوة  -من هذه احليثية-كره الفنت واملصائب والعوائق ينبغي أال ن

وإن كانت النفوس بطبيعتها تكره ذلك، لكن جيب علينا أن نعتقد أن هللا   -على احلقيقة
كتب هذا االبتالء للتمحيص، وليميز هللا اخلبيث من الطيب، وهذا فيه حكمة عظيمة، فلو 

ات العلى يف اجلنة تمعطى ابالد عاء الدعاها ولطمع فيها كل أحد، أن اإلسالم واإلميان والدرج
لكن أتيت الفنت والزالزل والعوائق والعقبات ليمحص هللا الصف، وليعلم املؤمن والصادق 

على احلقيقة، وليظهر ذلك أمام الناس وليتساقط على الطريق كل من ال خري فيه، فكل من 
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أن حييط به من ُجيع جوانبه، وال يقوم به حق  ال يصلح حلمل هذا الدين، وال يستطيع
 القيام؛ فإنه يسقط وال تبقى إال القلة املؤمنة. 

، فليس من أسلم وآمن -رضوان هللا تعاىل عليهم-لذلك فقد تفاضل الناس حىت الصحابة 
وجاهد بعد الفتح، كمن فعل ذلك قبل الفتح، وليس من أسلم من األعراب طمعاً يف الغنائم 

هبا قلبه على اإلميان، كالسابقني األولني الذين أوذوا يف هللا عز وجل، وحوصروا يف  وأملِ فَ 
، وانهلم ما انهلم من األذى وهم صابرون حمتسبون. وهكذا  احلبشة، وهاجروا إىل  الشعب

فالناس درجات وطبقات يف هذا الدين، وكذلك منازهلم عند هللا تعاىل ودرجاهتم يف اجلنة 
 املدينة، أما يف  مكةوخالصة القول أن النفاق مل يكن موجوداً يف  حبسب هذا االبتالء، 

وبزغ جنمه، وجاء ذكره يف آايت كثرية  -بسبب األمن وهتيؤ األمور للمسلمني-فقد ظهر 
من كتاب هللا سبحانه وتعاىل يف معرض التحذير منه، ويف بيان صفات أهله وأحواهلم، إىل 

 آخر ما قصه هللا تعاىل يف سورة البقرة. 
أفاض يف ذكر صفات الصنف األخري،  بعد أن بني املوىل جل وعال صفات الصنفني األولني

وكذلك جاء هذا الصنف يف سورة التوبة، والنساء، واملنافقون، ويف غري ذلك من السور،  
 كما قد أسلفنا من قبل. 

 -أي: املنتسبون لإلسالم-واخلالصة أن الناس ثالثة أصناف، أما الذين هم من أهل القبلة 
 فهم يف احلقيقة على صنفني: 

 احلقيقة ظاهراً وابطناً، فهؤالء ال جيوز أن يكفروا أبي حال من األحوال. صنف مؤمن على 
وصنف ظاهره اإلميان وابطنه الكفر، وهؤالء يكف رون إذا توافرت فيهم الشروط وانتفت 

 عنهم املوانع، ويسمى الواحد منهم منافقاً أو زنديقاً. 
 ليس يف قلبه ذرة من إميان. فإذا قمطع أو جزم أنه كافر، فمعىن ذلك الشهادة عليه أبنه 

وهذه األقسام الثالثة مذكورة يف -يقول املصنف رمحه هللا: ]وصنف أقروا به ظاهراً ال ابطناً 
وكل من ثبت أنه كافر يف نفس األمر[ أي يف حقيقته اليت ظهرت يف  -أول سورة البقرة
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ال يكون إال زنديقاً، فلتات كالمه وسوء فعاله ]وكان مقرًا ابلشهادتني[ أي يف ظاهره ]فإنه 
 والزنديق هو املنافق[. 

معىن ذلك أنه ال جيوز اإلقدام على تكفري من مل يقل الكفر أو يعتقده على احلقيقة؛ ألنك 
إذا فعلت ذلك فقد أخرجته من أن يكون مؤمناً يف الباطن، وجعلته جمرد مؤمن يف الظاهر، 

من كبائر الذنوب بتكفريك من  رغم أنه ليس لديك أي دليل على ذلك، ففعلك هذا يمعد
 ليس بكافر حقيقة. 

فلو أن إنساانً قال مقالة، واملقالة يف ذاهتا حتتمل أن تكون كفراً أو بدعة، وحنن نعلم أن  
وال يقصد الكفر وال يريده، فإن  -لناكما يظهر -هذا الرجل مؤمن يف ابطنه إن شاء هللا 

قلنا: إنه كافر بناًء على أن هذا اللفظ كفر، أو أن هذا االعتقاد يؤدي إىل كفر، فقد وقعنا 
يف التناقض؛ ألننا نقول: إننا ال نستطيع أن نشهد أبنه كافر يف الباطن، ويف نفس الوقت 

 نكفره!! 
 لشهادتني ويقر ابإلسالم. وإذا قلنا: إنه كافر؛ فكيف نقول ذلك وهو يقر اب

 وإذا قلنا: إنه مؤمن. فكيف يكون مؤمناً إبطالق وفيه هذا العيب؟ فكيف يكون حكمه؟!! 
نقول: يبقى له هنا اسم اإلسالم ال يمْسَلب منه، لكنه يكون من املخطئني أو من املتأولني، 

البدع، ويقال: فهذا يعترب من أهل  -كأن يكون لديه شبهة أو أتويل-وإن مل يتعمد ذلك 
 هو ابٍق على اإلسالم، ولكن فيه هذه البدعة فال يكفر، فيثبت له اسم اإلسالم. 

ابن إال أن هناك حاالت نستطيع أن جنزم يف حق صاحبها أنه كافر يف الباطن، كما قال  
 يف مسألة اترك الصالة: لو أن إنساانً  - ابن تيميةوقبله شيخ اإلسالم -رمحه هللا  القيم

يدعي اإلسالم وهو ال يصلي، فسألناه عن ذلك، فأقر بوجوهبا وقال: سأصلي مث مل يصِل، 
فاستتابه ويل األمر ثالثة أايم إما أن يصلي وإما أن يقتل، مث إنه مع هذا ال يصلي، فهنا جنزم 

أنه غري مؤمن، ونشهد بذلك؛ ألنه فضَّل أن يمقتل على أن يصلي، فكيف يكون هذا يف 
 اً؟! حقيقته مؤمن

 فظهر لنا هنا شيء ميكن أن نشهد به عليه بدون تردد. 
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رضي هللا عنهما، وهو متهم  عمرو  أاب بكروكذلك لو أن إنساانً يقول: أان أحب الشيخني 
فإن طلبنا منه أن يرتضى عنهما، قال: ال أترضى عنهما، فقلنا: نضربك  الروافضأنه من 

ضربتموين ألف سوط فلن أقول: رضي هللا عنهما. فهذا نستطيع أن  ونعاقبك، فقال: لو
 وال تبادر ابلرتضي عنهما.  عمرو  أاب بكرجنزم أنه يف الباطن ال حيبهما، فغري معقول أن حتب 

فاخلالصة: أننا وإن كانت األمور ابطنة فيمكن أن نستدل عليها ابألمور الظاهرة، فإن  
ن معرفة احلق واالستدالل ابلظاهر على الباطن ما يشهد له هللا قد ركب يف النفوس م

الواقع، وإن كنا ال نعلم الغيب وال ندعيه، لكن ظاهر احلال يدلنا على ذلك، وهو دليل 
 فاالستدالل به يوصلنا إىل اليقني يف هذه املسألة. -حق
 

 الصنف األول: املؤمنون 

 أصناف الناس وموقفهم من دين هللا من درس:  •

 
الصنف األول وهم املؤمنون، فإن هللا تعاىل أنزل سورة البقرة وهي أول سورة نزلت يف 

يعذبوهنم ويفتنوهنم  - مكةيف -مع بداية ظهور اجملتمع املسلم، بعد أن كان املشركون  املدينة
لسيادة ليتخلوا عن دينهم، فبعد اهلجرة أصبح للمسلمني جمتمع وكيان مستقل، وأصبحت ا

للنيب صلى هللا عليه وسلم، فبني هللا تعاىل يف هذه السورة للمؤمنني أصناف الناس  املدينةيف 
 -أرفعهم درجة-وبني أن من أصناف الناس  -والناس عامة- املدينةاملوجودين يف 

املهاجرون واألنصار الذين آمنوا ابهلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم، وجاهدوا معه، ومل 
 يراتبوا، إىل آخر ما جاء يف صفاهتم، فهؤالء هم حزب هللا.
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 ار الصنف الثاين: الكف

 أصناف الناس وموقفهم من دين هللا من درس:  •

 
مث إن هللا تعاىل ذكر الكفار من املشركني وأهل الكتاب وهم الذين كفروا وكذبوا ابلقرآن 

يسلموا، ومل ينقادوا ظاهراً وال ابطناً، بل ردوا ما جاء وبرسالة النيب صلى هللا عليه وسلم، ومل 
به الرسول صلى هللا عليه وسلم ُجلة، وهؤالء الكفار هم املشركون الذين منهم كفار قريش، 

من األعراب الذين ذكر هللا أهنم أشد كفراً ونفاقاً، ومنهم أهل  املدينةواملشركون ممن حول 
، أما يف  اجلزيرةوخصوصاً اليهود؛ ألن النصارى كانوا قلة يف  املدينةالكتاب الذين كانوا يف 

وجد  املدينةأو يف  مكةفكان منهم الغساسنة، لكن يف  - بالد الشامجنوب - اجلزيرةمشال 
كانوا أيضاً    املدينةقلة ممن تنصر أو من احلنفاء وأشباههم، واملقصود أن أهل الكتاب يف 

بين إسرائيل ضمن سورة البقرة وغريها،  كفارًا، ولذلك أتت اآلايت الكثرية يف احلديث عن
وما ذكره هللا من كفرهم وتكذيبهم مع أهنم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، أي: يقولون: 
سنغلبكم وننتصر عليكم، حني يبعث نيب آخر الزمان ونقاتلكم حتت رايته، ولكن ملا جاءهم 

 تابه؛ فهؤالء هم الكفار.ما عرفوا وما استفتحوا به كفروا كما بني هللا تعاىل يف ك
 

 الصنف الثالث: املنافقون 

 أصناف الناس وموقفهم من دين هللا من درس:  •

 
مل يكن فيها منافقون؛ ألن  مكةوهم املنافقون، إذ أن  -صنف جديد-والصنف الثالث 

االبتالء الذي وقع على املسلمني هبا مينع وجود من يظهر اإلسالم ويبطن الكفر، وهلذا 
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-اليت أتيت يف طريق الدعوة  -من هذه احليثية-ينبغي أال نكره الفنت واملصائب والعوائق 
وإن كانت النفوس بطبيعتها تكره ذلك، لكن جيب علينا أن نعتقد أن هللا   -على احلقيقة

كتب هذا االبتالء للتمحيص، وليميز هللا اخلبيث من الطيب، وهذا فيه حكمة عظيمة، فلو 
أن اإلسالم واإلميان والدرجات العلى يف اجلنة تمعطى ابالد عاء الدعاها ولطمع فيها كل أحد، 

الفنت والزالزل والعوائق والعقبات ليمحص هللا الصف، وليعلم املؤمن والصادق لكن أتيت 
على احلقيقة، وليظهر ذلك أمام الناس وليتساقط على الطريق كل من ال خري فيه، فكل من 

ال يصلح حلمل هذا الدين، وال يستطيع أن حييط به من ُجيع جوانبه، وال يقوم به حق 
 إال القلة املؤمنة. القيام؛ فإنه يسقط وال تبقى 

، فليس من أسلم وآمن -رضوان هللا تعاىل عليهم-لذلك فقد تفاضل الناس حىت الصحابة 
وجاهد بعد الفتح، كمن فعل ذلك قبل الفتح، وليس من أسلم من األعراب طمعاً يف الغنائم 

حوصروا يف وأملِ َف هبا قلبه على اإلميان، كالسابقني األولني الذين أوذوا يف هللا عز وجل، و 
م صابرون حمتسبون. وهكذا ، وانهلم ما انهلم من األذى وه احلبشة، وهاجروا إىل  الشعب

فالناس درجات وطبقات يف هذا الدين، وكذلك منازهلم عند هللا تعاىل ودرجاهتم يف اجلنة 
 املدينة، أما يف  مكةوخالصة القول أن النفاق مل يكن موجوداً يف  حبسب هذا االبتالء، 

ذكره يف آايت كثرية  وبزغ جنمه، وجاء -بسبب األمن وهتيؤ األمور للمسلمني-فقد ظهر 
من كتاب هللا سبحانه وتعاىل يف معرض التحذير منه، ويف بيان صفات أهله وأحواهلم، إىل 

 آخر ما قصه هللا تعاىل يف سورة البقرة. 
بعد أن بني املوىل جل وعال صفات الصنفني األولني أفاض يف ذكر صفات الصنف األخري، 

لنساء، واملنافقون، ويف غري ذلك من السور،  وكذلك جاء هذا الصنف يف سورة التوبة، وا
 كما قد أسلفنا من قبل. 

 -أي: املنتسبون لإلسالم-واخلالصة أن الناس ثالثة أصناف، أما الذين هم من أهل القبلة 
 فهم يف احلقيقة على صنفني: 

 صنف مؤمن على احلقيقة ظاهراً وابطناً، فهؤالء ال جيوز أن يكفروا أبي حال من األحوال. 
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وصنف ظاهره اإلميان وابطنه الكفر، وهؤالء يكف رون إذا توافرت فيهم الشروط وانتفت 
 عنهم املوانع، ويسمى الواحد منهم منافقاً أو زنديقاً. 

 فإذا قمطع أو جزم أنه كافر، فمعىن ذلك الشهادة عليه أبنه ليس يف قلبه ذرة من إميان. 
وهذه األقسام الثالثة مذكورة يف - ال ابطناً يقول املصنف رمحه هللا: ]وصنف أقروا به ظاهراً 

وكل من ثبت أنه كافر يف نفس األمر[ أي يف حقيقته اليت ظهرت يف  -أول سورة البقرة
فلتات كالمه وسوء فعاله ]وكان مقرًا ابلشهادتني[ أي يف ظاهره ]فإنه ال يكون إال زنديقاً، 

 والزنديق هو املنافق[. 
ام على تكفري من مل يقل الكفر أو يعتقده على احلقيقة؛ ألنك معىن ذلك أنه ال جيوز اإلقد

إذا فعلت ذلك فقد أخرجته من أن يكون مؤمناً يف الباطن، وجعلته جمرد مؤمن يف الظاهر، 
رغم أنه ليس لديك أي دليل على ذلك، ففعلك هذا يمعد من كبائر الذنوب بتكفريك من 

 ليس بكافر حقيقة. 
فلو أن إنساانً قال مقالة، واملقالة يف ذاهتا حتتمل أن تكون كفراً أو بدعة، وحنن نعلم أن  

وال يقصد الكفر وال يريده، فإن  -كما يظهر لنا-هذا الرجل مؤمن يف ابطنه إن شاء هللا 
فظ كفر، أو أن هذا االعتقاد يؤدي إىل كفر، فقد وقعنا قلنا: إنه كافر بناًء على أن هذا الل

يف التناقض؛ ألننا نقول: إننا ال نستطيع أن نشهد أبنه كافر يف الباطن، ويف نفس الوقت 
 نكفره!! 

 وإذا قلنا: إنه كافر؛ فكيف نقول ذلك وهو يقر ابلشهادتني ويقر ابإلسالم. 
 وفيه هذا العيب؟ فكيف يكون حكمه؟!!  وإذا قلنا: إنه مؤمن. فكيف يكون مؤمناً إبطالق

نقول: يبقى له هنا اسم اإلسالم ال يمْسَلب منه، لكنه يكون من املخطئني أو من املتأولني، 
فهذا يعترب من أهل البدع، ويقال:  -كأن يكون لديه شبهة أو أتويل-وإن مل يتعمد ذلك 

 له اسم اإلسالم.  هو ابٍق على اإلسالم، ولكن فيه هذه البدعة فال يكفر، فيثبت
ابن إال أن هناك حاالت نستطيع أن جنزم يف حق صاحبها أنه كافر يف الباطن، كما قال  

يف مسألة اترك الصالة: لو أن إنساانً  - ابن تيميةوقبله شيخ اإلسالم -رمحه هللا  القيم
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مل يصِل،  يدعي اإلسالم وهو ال يصلي، فسألناه عن ذلك، فأقر بوجوهبا وقال: سأصلي مث
فاستتابه ويل األمر ثالثة أايم إما أن يصلي وإما أن يقتل، مث إنه مع هذا ال يصلي، فهنا جنزم 

أنه غري مؤمن، ونشهد بذلك؛ ألنه فضَّل أن يمقتل على أن يصلي، فكيف يكون هذا يف 
 حقيقته مؤمناً؟! 

 فظهر لنا هنا شيء ميكن أن نشهد به عليه بدون تردد. 
رضي هللا عنهما، وهو متهم  عمرو  أاب بكرساانً يقول: أان أحب الشيخني وكذلك لو أن إن

فإن طلبنا منه أن يرتضى عنهما، قال: ال أترضى عنهما، فقلنا: نضربك  الروافضمن أنه 
ونعاقبك، فقال: لو ضربتموين ألف سوط فلن أقول: رضي هللا عنهما. فهذا نستطيع أن 

 هما. وال تبادر ابلرتضي عن عمرو  أاب بكرالباطن ال حيبهما، فغري معقول أن حتب  جنزم أنه يف
فاخلالصة: أننا وإن كانت األمور ابطنة فيمكن أن نستدل عليها ابألمور الظاهرة، فإن  

هللا قد ركب يف النفوس من معرفة احلق واالستدالل ابلظاهر على الباطن ما يشهد له 
ال نعلم الغيب وال ندعيه، لكن ظاهر احلال يدلنا على ذلك، وهو دليل الواقع، وإن كنا 

 فاالستدالل به يوصلنا إىل اليقني يف هذه املسألة. -حق
 

 ظاهرة الزندقة وما يتعلق هبا من أحكام 

  ري وضوابطه )احللقة العاشرة(التكفمن درس:  •

 
مث قال املصنف: ]فإنه ال يكون إال زنديقاً، والزنديق هو املنافق[ أي أن من قال قوالً كفراًي 

يف مقالة له أو خطبة أو كتاب أو حنو ذلك، فهذا ال خيرج عن أحد أمرين: إما أن يكون 
 هذا القول؟ أو أن لديه خمطئاً؛ فننظر ملاذا أخطأ يف هذا، هل كان ذلك لبدعة دعته إىل

 أتويالً معيناً للقول بذلك القول؟ 
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وإما أن يكون زنديقاً أي: أظهر هذه الكلمة الكفرية مع إظهاره لإلسالم، ولكنه يف  
 َولَتَـْعرِفـَنـَّهمْم يف حلَِْن اْلَقْولِ ذكره هللا تعاىل: احلقيقة يبطن الكفر، وهذا من حلن القول الذي 

[؛ ألن كل إنسان ال ميكن أن يعتقد الشيء وخيفيه على من جياوره وخيالطه 30]حممد:
ابلكلية. وال ميكن أن يعتقد أحد عقيدة إال ويظهر أثرها يف سقطات لسانه أو جوارحه أو 

 حقيقياً وال يظهر ذلك أبدًا.  تصرفاته، ألنه من املستحيل أن يؤمن اإلنسان بشيء إمياانً 
وهذا من حكمة هللا تعاىل ومن الداللة على تالزم الظاهر والباطن، ويستثىن من ذلك ما كان 

جمرد شيء عابر، فإنه ال ينبين عليه حكم على الباطن سواء كان كفراً أو إمياانً، فاإلميان 
يهتم ابملؤمنني وال  العابر كإنسان حيب بعض الطيبني بشكل عارض وجتده يف األصل ال

ابإلميان؛ ألنه ليس حباً حقيقياً، إمنا هو عبارة عن عاطفة طرأت على قلبه، وكذلك إذا كان 
اإلنسان مؤمناً مث طرأ عليه نوع من الزيغ أو الشبهات فإنه يظهر لك أن إميانه اثبت وابٍق، 

ول صلى هللا عليه لكن املنافق الذي يظهر اإلسالم، وحيلف ابهلل كما حلف املنافقون للرس
فإن كفرهم قد  -نسأل هللا العفو والعافية-وسلم، فمعلوم أن هذه األميان وراءها ما وراءها 

  ظهر يف حلن القول وفلتات األلسن وسقطاهتا.
 

 من هو الزنديق؟ 
صنف رمحه هللا: ]والزنديق هو املنافق[ كلمة )الزنديق( مل تكن معروفة يف عهد النيب يقول امل

صلى هللا عليه وسلم وال يف عهد الصحابة، وهلذا كانوا إذا أرادوا أن حيكموا على أحد ممن 
ال يستطيعون أن يشهدوا له ابإلميان، ومل يكن يف ظاهره من الكفار، بل كان من املقرين 

ظهرين له، فإهنم يقولون عنه: إنه منافق، ويعرفون املنافق بعالماته املعروفة اليت ابإلسالم امل
رضي هللا  عبد هللا بن مسعودتكون قرائن واضحة دالة على ابطنه املناقض لظاهره، كما قال 

[ وكما    ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاقه يف صالة اجلماعة: ]عن
حديث الثالثة الذين اتب هللا عليهم بعد توبتهم من ختلفهم أنه رأى الذين  يف كعبقال  
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إما منافق مغموس عليه يف النفاق أو ممن ختلفوا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: }
 يعرفون بقرائن تدل على بواطنهم.{، فكان املنافقون    عذر هللا

 
 أصل مصطلح )الزنديق( واتريخ ظهوره عند املسلمني 

ظهر هذا املصطلح اجلديد؛ وهو )الزنديق( أكثر ما ظهر يف العصر العباسي وانتشر  
وأصبح يقال: هذا رجل زنديق، أو متهم ابلزندقة، فأصل هذه الكلمة كما قال بعضهم: إن 

( هو   الزندفسته( وهذا ) زندفستهيسمونه ) اجملوسبه الزندقة مأخوذة من كتاب كان يؤمن 
، فكانوا يتهمون من يظهر اإلسالم وهو يف احلقيقة غري مؤمن؛ ابلزندقة؛ ألنه  اجملوسكتاب 
 ما يف كتاب الفرس.  يعتقد

وقال آخرون: الزندقة مأخوذة من كلمة )زندكي(، والعرب يقلبون الكاف قافاً؛ فإذا نطقوا 
أي علم أو كلمة غري عربية فإهنم ينطقوهنا على قواعد لغتهم؛ فمثالً الفرس كانوا يقولون: 

ف )خسرو( أي: ملك الفرس، وعند العرب ال ميكن أن أييت اسم آخره واو قبلها حر 
مضموم، وكذلك اخلاء استثقلوها فقلبوها كافاً فصارت الكلمة عند العرب )كسرى(، فلما 

جاء املتأخرون ردوا الكلمة إىل )خسرو(، فتجد بعض املؤلفني امسه )خسرو( على االسم 
)زندكي(: احلياة أو الزمان أو الدهر، والعرب يسمون الذي ال يؤمن  ومعىن كلمة القـدمي، 

ابلبعث )َدهري( بفتح الدال، أما )دمهري( ابلضم فهي نسبة مساعية على غري القياس، 
فالقياس أن النسبة إىل َدْهر )َدْهري( ابلفتح، فالعرب تقول: )َدهري( أي: ال يؤمن ابلبعث، 

تحكم يف سري اخلالئق، وقد حكى هللا ذلك عنهم بقوله: ويعتقد ببقاء الدهر، وأنه هو امل
ْهرم َوقَالموا َما ِهَي ِإالَّ َحَياتـمَنا ا نـَْيا مَنموتم َوحَنَْيا َوَما يـمْهِلكمَنا ِإالَّ الدَّ [. 24]اجلاثية: لدُّ

هم الذين ال يؤمنون ابلبعث وال ابليوم اآلخر، فأطلق عليهم الزاندقة نسبة إىل   الدهريونفـ
 كلمة )زندكي( وهي تعين الدهر. 

ونستنتج مما تقدم أن الصحيح أن الزنديق: هو الدهري الذي ال يؤمن ابلبعث وال يؤمن ابهلل 
من دخل يف دين وال ابليوم اآلخر، وقد ظهر هذا املصطلح يف تلك الفرتة؛ ألن من الفرس 
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اإلسالم كذابً وزورًا، وأخذوا يدسون ويكيدون للنيل منه، أما يف زمن بين أمية فكان اإلسالم 
وإمنا -ظاهراً عزيزاً قوايً فلم يستطيعوا أن يظهروا شيئاً من مقاالهتم، فلما جاء بنو العباس 

 خراسان، وجاء من  أبو مسلم اخلراساينقام ابلدعوة إليهم  -قام ملكهم على أكتاف الفرس
وأقاموا بدالً منها دولة بين العباس،  جبموع هائلة وقاتلوا األمويني حىت أسقطوا دولة بين أمية

إقامة دولة شيعية غالية ابسم بين العباس، تكون شيعية يف  أيب مسلم اخلراساينوكان غرض 
أول من توىل أمر  السفاحوا إىل ذلك وكان الظاهر جموسية يف الباطن، ولكن بين العباس فطن

قائداً له،  أبو مسلم اخلراساين، وكان  أبو جعفر املنصورالدولة العباسية، مث جاء بعده أخوه 
من دهاة الرجال، ويروى عنه يف الدهاء العجب العجاب، ففطن  املنصورأبو جعفر وكان 

وإىل خطره وضرره، وبعد أن مكن له أمره ووطد له امللك قتله وقضى عليه،  أيب مسلمإىل 
( نسبة إىل  األيب مسلميةعظيمة يف الفرس، وظهرت فرقة يقال هلا: )وقامت إثر ذلك حركة 

انتصر عليها  أاب جعفر املنصورفحاربت الدولة العباسية حماربة شديدة، ولكن  أيب مسلم
إىل دور التسرت وإظهار  اجملوسامللحد ومن معه، فتحول  أاب مسلموأهلك هللا تعاىل 

اإلسالم، ونشطوا يف الدس له ابطناً وذلك نتيجة لعدم قدرهتم على اجملاهرة له ابحلرب، 
 صاروا يدسون اإلحلاد والكفر والزيغ يف نفوس جهلة املسلمني.و 

 
 سالمية انتشار الزندقة يف البالد اإل

، فظهرت  اجملوس؛ ألهنا األقرب إىل بالد  العراقإن الزندقة أكثر ما انتشرت يف   
وسائر أرض  املدينةفكان ظهورها اندرًا، وأما يف  مصرأما يف  الكوفة، و  البصرةالزندقة يف 

فلم يكن هناك وجود للزاندقة واحلمد هلل؛ ألن الدسائس واملؤامرات كانت من أجل  احلجاز
مرة أخرى، فظهر  اجملوسيةدولة اخلالفة العباسية وإلبراز النفاذ إىل مرافق الدولة، لتقويض 

، فحني تقرأ يف أي كتاب من   الزاندقةأشهر من عرف بقتل  املهديهذا املبدأ، وكان اخلليفة 
، فكان يتتبعهم ويتصيدهم  للزاندقةقتله  املهديكتب التاريخ فإنك جتد أن أعظم أعمال 

تصيدًا، ويسلط عليهم العلماء والثقات من الناس يتتبعون كالمهم وآراءهم، فمن وجدوه 
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وا عليه، ومن وجدوا عنده شيئاً من كتب اإلحلاد وأثبت عليه هذا اإلحلاد فإنه يقتل قبض
، وكان ممن اشتهر ابلزندقة  الزندقةُجعاً كبريًا، ومع ذلك بقيت  املهديفورًا، فقتل منهم 

هارون وقتل عليها كثري من الكتاب والشعراء والوزراء، ومنهم الربامكة الذين كانوا وزراء لـ
يف الدعوة إىل  أيب مسلموكانوا أشهر وزراء الدولة العباسية، إال أهنم مل يتبعوا منهج  الرشيد

رمحه هللا أهنم  للرشيدني تبني هذه العقيدة، بل سلكوا طريقاً آخر حىت متكنوا يف الدولة، وح
زاندقة، قتلهم وأقام فيهم حكم هللا تعاىل، وقد ظهر له ذلك أبدلة كثرية، كما نبهه بعض 

 رمحه هللا:  األصمعييعبدون النار، كما قال فيهم  جموسالعلماء الرابنيني إىل أهنم 
  برمك أضاءت وجوه بين     جملسٍ  إذا ذكر الشرك يف

  مزدك أتوا ابألحاديث عن     آية وإذا تليت عندهم

هارون ، فكان أن حج  ليننيو  ماركس)الشيوعية األوىل( قبل  املزدكية هو رأس مزدكو 
أنك وضعت ، وكان قد بدأ يشعر مبكرهم فأشاروا عليه قائلني: اي أمري املؤمنني! لو  الرشيد

يف الكعبة جممرة كربى، ووضعت فيها العود لكان ذلك سابقة لك مل يفعلها أحد قبلك، 
 بغدادفعلم وفطن أن هذه حيلة منهم لتكون ذريعة إىل عبادة النار، وقال: )لئن رجعنا إىل 

 فتك هبم.  بغدادلريين هللا ما أصنع( فلما عاد إىل 
، وكان يقال عنه: إنه ألف  عبد هللا بن املقفعومن الكتاب واألدابء املتهمني ابلزندقة 

عبد هللا بن فـ -وما أكثر امللهيات اليوم وهللا املستعان-الكتب ليصرف الناس عن القرآن 
ن مهتماً ابلزندقة وثبتت عليه التهمة، وكان إذا مر ببيت تعبد فيه النار يتمثل بقول كا  املقفع

 :  األحوصالشاعر 
  حذر العدا وبه الفؤاد موكل     أتعزل اي بيت عاتكة الذي

  قسماً إليك مع الصدود أَلْمَيلم      وإنين ك الصدودإين ألمنح

يعين: أان أصد عنك يف الظاهر، لكنين وهللا أحبك وأميل إليك ابلباطن، ومن الشعراء الذين 
 ، وله أشعار يظهر فيها وقوعه يف الزندقة، منها قوله:  دبشار بن بر قتلوا على الزندقة 
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  ...أبيكم آدم إبليس أفضل من

 وهذا كفر واضح والعياذ ابهلل. 
ن شعره أن غايته التزهيد يف له شعر كثري يف الزهد، ويلمس م صاحل بن عبد القدوسو 

الدنيا، ولكن هذا التزهيد يف الدنيا مل يكن عن إميان بدين حممد صلى هللا عليه وسلم، وإمنا  
وأمثاهلم ممن يزهدون يف الدنيا، ويعتقدون أنه البد  اهلندوسمن  الصوفيةكان على مذهب 

أن تمصفَّى الروح لتتحد بـ)برامها(، وعلينا أن نعلم أن الزهد إذا مل يكن أصله وابعثه اإلميان 
 هو أشبه برهبان النصارى. ابهلل وبرسوله؛ فإن ذلك ال ينفع صاحبه؛ ف

، وأشعاره مشهورة تشهد بزندقته، وكل من ترجم له  أبو العالء املعريومن أولئك الزاندقة 
، الذي قتل بسبب ما أظهره من زندقة، وكذلك  احلالجوكذلك  -والعياذ ابهلل-يذكر ذلك 
 وأمثاهلم ممن قتلوا بتهمة الزندقة.  السهروردي

أيب الكبار األوائل كـ املعتزلةال أن بعض هؤالء الزاندقة ظهر أمره، وبعضهم مل ينفضح أمثال إ
يعد من الزاندقة، وله رسائل  اجلاحظ، فقد كانوا زاندقة، بل  إبراهيم النظامو  اهلذيل العالف

 تشهد على أنه زنديق والعياذ ابهلل. 
وقد قتل كثري من الناس بتهمة الزندقة حىت قيل: إهنم بلغوا اآلالف، مث انتشر هذا املصطلح 

وأصبح يطلق على كل من احنرف عن الدين وأظهر الطعن يف آايت هللا أو االستهزاء بدين 
 ل.هللا أبي شكل من األشكا

 
 الرافضة ودورهم يف نشر الزندقة 

أي بلد من  الروافضكانت الزندقة أكثر ما تظهر يف ظل الدول الرافضية، فعندما حيكم  
هلل، والرتُجات اليت يستمد البلدان تظهر فيه الزندقة و الفلسفة اليت يظهر منها الكفر اب

منها الكفر والضالل والعياذ ابهلل، وكان هذا واضحاً جدًا، فنجده يف أايم الدول العباسية 
، فأينما  ابطنيةعندما سيطر العبيديون وكانوا  مصر، ويف  شيعةعندما سيطر بنو بويه وكانوا 

 دقة، ويبوح هبا من كان يضمرها. ظهر هذا املذهب اخلبيث ظهرت الزن
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كان له   -احملدث الثقة املعروف- أاب الربيع الزهراينومن املناسب يف هذا املقام أن نذكر أن 
-: ما ابلكم تظهرون التشيع؟! قال: إان  أبو الربيعجار من الزاندقة، مث هداه هللا فقال له 

نظران إىل أهل األهواء وإىل هذه الفرق، فوجدان أن أسهل ابب ندخل  -أي:معشر الزاندقة
 منه إىل هدم اإلسالم هو التشيع. 

م اإلسالم على أنه شيعي، وهو يف احلقيقة زنديق يطعن يف هللا ويف رسوله فيدخل أحده
حتت ستار أنه شيعي؛ ألن  -كما يشاء-صلى هللا عليه وسلم ويف أصحابه رضي هللا عنهم، 

الشيعة من أمحق الناس وأجهل الناس، فمع أهنم يطعنون يف القرآن والسنة والصحابة 
إضالل اآلخرين على جهل فيهم، وهلذا قال  جيتهدون ويبذلون أقصى جهدهم من أجل

مللئوا بييت ذهباً وفضة" ألهنم يطلبون منه أحاديث يف  الشيعةبعض احملدثني: "لو طاوعت 
، وهم ال يستطيعون التمييز بني صحيح احلديث وضعيفه،  احلسنيأو  احلسنأو  عليفضل 

رضي  عليعن  الشيعةوبني ما فيه مدح أو طعن يف األئمة، فكثري من الفضائل اليت ينقلها 
فيها طعن فيهم، وليست مما يزك ى به الناس، لكن هم غاية عقلهم  احلسنيو  احلسنهللا عنه و 

ومبلغ علمهم أن هذا مدح أو ثناء، فلذلك دخل هؤالء الَكَذبة الزاندقة من هذا الباب 
فأصبحوا يروون الرواايت الطويلة يف فضائل أهل البيت، ويفسرون اآلايت حسب ما يوافق 

تعظمهم وتوقرهم وتبذل هلم األموال، فالزاندقة  الشيعة، ومقابل ذلك فإن  الشيعةهوى 
 لون من هذا الباب. يدخ

ذكر أهنم يدخلون على  رامطةالقرمحه هللا أسباب انتشار مذهب  ابن اجلوزيوملا ذكر 
أتباعهم من ابب حب آل البيت ومدحهم، فإذا وجدوا من املدعوين من يوافقهم رسخوا يف 
ذهنه وغرسوا يف عقله أن جل آل البيت كفار، ومل يبق إال هؤالء األربعة أو اخلمسة أو االثنا 

لصحيح؟ قالوا: الدين عشر مث ال يلبثون حىت يلحقوهم مبن قبلهم. فإذا سئلوا ما هو الدين ا
واألداين كلها ابطلة.. فيكفر. وال  إخوان الصفاالصحيح هو ما عليه احلكماء، أي فالسفة 

 حول وال قوة إال ابهلل. 
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التشيع، ومن هنا كاان مقرتنني أي: ظهور  وهكذا نالحظ أن الزندقة بدأت حتت شعار
الزندقة وانتشارها يف اجملتمعات اإلسالمية يقرتن بظهور دول الرفض واإلحلاد، فمثاًل: ما جاء 

وعندئٍذ  نصري الكفر الطوسياخلبيث، وبتأييد  ابن العلقميإال بتدبري  بغدادالتتار ودخلوا 
تشر؛ ألن هؤالء هم يف احلقيقة زاندقة يتسرتون ابلرفض، وحتت غطاء ظهر أمر الزندقة وان

التشيع انتشر الرفض وعم البالد، لذلك جتد أن كل اخللفاء والسالطني الذين كانوا يتميزون 
البداية كما يف -ابلعدل يف التاريخ اإلسالمي، يقال يف ترُجتهم: من مآثره أو من فضائله 

واملقصود بكتب  -ضمن حربه على الزندقة-أنه كان حيرم قراءة كتب األوائل  - والنهاية
؛ ألهنا مصدر الزندقة واإلحلاد، وقد وقع كثري من ذلك، كما كان يف  ناليواناألوائل كتب 

رمحهما هللا، والدولة األيوبية عموماً، ومن قبلهم كثري من  صالح الدينو  نور الدينأايم 
وحيرقوهنا، ومن  الفالسفةوأمثاله، كانوا مينعون الناس من قراءة كتب  القادراخللفاء؛ كاخلليفة 

 وجدت عنده فإنه يعاقب، حىت يتوصلوا إىل القضاء على هذه الفتنة وعلى هذا اإلحلاد. 
 وعلى هذا فالزنديق يف عرف املتأخرين هو من عرف يف عهد الصحابة ابملنافق.

 
 قول علماء أهل السنة يف الزنديق 

كف روا إبطالق، والذين مل قال: "وهنا يظهر غلط الطرفني" والطرفان هنا يقصد هبما: الذين  
 يكفَّروا إبطالق. 

يقول: "فإنه من كفَّر كل من قال القول املبتدع يف الباطن، يلزمه أن يكفر أقواماً ليسوا يف 
الباطن منافقني، بل هم يف الباطن حيبون هللا ورسوله، ويؤمنون ابهلل ورسوله، وإن كانوا 

أن : } عمررضي هللا عنه عن  أسلم موىل عمرعن  صحيح البخاريمذنبني، كما ثبت يف 
، وكان  محاراً ، وكان يلقب  عبد هللارجالً كان على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم كان امسه 

يمضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد جلده يف 
الشراب، فأميت به يوماً، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه! ما أكثر ما يؤتى 

{ ". وهذا     صلى هللا عليه وسلم: ال تلعنه فإنه حيب هللا ورسولهبه! فقال رسول هللا
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وذكر -لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اخلمر عشرة احلديث يف مقابل حديث: }
{ وهذا الصحايب كان يشرب اخلمر، والذي يف احلديث لعن الشارب    منهم شارهبا ...

إبطالق، أما املعني كما هو حال هذا الصحايب فال. وسنستعرض هنا رواية احلديث والكالم 
( يف 65، 64ص: 12رمحه هللا تعاىل يف كتاب احلدود )ج ابن حجرعليه كما ذكرها احلافظ 

( وحنن أنيت 75ص: 12)ج عمرهي عن  -ذكرها املصنف-رواية، والرواية األخرى اليت 
 ابلرواية األوىل؛ ألن فيها بعض الفوائد. 

رمحه هللا: )ابب من أمر بضرب احلد  يف البيت( بسنده  البخاريالرواية األوىل: يقول اإلمام 
شارابً، فأمر النيب صلى هللا  ابن النعيمانأو بـ النعيمانجيء بـقال: } عقبة بن احلارثعن 

{    عليه وسلم من كان ابلبيت أن يضربوه قال: فضربوه، فكنت أان فيمن ضربه ابلنعال
أن النيب صلى هللا } عقبة بن احلارثب ابجلريد والنعال( بسنده عن مث قال: )ابب الضر 

وهو سكران، فشق عليه، وأمر من يف البيت أن  ابن نعيمانأو بـ نعيمانعليه وسلم أميت بـ
 {.    يضربوه، فضربوه ابجلريد والنعال، وكنت فيمن ضربه

أيت النيب صلى هللا عليه وسلم برجل يف نفس هذا الباب قال: } أيب هريرةورواية أخرى عن 
رضي هللا عنه: فمن ا الضارب بيده، والضارب بنعله،  أبو هريرةقد شرب، قال: اضربوه، قال 

والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك هللا! قال: ال تقولوا هكذا، ال تعينوا 
 { هذه الرواية ليس فيها اللعن، وإمنا فيها بدل )لعنه هللا( )أخزاه هللا(.    عليه الشيطان

رمحه هللا بقوله: )ابب ما يكره من  البخاريرضي هللا عنه فهو ما ترجم له  عمرأما حديث 
لعن شارب اخلمر وأنه ليس خبارج من امللة( ويف هذا التعبري إشارة إىل أن من العلماء من  

ذا دليل ملن يرى عدم جواز لعن املعني قال: كره لعن شارب اخلمر، ومنهم من مل يكره، وه
أن رجالً كان على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم  رضي هللا عنه } عمر بن اخلطاب"عن 

{    .. محارًا، وكان يضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلموكان يلقب  عبد هللاكان امسه 
 إىل آخر احلديث" كما ذكره املصنف. 
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اختالف العلماء يف لعن املعني وقد تقدم هذا املوضوع ومن ُجلة ما قال:  ابن حجرذكر 
أن املنع مطلقاً يف حق املعني، واجلواز يف حق غري املعني؛ ألنه يف حق غري  ابن املنري)وصوَّب 

املعني زجر عن تعاطي ذلك الفعل، ويف حق املعني أذى له وسب، وقد ثبت النهي عن أذى 
سلم، واحتج من أجاز لعن املعني أبن النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا لعن من يستحق امل

اللعن فيستوي املعني وغريه، وتمعقب أبنه إمنا استحق اللعن بوصف اإلهبام"، يعين: أن مسألة 
لعن املعني أو عدمه مرتبطة ابملصلحة، فإذا قيل: لعن هللا فالانً، فقد ال يكون فيه مصلحة، 

كون من ابب التنفري وإعانة الشيطان عليه، كما بني يف الرواية األخرى اليت ورد بل قد ي
فيها: )أخزاه هللا( لكننا نقول: ميكن أن جنمع بني القولني أبن يلعن لعناً عاماً أمام صاحب 

الفعل املعني، فإذا جيء برجل شرب اخلمر، فقلت: لعن هللا شارب اخلمر، أو إذا جيء 
عنة هللا على الكاذبني، فأنت يف هذه احلالة حققت املصلحتني: أول برجل كذب، فقلت: ل

شيء أنه انزجر؛ ألنه ملا مسع الناس يلعنون الكاذبني فمعىن ذلك أهنم يريدون زجره، ويف 
 نفس الوقت مل تلعنه بعينه أو بشخصه. 

ابلراب فإنه ال  فعدم لعن املعني ال يقتضي أنه يلعن سرًا، فإنك إذا رأيت منكراً معيناً كالتعامل
يتعني عليك أن تقول: لعن هللا آكل الراب بينك وبني نفسك، مث حتتج أبن املصلحة عدم لعن 
 املعني يف هذه احلالة، بل عند حتقق املصلحة إبظهار اللعن فإنك تقول: لعن هللا آكل الراب. 

يقتضي لعن املتصف بذلك من غري أن يعني  البخاري: "وصنيع  ابن حجريقول احلافظ 
ن، ومصلحة عدم امسه، فيجمع بني املصلحتني( واملصلحتان مها: مصلحة إظهار الزجر واللع

أذى املسلم الحتمال أنه حيب هللا ورسوله، أو أنه من أهل اخلري. وهكذا فتوضع األمور يف 
مواضعها، وهلذا يفرق بني شارب وشارب، وبني زاٍن وزاٍن. أما ابلنسبة حلد هللا الذي شرعه 

ه، لكنه فاحلكم واحد، فالنيب صلى هللا عليه وسلم مل يعِف شارب اخلمر من حد هللا بل جلد
شهد له ابخلري، وقد جيلد غريه وال يشهد له ابخلري، وهذا من احلكمة يف التعامل مع الناس، 

وعليه فإن هناك أموراً ال يستوي فيها الناس، وأموراً جيب أن يستوي فيها الناس، ومن 
 احلكمة أن نضع الشيء موضعه، فاجملاهر ابملعصية ال حرمة له. 
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يقتضي لعن املتصف بذلك من غري أن يعني  البخاريرمحه هللا: "وصنيع  ابن حجريقول 
صلحتني؛ ألن لعن املعني والدعاء عليه قد حيمله على التمادي، أو ابمسه فيجمع بني امل

يقنطه من قبول التوبة" يعين: إذا رأى الناس يلعنونه فإن ذلك قد يؤدي به إىل أن ينتكس 
ابلكلية، ويفارق أهل اخلري، ويصاحب أهل الشر"، لكن لو أحسن التعامل معه لكان ذلك 

 أدعى إىل أن ينزجر ويتوب. 
رمحه هللا: "خبالف ما إذا صرف ذلك إىل املتصف فإن فيه زجرًا  ابن حجر -ضاً أي-ويقول 

وردعاً عن ارتكاب ذلك، وابعثاً لفاعله على اإلقالع عنه، ويقويه النهي عن التثريب على 
 جلدت على الزان كما سيأيت قريباً. األمة إذا 

على جواز لعن املعني ابحلديث الوارد يف املرأة إذا دعاها  البلقيينواحتج شيخنا اإلمام 
وهو يف الصحيح، وقد توقف فيه بعض  زوجها إىل فراشه فأبت لعنتها املالئكة حىت تصبح،

قال بقول خالفه فيه بعض من عاصره من املشايخ، وهذا  البلقيينمن لقيناه" أي أن شيخه 
يدلك على أن هؤالء العلماء مل يتأهلوا للعلم والتدريس إال بعد أن ختلقوا  احلافظالقول من 

مبكارم األخالق اليت شرعها هللا عز وجل، وهلذا بقي هلم الذكر احلسن عند الناس، فيقول: 
رمحه هللا أنه أظهر اسم الشيخ صاحب  احلافظ)وقد توقف فيه بعض من لقيناه( ومن أدب 

القول الراجح وأغفل تعيني صاحب القول املرجوح؛ ألنه لو قال: وقد توقف فيه فالن، فإنه 
عني القائل لعدم احلاجة إليه، قال: "أبن يفهم منه الطعن يف القائل، فتأدابً مع شيوخه مل ي

الالعن هلا املالئكة" وهو اعرتاض له وجاهته فالالعن هلا هم املالئكة وليس حنن، فيتوقف 
ابن االستدالل به على جواز التأسي هبم، وعلى التسليم فليس يف اخلرب تسميتها"، قال 

أقوى، فإن امللك معصوم، والتأسي  - البلقيينيعين: -: "والذي قاله شيخنا  حجر
د" يعين ال يقال: إنه ما مساها، ابملعصوم مشروع، والبحث يف جواز لعن املعني وهو املوجو 

فالكالم هنا يف امرأة معينة، وواضح أن زوجها دعاها فأبت، ويعلم بناًء على ذلك أن 
 املالئكة تلعنها، فيجوز له أن يلعنها. 
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َفَمْن َعَفا وحنن نورد كالمه هنا من ابب الفائدة، وال شك أنه إن ترك لعنها فهو أفضل: 
 [، لكن الكالم هنا يف اجلواز. 40شورى:]ال َوَأْصَلَح فََأْجرمهم َعَلى الِلَِّ 

 نعيمانوقيل:  محاراً ويلقب  عبد هللاوهنا يظهر اخلالف يف اسم صاحب الرتُجة، فقيل هو 
ف يف امسه طويل، لكن الذي ظهر يل أنه رجل واحد، فال نقول: واخلال ابن نعيمانوقيل: 

أحياانً مييل إىل ذلك، وأحياانً مييل إىل غريه، فحيناً  ابن حجرإن القصة متعددة، وإن كان 
 ابن حجرواحد، وهللا أعلم( وهنا مل جيزم  نعيمانأن صاحب الرتُجة و  يقول: )وهذا مما يقوي

 أبحدمها، والذي يظهر أنه رجل واحد، وأن القصة تكررت؛ ألنه ورد يف نفس رمحه هللا
احلديث: )ما أكثر ما يؤتى به( يعين أنه كان يؤتى به مراراً والذي لعنه كان رجاًل من 

 .  عمرالصحابة فقال: )اللهم العنه! ما أكثر ما يؤتى به( ويف بعض الرواايت أنه 
فهذا الرجل جيء به أكثر من مرة، فرمبا أن الصحابة دعوا عليه أول مرة فقالوا: )أخزاك 

هللا( مث ملا جيء به بعدها قالوا: )اللهم العنه!( فهذا أقرب من أن يقال: إن القصة يف أكثر 
 ؛ وهللا أعلم.  محاراً الذي يلقب  عبد هللاهو نفسه  نعيمانمن واحد، وعليه يكون 

{ وهذا يدل على أن النيب صلى    وكان يضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقال: }
ل إال حقاً، وكذلك الصحابة رضي هللا عنهم كانوا ميزحون هللا عليه وسلم كان ميزح وال يقو 

كانوا يتبادحون ابلبطيخ، فإذا جد رضي هللا عنه ] بكر بن عبد هللاوال يقولون إال حقاً قال 
وحيب بعضهم بعضاً،  -فهم بشر-[ أي أهنم كانوا ميزحون    اجلد كانوا هم الرجال

وأيلفون ويؤلفون، ولكن إذا جد اجلد كانوا هم الرجال يف العبادة والدعوة واجلهاد، أما يف 
اعبون، لكن ال يقولون إال حقاً وال وقت أكل أو شرب أو جلسة أخوية فكانوا ميزحون ويتد

يفعلون إال حقاً، وما ليس فيه إمث، لكن هذا الرجل له وصف متميز فقد كان جريئاً يف املزاح 
بعض قصصه يف ذلك )بسند  ن حجرابحىت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ينقل 

، وكان يهدي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم العمكة من  محاراً أن رجالً كان يلقب الباب : }
النيب صلى هللا عليه وسلم فقال:  السمن والعسل، فإذا جاء صاحبه يتقاضاه، جاء به إىل

{ فكان   أعط هذا متاعه، فما يزيد النيب صلى هللا عليه وسلم أن يبتسم وأيمر به فيعطى 
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النيب صلى هللا أيخذ العكة ويعطيها النيب صلى هللا عليه وسلم ويقول: هذه هدية مين لك و 
عليه وسلم يقبل اهلدية، وال يقبل الصدقة. فيأخذ تلك اهلدية، وبعد فرتة إذا بصاحب الدين 

أن يعطي الرجل حقه. إىل رسول هللا ويسأله  نعيمانيقف على رأسه مطالباً حبقه، فيجيء به 
{    حيب هللا ورسولهبعد قوله: } حممد بن عمرو بن حزميقول احلافظ: "ووقع يف حديث 

طرفة إال اشرتى منها، مث جاء فقال: اي رسول هللا! هذا  املدينةوكان ال يدخل إىل قال: }
أمل هتده  أهديته لك، فإذا جاء صاحبه يطلب مثنه، جاء به فقال: أعط هذا الثمن فيقول:

  وأيمر لصاحبه بثمنه -النيب صلى هللا عليه وسلم-إيلَّ؟ فيقول: ليس عندي، فيضحك 
{ فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع ما هو فيه من اجلد، ومع انشغال قلبه ابهلل  

ويف -استغفار وأمر ابملعروف وهني عن املنكر، ومع ذلك فقد كان يف حياته تعاىل يف ذكر و 
متسع للمزاح والدعابة، وكان يداعب أزواجه وحيادثهن، كما ثبت يف حديث أم زرع  -قلبه

والقصة معروفة وقد -ابلقصة كلها وهو يستمع إليها...  عائشةالطويل، حني حدثته 
واملسألة ليست أن نقرأ أحاديثه، وإمنا األساس أن هنتدي هبديه ونسنت  - مسلمأخرجها 

 اًل واعتقاداً صلوات ريب وسالمه عليه. بسنته، ونقتدي به قوالً وعم
قبل أن أيخذوا احلديث عن الرجل ينظرون إىل هديه  سفيانوهلذا كان التابعون كما قال 

رضي هللا عنه، مث  معاذملا تتلمذ على يد  عمرو بن ميمون األوديومسته ودله، وهذا قول 
ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف هديه  عبد هللا بن مسعود، وكانوا يمَشبِ همون  حذيفةانتقل إىل 

 ومسته. 
الصحابة والتابعون هلم إبحسان حيسنون التأمل والتفكر يف هدي الرسول صلى هللا وقد كان 

عليه وسلم وسريته وقوله وفعله؛ فيضعون األمور يف مواضعها، وكان النيب صلى هللا عليه 
 وسلم بينهم هبذه املنزلة. 

 نسأل هللا أن يرضى عنهم وأن يلحقنا هبم.
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 من هو الزنديق؟ 

 ظاهرة الزندقة وما يتعلق هبا من أحكام من درس:  •

 
يقول املصنف رمحه هللا: ]والزنديق هو املنافق[ كلمة )الزنديق( مل تكن معروفة يف عهد النيب 

ذا أرادوا أن حيكموا على أحد ممن صلى هللا عليه وسلم وال يف عهد الصحابة، وهلذا كانوا إ
ال يستطيعون أن يشهدوا له ابإلميان، ومل يكن يف ظاهره من الكفار، بل كان من املقرين 

ابإلسالم املظهرين له، فإهنم يقولون عنه: إنه منافق، ويعرفون املنافق بعالماته املعروفة اليت 
رضي هللا  عبد هللا بن مسعودال تكون قرائن واضحة دالة على ابطنه املناقض لظاهره، كما ق

[ وكما    ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاقعنه يف صالة اجلماعة: ]
يف حديث الثالثة الذين اتب هللا عليهم بعد توبتهم من ختلفهم أنه رأى الذين  كعبقال  

عليه يف النفاق أو ممن إما منافق مغموس ختلفوا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: }
 {، فكان املنافقون يعرفون بقرائن تدل على بواطنهم.   عذر هللا

 

 أصل مصطلح )الزنديق( واتريخ ظهوره عند املسلمني 

 ظاهرة الزندقة وما يتعلق هبا من أحكام من درس:  •

 
ظهر هذا املصطلح اجلديد؛ وهو )الزنديق( أكثر ما ظهر يف العصر العباسي وانتشر  

زنديق، أو متهم ابلزندقة، فأصل هذه الكلمة كما قال بعضهم: إن وأصبح يقال: هذا رجل 
( هو   الزندفسته( وهذا ) زندفستهيسمونه ) اجملوسالزندقة مأخوذة من كتاب كان يؤمن به 
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، فكانوا يتهمون من يظهر اإلسالم وهو يف احلقيقة غري مؤمن؛ ابلزندقة؛ ألنه  اجملوسكتاب 
 يعتقد ما يف كتاب الفرس. 

وقال آخرون: الزندقة مأخوذة من كلمة )زندكي(، والعرب يقلبون الكاف قافاً؛ فإذا نطقوا 
الفرس كانوا يقولون:  أي علم أو كلمة غري عربية فإهنم ينطقوهنا على قواعد لغتهم؛ فمثالً 

)خسرو( أي: ملك الفرس، وعند العرب ال ميكن أن أييت اسم آخره واو قبلها حرف 
مضموم، وكذلك اخلاء استثقلوها فقلبوها كافاً فصارت الكلمة عند العرب )كسرى(، فلما 

جاء املتأخرون ردوا الكلمة إىل )خسرو(، فتجد بعض املؤلفني امسه )خسرو( على االسم 
ومعىن كلمة )زندكي(: احلياة أو الزمان أو الدهر، والعرب يسمون الذي ال يؤمن  ، القـدمي

ابلبعث )َدهري( بفتح الدال، أما )دمهري( ابلضم فهي نسبة مساعية على غري القياس، 
ر )َدْهري( ابلفتح، فالعرب تقول: )َدهري( أي: ال يؤمن ابلبعث، فالقياس أن النسبة إىل َدهْ 

ويعتقد ببقاء الدهر، وأنه هو املتحكم يف سري اخلالئق، وقد حكى هللا ذلك عنهم بقوله: 
ْهرم  نـَْيا مَنموتم َوحَنَْيا َوَما يـمْهِلكمَنا ِإالَّ الدَّ [. 24]اجلاثية: َوقَالموا َما ِهَي ِإالَّ َحَياتـمَنا الدُّ

هم الذين ال يؤمنون ابلبعث وال ابليوم اآلخر، فأطلق عليهم الزاندقة نسبة إىل   الدهريونفـ
 كلمة )زندكي( وهي تعين الدهر. 

من ابلبعث وال يؤمن ابهلل ونستنتج مما تقدم أن الصحيح أن الزنديق: هو الدهري الذي ال يؤ 
وال ابليوم اآلخر، وقد ظهر هذا املصطلح يف تلك الفرتة؛ ألن من الفرس من دخل يف دين 

اإلسالم كذابً وزورًا، وأخذوا يدسون ويكيدون للنيل منه، أما يف زمن بين أمية فكان اإلسالم 
وإمنا -ما جاء بنو العباس ظاهراً عزيزاً قوايً فلم يستطيعوا أن يظهروا شيئاً من مقاالهتم، فل

 خراسان، وجاء من  أبو مسلم اخلراساينقام ابلدعوة إليهم  -قام ملكهم على أكتاف الفرس
جبموع هائلة وقاتلوا األمويني حىت أسقطوا دولة بين أمية وأقاموا بدالً منها دولة بين العباس، 

ولة شيعية غالية ابسم بين العباس، تكون شيعية يف إقامة د أيب مسلم اخلراساينوكان غرض 
أول من توىل أمر  السفاحالظاهر جموسية يف الباطن، ولكن بين العباس فطنوا إىل ذلك وكان 

قائداً له،  أبو مسلم اخلراساين، وكان  أبو جعفر املنصور الدولة العباسية، مث جاء بعده أخوه
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من دهاة الرجال، ويروى عنه يف الدهاء العجب العجاب، ففطن  أبو جعفر املنصوروكان 
وإىل خطره وضرره، وبعد أن مكن له أمره ووطد له امللك قتله وقضى عليه،  سلمأيب مإىل 

( نسبة إىل  األيب مسلميةوقامت إثر ذلك حركة عظيمة يف الفرس، وظهرت فرقة يقال هلا: )
 انتصر عليها أاب جعفر املنصورفحاربت الدولة العباسية حماربة شديدة، ولكن  أيب مسلم

 وإظهار إىل دور التسرت اجملوسامللحد ومن معه، فتحول  أاب مسلموأهلك هللا تعاىل 
اإلسالم، ونشطوا يف الدس له ابطناً وذلك نتيجة لعدم قدرهتم على اجملاهرة له ابحلرب، 

 وصاروا يدسون اإلحلاد والكفر والزيغ يف نفوس جهلة املسلمني.
 

 انتشار الزندقة يف البالد اإلسالمية 

 ظاهرة الزندقة وما يتعلق هبا من أحكام من درس:  •

 
، فظهرت  اجملوس؛ ألهنا األقرب إىل بالد  العراقإن الزندقة أكثر ما انتشرت يف   

وسائر أرض  املدينةفكان ظهورها اندرًا، وأما يف  مصرأما يف  الكوفة، و  البصرةالزندقة يف 
س واملؤامرات كانت من أجل فلم يكن هناك وجود للزاندقة واحلمد هلل؛ ألن الدسائ احلجاز

مرة أخرى، فظهر  اجملوسيةالنفاذ إىل مرافق الدولة، لتقويض دولة اخلالفة العباسية وإلبراز 
، فحني تقرأ يف أي كتاب من   الزاندقةأشهر من عرف بقتل  املهديهذا املبدأ، وكان اخلليفة 

، فكان يتتبعهم ويتصيدهم  للزاندقةقتله  املهديكتب التاريخ فإنك جتد أن أعظم أعمال 
اء والثقات من الناس يتتبعون كالمهم وآراءهم، فمن وجدوه تصيدًا، ويسلط عليهم العلم

قبضوا عليه، ومن وجدوا عنده شيئاً من كتب اإلحلاد وأثبت عليه هذا اإلحلاد فإنه يقتل 
، وكان ممن اشتهر ابلزندقة  الزندقة كبريًا، ومع ذلك بقيت ُجعاً  املهديفورًا، فقتل منهم 

هارون وقتل عليها كثري من الكتاب والشعراء والوزراء، ومنهم الربامكة الذين كانوا وزراء لـ
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يف الدعوة إىل  أيب مسلموكانوا أشهر وزراء الدولة العباسية، إال أهنم مل يتبعوا منهج  الرشيد
رمحه هللا أهنم  للرشيدهذه العقيدة، بل سلكوا طريقاً آخر حىت متكنوا يف الدولة، وحني تبني 

ه بعض زاندقة، قتلهم وأقام فيهم حكم هللا تعاىل، وقد ظهر له ذلك أبدلة كثرية، كما نبه
 رمحه هللا:  عياألصميعبدون النار، كما قال فيهم  جموسالعلماء الرابنيني إىل أهنم 

  أضاءت وجوه بين برمك     جملسٍ  إذا ذكر الشرك يف

  مزدك أتوا ابألحاديث عن     آية وإذا تليت عندهم

هارون ، فكان أن حج  ليننيو  ماركس)الشيوعية األوىل( قبل  املزدكيةهو رأس  مزدكو 
دأ يشعر مبكرهم فأشاروا عليه قائلني: اي أمري املؤمنني! لو أنك وضعت ، وكان قد ب الرشيد

يف الكعبة جممرة كربى، ووضعت فيها العود لكان ذلك سابقة لك مل يفعلها أحد قبلك، 
 بغدادفعلم وفطن أن هذه حيلة منهم لتكون ذريعة إىل عبادة النار، وقال: )لئن رجعنا إىل 

 فتك هبم.  بغدادلريين هللا ما أصنع( فلما عاد إىل 
، وكان يقال عنه: إنه ألف  عبد هللا بن املقفعومن الكتاب واألدابء املتهمني ابلزندقة 

عبد هللا بن فـ -وما أكثر امللهيات اليوم وهللا املستعان-الكتب ليصرف الناس عن القرآن 
كان مهتماً ابلزندقة وثبتت عليه التهمة، وكان إذا مر ببيت تعبد فيه النار يتمثل بقول   املقفع

 :  األحوصالشاعر 
  حذر العدا وبه الفؤاد موكل     أتعزل تكة الذياي بيت عا

  قسماً إليك مع الصدود أَلْمَيلم      وإنين إين ألمنحك الصدود

يعين: أان أصد عنك يف الظاهر، لكنين وهللا أحبك وأميل إليك ابلباطن، ومن الشعراء الذين 
 ، وله أشعار يظهر فيها وقوعه يف الزندقة، منها قوله:  بشار بن بردقتلوا على الزندقة 

  ...أبيكم آدم إبليس أفضل من

 وهذا كفر واضح والعياذ ابهلل. 
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له شعر كثري يف الزهد، ويلمس من شعره أن غايته التزهيد يف  صاحل بن عبد القدوسو 
الدنيا، ولكن هذا التزهيد يف الدنيا مل يكن عن إميان بدين حممد صلى هللا عليه وسلم، وإمنا  

وأمثاهلم ممن يزهدون يف الدنيا، ويعتقدون أنه البد  اهلندوسمن  الصوفيةكان على مذهب 
له وابعثه اإلميان أن تمصفَّى الروح لتتحد بـ)برامها(، وعلينا أن نعلم أن الزهد إذا مل يكن أص

 ابهلل وبرسوله؛ فإن ذلك ال ينفع صاحبه؛ فهو أشبه برهبان النصارى. 
ه ، وأشعاره مشهورة تشهد بزندقته، وكل من ترجم ل أبو العالء املعريومن أولئك الزاندقة 

، الذي قتل بسبب ما أظهره من زندقة، وكذلك  احلالجوكذلك  -والعياذ ابهلل-يذكر ذلك 
 وأمثاهلم ممن قتلوا بتهمة الزندقة.  السهروردي

أيب الكبار األوائل كـ املعتزلةإال أن بعض هؤالء الزاندقة ظهر أمره، وبعضهم مل ينفضح أمثال 
يعد من الزاندقة، وله رسائل  اجلاحظ، فقد كانوا زاندقة، بل  إبراهيم النظامو  اهلذيل العالف

 تشهد على أنه زنديق والعياذ ابهلل. 
وقد قتل كثري من الناس بتهمة الزندقة حىت قيل: إهنم بلغوا اآلالف، مث انتشر هذا املصطلح 

طعن يف آايت هللا أو االستهزاء بدين وأصبح يطلق على كل من احنرف عن الدين وأظهر ال
 هللا أبي شكل من األشكال.

 

 الرافضة ودورهم يف نشر الزندقة 

 ظاهرة الزندقة وما يتعلق هبا من أحكام من درس:  •

 
أي بلد من  الروافضكانت الزندقة أكثر ما تظهر يف ظل الدول الرافضية، فعندما حيكم  

اليت يظهر منها الكفر ابهلل، والرتُجات اليت يستمد  البلدان تظهر فيه الزندقة و الفلسفة
منها الكفر والضالل والعياذ ابهلل، وكان هذا واضحاً جدًا، فنجده يف أايم الدول العباسية 
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، فأينما  ابطنيةعندما سيطر العبيديون وكانوا  مصر، ويف  يعةشعندما سيطر بنو بويه وكانوا 
 املذهب اخلبيث ظهرت الزندقة، ويبوح هبا من كان يضمرها. ظهر هذا 

كان له   -احملدث الثقة املعروف- أاب الربيع الزهراينومن املناسب يف هذا املقام أن نذكر أن 
-: ما ابلكم تظهرون التشيع؟! قال: إان  أبو الربيعاه هللا فقال له جار من الزاندقة، مث هد

نظران إىل أهل األهواء وإىل هذه الفرق، فوجدان أن أسهل ابب ندخل  -أي:معشر الزاندقة
 هو التشيع.  منه إىل هدم اإلسالم

فيدخل أحدهم اإلسالم على أنه شيعي، وهو يف احلقيقة زنديق يطعن يف هللا ويف رسوله 
حتت ستار أنه شيعي؛ ألن  -كما يشاء-صلى هللا عليه وسلم ويف أصحابه رضي هللا عنهم، 

الشيعة من أمحق الناس وأجهل الناس، فمع أهنم يطعنون يف القرآن والسنة والصحابة 
بذلون أقصى جهدهم من أجل إضالل اآلخرين على جهل فيهم، وهلذا قال جيتهدون وي

مللئوا بييت ذهباً وفضة" ألهنم يطلبون منه أحاديث يف  الشيعةبعض احملدثني: "لو طاوعت 
، وهم ال يستطيعون التمييز بني صحيح احلديث وضعيفه،  احلسنيأو  احلسنأو  عليفضل 

رضي  عليعن  الشيعةوبني ما فيه مدح أو طعن يف األئمة، فكثري من الفضائل اليت ينقلها 
فيها طعن فيهم، وليست مما يزك ى به الناس، لكن هم غاية عقلهم  احلسنيو  احلسنهللا عنه و 

ومبلغ علمهم أن هذا مدح أو ثناء، فلذلك دخل هؤالء الَكَذبة الزاندقة من هذا الباب 
ما يوافق فأصبحوا يروون الرواايت الطويلة يف فضائل أهل البيت، ويفسرون اآلايت حسب 

األموال، فالزاندقة  تعظمهم وتوقرهم وتبذل هلم الشيعة، ومقابل ذلك فإن  الشيعةهوى 
 يدخلون من هذا الباب. 

ذكر أهنم يدخلون على  القرامطةرمحه هللا أسباب انتشار مذهب  ابن اجلوزيوملا ذكر 
أتباعهم من ابب حب آل البيت ومدحهم، فإذا وجدوا من املدعوين من يوافقهم رسخوا يف 
ذهنه وغرسوا يف عقله أن جل آل البيت كفار، ومل يبق إال هؤالء األربعة أو اخلمسة أو االثنا 

إذا سئلوا ما هو الدين الصحيح؟ قالوا: الدين عشر مث ال يلبثون حىت يلحقوهم مبن قبلهم. ف
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واألداين كلها ابطلة.. فيكفر. وال  إخوان الصفاالصحيح هو ما عليه احلكماء، أي فالسفة 
 حول وال قوة إال ابهلل. 

ن الزندقة بدأت حتت شعار التشيع، ومن هنا كاان مقرتنني أي: ظهور وهكذا نالحظ أ
الزندقة وانتشارها يف اجملتمعات اإلسالمية يقرتن بظهور دول الرفض واإلحلاد، فمثاًل: ما جاء 

ئٍذ وعند نصري الكفر الطوسياخلبيث، وبتأييد  ابن العلقميإال بتدبري  بغدادالتتار ودخلوا 
ظهر أمر الزندقة وانتشر؛ ألن هؤالء هم يف احلقيقة زاندقة يتسرتون ابلرفض، وحتت غطاء 

التشيع انتشر الرفض وعم البالد، لذلك جتد أن كل اخللفاء والسالطني الذين كانوا يتميزون 
البداية كما يف -ابلعدل يف التاريخ اإلسالمي، يقال يف ترُجتهم: من مآثره أو من فضائله 

واملقصود بكتب  -ضمن حربه على الزندقة-أنه كان حيرم قراءة كتب األوائل  - والنهاية
؛ ألهنا مصدر الزندقة واإلحلاد، وقد وقع كثري من ذلك، كما كان يف  اليوانناألوائل كتب 

رمحهما هللا، والدولة األيوبية عموماً، ومن قبلهم كثري من  صالح الدينو  نور الدينأايم 
وحيرقوهنا، ومن  الفالسفةة كتب وأمثاله، كانوا مينعون الناس من قراء القادراخللفاء؛ كاخلليفة 

 وجدت عنده فإنه يعاقب، حىت يتوصلوا إىل القضاء على هذه الفتنة وعلى هذا اإلحلاد. 
 لصحابة ابملنافق.وعلى هذا فالزنديق يف عرف املتأخرين هو من عرف يف عهد ا

 

 قول علماء أهل السنة يف الزنديق 

 ظاهرة الزندقة وما يتعلق هبا من أحكام من درس:   •

 
الق، والذين مل قال: "وهنا يظهر غلط الطرفني" والطرفان هنا يقصد هبما: الذين كف روا إبط

 يكفَّروا إبطالق. 
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يقول: "فإنه من كفَّر كل من قال القول املبتدع يف الباطن، يلزمه أن يكفر أقواماً ليسوا يف 
الباطن منافقني، بل هم يف الباطن حيبون هللا ورسوله، ويؤمنون ابهلل ورسوله، وإن كانوا 

أن : } عمررضي هللا عنه عن  أسلم موىل عمرعن  صحيح البخاريمذنبني، كما ثبت يف 
، وكان  محاراً ، وكان يلقب  عبد هللارجالً كان على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم كان امسه 

يمضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد جلده يف 
الشراب، فأميت به يوماً، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه! ما أكثر ما يؤتى 

{ ". وهذا    عليه وسلم: ال تلعنه فإنه حيب هللا ورسوله به! فقال رسول هللا صلى هللا
وذكر -لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اخلمر عشرة احلديث يف مقابل حديث: }

{ وهذا الصحايب كان يشرب اخلمر، والذي يف احلديث لعن الشارب    منهم شارهبا ...
إبطالق، أما املعني كما هو حال هذا الصحايب فال. وسنستعرض هنا رواية احلديث والكالم 

( يف 65، 64ص: 12رمحه هللا تعاىل يف كتاب احلدود )ج ابن حجرعليه كما ذكرها احلافظ 
أنيت  ( وحنن75ص: 12)ج عمرهي عن  -ذكرها املصنف-رواية، والرواية األخرى اليت 

 ابلرواية األوىل؛ ألن فيها بعض الفوائد. 
رمحه هللا: )ابب من أمر بضرب احلد  يف البيت( بسنده  البخاريالرواية األوىل: يقول اإلمام 

شارابً، فأمر النيب صلى هللا  ابن النعيمانأو بـ النعيمانجيء بـقال: } عقبة بن احلارثعن 
{    عليه وسلم من كان ابلبيت أن يضربوه قال: فضربوه، فكنت أان فيمن ضربه ابلنعال

أن النيب صلى هللا } عقبة بن احلارثوالنعال( بسنده عن مث قال: )ابب الضرب ابجلريد 
وهو سكران، فشق عليه، وأمر من يف البيت أن  ابن نعيمانأو بـ يماننععليه وسلم أميت بـ

 {.    يضربوه، فضربوه ابجلريد والنعال، وكنت فيمن ضربه
أيت النيب صلى هللا عليه وسلم برجل يف نفس هذا الباب قال: } أيب هريرةورواية أخرى عن 

رضي هللا عنه: فمن ا الضارب بيده، والضارب بنعله،  أبو هريرةقد شرب، قال: اضربوه، قال 
والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك هللا! قال: ال تقولوا هكذا، ال تعينوا 

 { هذه الرواية ليس فيها اللعن، وإمنا فيها بدل )لعنه هللا( )أخزاه هللا(.    عليه الشيطان

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=book&id=4000012
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1004048
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000033
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1004046
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1004046
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000104
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000033
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000058
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1004053
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1004046
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1004046
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1004053
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1004046
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1004046
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1004046
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1004046
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000136
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000136


رمحه هللا بقوله: )ابب ما يكره من  البخاريرضي هللا عنه فهو ما ترجم له  عمرأما حديث 
لعن شارب اخلمر وأنه ليس خبارج من امللة( ويف هذا التعبري إشارة إىل أن من العلماء من  

ن يرى عدم جواز لعن املعني قال: كره لعن شارب اخلمر، ومنهم من مل يكره، وهذا دليل مل
أن رجالً كان على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم  رضي هللا عنه } عمر بن اخلطاب"عن 

{    .. محارًا، وكان يضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلموكان يلقب  عبد هللاكان امسه 
 إىل آخر احلديث" كما ذكره املصنف. 

اختالف العلماء يف لعن املعني وقد تقدم هذا املوضوع ومن ُجلة ما قال:  ابن حجرذكر 
أن املنع مطلقاً يف حق املعني، واجلواز يف حق غري املعني؛ ألنه يف حق غري  ابن املنري)وصوَّب 

املعني زجر عن تعاطي ذلك الفعل، ويف حق املعني أذى له وسب، وقد ثبت النهي عن أذى 
من أجاز لعن املعني أبن النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا لعن من يستحق  املسلم، واحتج

اللعن فيستوي املعني وغريه، وتمعقب أبنه إمنا استحق اللعن بوصف اإلهبام"، يعين: أن مسألة 
لعن املعني أو عدمه مرتبطة ابملصلحة، فإذا قيل: لعن هللا فالانً، فقد ال يكون فيه مصلحة، 

التنفري وإعانة الشيطان عليه، كما بني يف الرواية األخرى اليت ورد  بل قد يكون من ابب
فيها: )أخزاه هللا( لكننا نقول: ميكن أن جنمع بني القولني أبن يلعن لعناً عاماً أمام صاحب 

الفعل املعني، فإذا جيء برجل شرب اخلمر، فقلت: لعن هللا شارب اخلمر، أو إذا جيء 
لى الكاذبني، فأنت يف هذه احلالة حققت املصلحتني: أول برجل كذب، فقلت: لعنة هللا ع

شيء أنه انزجر؛ ألنه ملا مسع الناس يلعنون الكاذبني فمعىن ذلك أهنم يريدون زجره، ويف 
 نفس الوقت مل تلعنه بعينه أو بشخصه. 

نه ال فعدم لعن املعني ال يقتضي أنه يلعن سرًا، فإنك إذا رأيت منكراً معيناً كالتعامل ابلراب فإ
يتعني عليك أن تقول: لعن هللا آكل الراب بينك وبني نفسك، مث حتتج أبن املصلحة عدم لعن 
 املعني يف هذه احلالة، بل عند حتقق املصلحة إبظهار اللعن فإنك تقول: لعن هللا آكل الراب. 

يقتضي لعن املتصف بذلك من غري أن يعني  البخاري: "وصنيع  ابن حجريقول احلافظ 
عدم امسه، فيجمع بني املصلحتني( واملصلحتان مها: مصلحة إظهار الزجر واللعن، ومصلحة 
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أذى املسلم الحتمال أنه حيب هللا ورسوله، أو أنه من أهل اخلري. وهكذا فتوضع األمور يف 
مواضعها، وهلذا يفرق بني شارب وشارب، وبني زاٍن وزاٍن. أما ابلنسبة حلد هللا الذي شرعه 

فاحلكم واحد، فالنيب صلى هللا عليه وسلم مل يعِف شارب اخلمر من حد هللا بل جلده، لكنه 
د له ابخلري، وقد جيلد غريه وال يشهد له ابخلري، وهذا من احلكمة يف التعامل مع الناس، شه

وعليه فإن هناك أموراً ال يستوي فيها الناس، وأموراً جيب أن يستوي فيها الناس، ومن 
 احلكمة أن نضع الشيء موضعه، فاجملاهر ابملعصية ال حرمة له. 

يقتضي لعن املتصف بذلك من غري أن يعني  البخاريرمحه هللا: "وصنيع  ابن حجريقول 
ن لعن املعني والدعاء عليه قد حيمله على التمادي، أو ابمسه فيجمع بني املصلحتني؛ أل

يقنطه من قبول التوبة" يعين: إذا رأى الناس يلعنونه فإن ذلك قد يؤدي به إىل أن ينتكس 
ابلكلية، ويفارق أهل اخلري، ويصاحب أهل الشر"، لكن لو أحسن التعامل معه لكان ذلك 

 أدعى إىل أن ينزجر ويتوب. 
رمحه هللا: "خبالف ما إذا صرف ذلك إىل املتصف فإن فيه زجرًا  ابن حجر -أيضاً -ويقول 

وردعاً عن ارتكاب ذلك، وابعثاً لفاعله على اإلقالع عنه، ويقويه النهي عن التثريب على 
 لزان كما سيأيت قريباً. األمة إذا جلدت على ا

على جواز لعن املعني ابحلديث الوارد يف املرأة إذا دعاها  البلقيينواحتج شيخنا اإلمام 
صحيح، وقد توقف فيه بعض زوجها إىل فراشه فأبت لعنتها املالئكة حىت تصبح، وهو يف ال

قال بقول خالفه فيه بعض من عاصره من املشايخ، وهذا  البلقيينمن لقيناه" أي أن شيخه 
يدلك على أن هؤالء العلماء مل يتأهلوا للعلم والتدريس إال بعد أن ختلقوا  احلافظالقول من 

مبكارم األخالق اليت شرعها هللا عز وجل، وهلذا بقي هلم الذكر احلسن عند الناس، فيقول: 
رمحه هللا أنه أظهر اسم الشيخ صاحب  احلافظ)وقد توقف فيه بعض من لقيناه( ومن أدب 

القول الراجح وأغفل تعيني صاحب القول املرجوح؛ ألنه لو قال: وقد توقف فيه فالن، فإنه 
لعدم احلاجة إليه، قال: "أبن  يفهم منه الطعن يف القائل، فتأدابً مع شيوخه مل يعني القائل

الالعن هلا املالئكة" وهو اعرتاض له وجاهته فالالعن هلا هم املالئكة وليس حنن، فيتوقف 
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ابن االستدالل به على جواز التأسي هبم، وعلى التسليم فليس يف اخلرب تسميتها"، قال 
أقوى، فإن امللك معصوم، والتأسي  - البلقيينيعين: -: "والذي قاله شيخنا  حجر

يقال: إنه ما مساها،  ابملعصوم مشروع، والبحث يف جواز لعن املعني وهو املوجود" يعين ال
فالكالم هنا يف امرأة معينة، وواضح أن زوجها دعاها فأبت، ويعلم بناًء على ذلك أن 

 املالئكة تلعنها، فيجوز له أن يلعنها. 
َفَمْن َعَفا وحنن نورد كالمه هنا من ابب الفائدة، وال شك أنه إن ترك لعنها فهو أفضل: 

 لكن الكالم هنا يف اجلواز. [، 40]الشورى: َوَأْصَلَح فََأْجرمهم َعَلى الِلَِّ 
 نعيمانوقيل:  محاراً ويلقب  عبد هللاوهنا يظهر اخلالف يف اسم صاحب الرتُجة، فقيل هو 

طويل، لكن الذي ظهر يل أنه رجل واحد، فال نقول:  واخلالف يف امسه ابن نعيمانوقيل: 
أحياانً مييل إىل ذلك، وأحياانً مييل إىل غريه، فحيناً  ابن حجرإن القصة متعددة، وإن كان 

 ابن حجرواحد، وهللا أعلم( وهنا مل جيزم  نعيمانلرتُجة و يقول: )وهذا مما يقوي أن صاحب ا
ا، والذي يظهر أنه رجل واحد، وأن القصة تكررت؛ ألنه ورد يف نفس رمحه هللا أبحدمه

احلديث: )ما أكثر ما يؤتى به( يعين أنه كان يؤتى به مراراً والذي لعنه كان رجاًل من 
 .  عمرالصحابة فقال: )اللهم العنه! ما أكثر ما يؤتى به( ويف بعض الرواايت أنه 

فهذا الرجل جيء به أكثر من مرة، فرمبا أن الصحابة دعوا عليه أول مرة فقالوا: )أخزاك 
هللا( مث ملا جيء به بعدها قالوا: )اللهم العنه!( فهذا أقرب من أن يقال: إن القصة يف أكثر 

 ؛ وهللا أعلم.  محاراً الذي يلقب  عبد هللاهو نفسه  نعيمانمن واحد، وعليه يكون 
{ وهذا يدل على أن النيب صلى    وكان يضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقال: }

، وكذلك الصحابة رضي هللا عنهم كانوا ميزحون هللا عليه وسلم كان ميزح وال يقول إال حقاً 
كانوا يتبادحون ابلبطيخ، فإذا جد رضي هللا عنه ] بكر بن عبد هللاوال يقولون إال حقاً قال 

وحيب بعضهم بعضاً،  -فهم بشر-[ أي أهنم كانوا ميزحون    اجلد كانوا هم الرجال
وأيلفون ويؤلفون، ولكن إذا جد اجلد كانوا هم الرجال يف العبادة والدعوة واجلهاد، أما يف 

ال يقولون إال حقاً وال  وقت أكل أو شرب أو جلسة أخوية فكانوا ميزحون ويتداعبون، لكن
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يفعلون إال حقاً، وما ليس فيه إمث، لكن هذا الرجل له وصف متميز فقد كان جريئاً يف املزاح 
قصصه يف ذلك )بسند  بعض ابن حجرحىت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ينقل 

، وكان يهدي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم العمكة من  محاراً أن رجالً كان يلقب الباب : }
هللا عليه وسلم فقال:  السمن والعسل، فإذا جاء صاحبه يتقاضاه، جاء به إىل النيب صلى

{ فكان   أعط هذا متاعه، فما يزيد النيب صلى هللا عليه وسلم أن يبتسم وأيمر به فيعطى 
هللا أيخذ العكة ويعطيها النيب صلى هللا عليه وسلم ويقول: هذه هدية مين لك والنيب صلى 

عليه وسلم يقبل اهلدية، وال يقبل الصدقة. فيأخذ تلك اهلدية، وبعد فرتة إذا بصاحب الدين 
رجل حقه. إىل رسول هللا ويسأله أن يعطي ال نعيمانيقف على رأسه مطالباً حبقه، فيجيء به 

{    حيب هللا ورسولهبعد قوله: } حممد بن عمرو بن حزميقول احلافظ: "ووقع يف حديث 
طرفة إال اشرتى منها، مث جاء فقال: اي رسول هللا! هذا  املدينةوكان ال يدخل إىل ل: }قا

أهديته لك، فإذا جاء صاحبه يطلب مثنه، جاء به فقال: أعط هذا الثمن فيقول: أمل هتده 
  وأيمر لصاحبه بثمنه -النيب صلى هللا عليه وسلم-إيلَّ؟ فيقول: ليس عندي، فيضحك 

{ فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع ما هو فيه من اجلد، ومع انشغال قلبه ابهلل  
ويف -مر ابملعروف وهني عن املنكر، ومع ذلك فقد كان يف حياته تعاىل يف ذكر واستغفار وأ

متسع للمزاح والدعابة، وكان يداعب أزواجه وحيادثهن، كما ثبت يف حديث أم زرع  -قلبه
والقصة معروفة وقد -لقصة كلها وهو يستمع إليها... اب عائشةالطويل، حني حدثته 

واملسألة ليست أن نقرأ أحاديثه، وإمنا األساس أن هنتدي هبديه ونسنت  - مسلمأخرجها 
 داً صلوات ريب وسالمه عليه. بسنته، ونقتدي به قوالً وعماًل واعتقا

قبل أن أيخذوا احلديث عن الرجل ينظرون إىل هديه  سفيانوهلذا كان التابعون كما قال 
رضي هللا عنه، مث  معاذملا تتلمذ على يد  عمرو بن ميمون األوديومسته ودله، وهذا قول 

ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف هديه  عبد هللا بن مسعود، وكانوا يمَشبِ همون  حذيفةانتقل إىل 
 ومسته. 
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لتابعون هلم إبحسان حيسنون التأمل والتفكر يف هدي الرسول صلى هللا وقد كان الصحابة وا
عليه وسلم وسريته وقوله وفعله؛ فيضعون األمور يف مواضعها، وكان النيب صلى هللا عليه 

 وسلم بينهم هبذه املنزلة. 
 نسأل هللا أن يرضى عنهم وأن يلحقنا هبم.

 

 أحكام تتعلق مبرتكب الكبرية 

  التكفري وضوابطه )احللقة احلادية عشرة(من درس:  •

 
 النهي عن لعن مرتكب الكبرية 

( ذاكرًا الفوائد من احلديث: "وفيه الرد على من زعم 78رمحه هللا يف )ص: ابن حجرقال 
أن مرتكب الكبرية كافر لثبوت النهي عن لعنه، واألمر ابلدعاء له" وهذا واضح واحلمد هلل، 

يب وشرب اخلمر، فلم ينف عنه شرب اخلمر صحبته، بل أثبت له حيث أن هذا الرجل صحا
النيب صلى هللا عليه وسلم أمراً زائداً عن جمرد الصحبة، وهو أنه حيب هللا ورسوله، وهذه 

ليست يف كل أحد من الناس، فهذه صفة مل يشهد هبا النيب صلى هللا عليه وسلم لكل أحد، 
األعراب ومن ضعفاء اإلميان ومن أشباههم من مل بل وجد يف زمنه صلى هللا عليه وسلم من 

ال  أهل السنة واجلماعةينل شرف هذه الشهادة، فمرتكب الكبرية كما هو معلوم عند 
لكبرية كافر فقوله مردود أبدلة كثرية منها يكفر، وال خيرج من امللة، فمن زعم أن مرتكب ا

، وأيضاً قارهبم يف ذلك  اخلوارجهذا احلديث، والذين زعموا أن مرتكب الكبرية كافر هم 
، فقالوا: هو يف منزلة بني املنزلتني، لكن يف اآلخرة هو عندهم خملٌد يف النار، فإذن  املعتزلة

 هو عندهم كافر يف احلكم واحلقيقة، وإن كانوا ال يكفرونه يف االسم واإلطالق. 
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ارتكاب النهي وثبوت حمبة هللا ورسوله يف قلب يقول رمحه هللا: "وفيه أن ال تنايف بني 
املرتكب؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم أخرب أبن املذكور حيب هللا ورسوله مع وجود ما صدر 

منه" فال تنايف بني ارتكاب النهي أو الوقوع يف احملرم أو ارتكاب الكبرية وثبوت حمبة هللا 
إنه جيتمع يف القلب الواحد الطاعة  : ورسوله، وهذا ميكن أن نعرب عنه بتعبري آخر فنقول

واملعصية، وجيتمع فيه اإلميان والنفاق، كما جتتمع فيه السنة والبدعة، فهناك املبتدع 
فيه مطلقاً، لكن أيضاً اخلالص، واملنافق اخلالص، والفاجر أو العاصي اخلالص الذي ال خري 

( اجتمع فيه أمران:  نعيمان( أو ) ابن نعيمانجند من جيتمع فيه األمران، فهذا الرجل )
شرب اخلمر وهو كبرية ومعصية وال شك يف ذلك، وحب هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم، 

وهو أن اإلميان يزيد  اعةأهل السنة واجلموهذا من أعظم األدلة على أصل عظيم عند 
وينقص؛ ألن هذا الرجل ال خيلو من أن يقال فيه أحد قولني: إما أنه فاقد اإلميان كما تقول 

، وهذا احلديث رد عليهما، فال هو   املرجئة، وإما أن يكون كامل اإلميان كما تقول  اخلوارج
كامل اإلميان، إذ كيف يقال: إنه كامل اإلميان وقد شرب اخلمر؟ وليس بفاقد اإلميان، إذ  

 كيف يكون فاقد اإلميان وهو حيب هللا ورسوله؟ 
البد أن نقول: إنه ينقص إميانه بقدر ما فيه من املعصية، ولكن له أيضاً من شعب  إذن

اإلميان ما يكون إميانه هبا خرياً ممن هو أقل منه إمياانً، وأما نفي اإلميان عنه ابلكلية فصريح 
 احلديث يرده ويبطله.

 
 تكرار املعصية ال يستلزم نفي حمبة هللا ورسوله 

"وأن من تكررت منه املعصية ال تنزع  محه هللا يف ذكر فوائد احلديث: ر  ابن حجريقول 
رمحه هللا هذه الفائدة؟ أخذها من قول  احلافظمنه حمبة هللا ورسوله" فنقول: من أين أخذ 

الصحايب: )ما أكثر ما يؤتى به(، فالرجل كان يشرب مرارًا، وهذا موضع االستدالل، ويف 
هذا االستدالل نظر قال: "وأن من تكررت منه املعصية ال تنزع منه حمبة هللا ورسوله" 

هللا ابلكلية، لكنها قد تنقص. واملقصود التحفظ على  واملفروض أن يقال: ال تنتفي عنه حمبة
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إطالق الكالم، فال تؤخذ هذه الفائدة على إطالقها؛ بل البد من التقييد، حيث إن هذا 
 الصحايب كان يمغلب فيشرب اخلمر. 

مث يرده حب هللا ورسوله زمناً عن شرب اخلمر، مث يمغلب؛ أي أنه ليس يف حالة استقرار على 
طمئنان إىل ذلك، ولو وصل األمر به إىل أن يكون مدمن مخر مطمئناً إليها، فهذا شرهبا وال ا

ينتزع منه حب هللا ورسوله والعياذ ابهلل، وتسقط عنه سيما املؤمنني؛ ألنه أصبح مدمن مخر 
 وملكت قلبه ابلكلية، وهذا ال يظن هبذا الصحايب.

 
 حمبة هللا ورسوله تستوجب حسن اتباعه صلى هللا عليه وسلم 

أن اإلنسان مهما بلغ يف الفضل واإلميان  إذن فالفائدة اليت ميكن أن نستنتجها هي 
والتقوى ميكن أن يتكرر منه الذنب، وهذا ما وقع يف حق ذلك الصحايب، وألن حالته حالة 
خاصة وخمالفة لألصل، فقد أخرب عنه النيب صلى هللا عليه وسلم أنه حيب هللا ورسوله، لكن 

مر مراراً ال يكون أهالً ألن يثىن عليه أو ميدح، وهذا هو األصل يف العادة أن من يشرب اخل
من يشرب اخلمر، لكن هذا الرجل ليس ممن أدمن، وإمنا هو رجل فيه إميان وفيه خري، إمنا 

يغلبه شيطانه، وال شك أن الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم كانوا يشربون اخلمر يف أول 
رمبا يكون هذا الرجل ممن كان قد اعتادها قبل أن حتر م، اإلسالم، فقد كانت اخلمر حالاًل، ف

ومل يستطع الفكاك منها، وهذا ليس عذراً له، ولكنه جيعلنا نعلم أن اجتماع حمبة هللا ورسوله 
مع تكرار هذا الذنب له ما يفسر ابلنسبة حلالته، إال أنه ال شك عندان أنه مع حبه هلل 

راضياً عن نفسه وهو يفعل هذه الفعلة، لكنه يغلب  ورسوله ال ميكن أن يكون مدمناً حمباً 
َ فَاتَِّبعموين حيمِْبْبكممم عليها، فهذا دليل على أنه غري مصر، قال تعاىل:  بُّوَن الِلَّ تمْم حتِم قمْل ِإْن كمنـْ

ع النيب صلى هللا عليه وسلم هو الشرط يف وال شك أن اتبا  [ 31]آل عمران: هللا
حصول احملبة ودعواها، وهلذا مسى السلف هذه اآلية آية االمتحان وآية احملنة، فكل إنسان 

تم يدعي احملبة، لكن حقيقتها:  َ َفاتَِّبعموين حيمِْبْبكممم هللاقمْل ِإْن كمنـْ بُّوَن الِلَّ وكذلك قال يف آية  ْم حتِم
َأَحبَّ ِإلَْيكمْم [ إىل أن قال: 24]التوبة:  َكاَن آاَبؤمكمْم َوَأبـَْناؤمكمْم َوِإْخَوانمكممْ قمْل ِإنْ اجلهاد: 
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 َم اْلَفاِسِقنيَ ِمَن الِلَِّ َوَرسموِلِه َوِجَهاٍد يف َسِبيِلِه َفرَتَبَّصموا َحىتَّ أيَْيتَ الِلَّم أبَِْمرِِه َوالِلَّم ال يـَْهِدي اْلَقوْ 
 [. 24]التوبة:

ولو كان اإلنسان حمباً هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم: فإنه يتبع رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم، وال يقدم هذا املتاع أو احملبات أو العالقات على اجلهاد يف سبيل هللا، لكن قد يقع 

ه التقصري فيجتمع يف نفسه هذا وهذا، فوعيد هللا هنا يتعلق الضعف من اإلنسان ويدخل في
ابحملبة املطلقة الكاملة، وهذا الصحايب حيب هللا ورسوله إال أن هذه احملبة تنخفض وترتفع 

 عند إتيانه هذه املعصية.
 

 معىن نفي اإلميان عن مرتكب الكبرية 
قال رمحه هللا: "ويؤخذ منه أتكيد ما تقدم أن نفي اإلميان عن شارب اخلمر ال يراد به زواله 

{.    يشرهبا وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حنيابلكلية" نفي اإلميان عن شارب اخلمر، }
أنه ال يراد به زواله ابلكلية، قال: "بل نفي كماله كما  -كما يقول اإلمام-املقصود به 

رمحه هللا يف أول  ابن حجرتقدم"، وهذا منطوق العبارة، ولو رجعنا إىل كالم احلافظ 
 -رمحه هللا ابن حجر-يف كتاب اإلميان، لعلمنا ملاذا وقع يف مثل هذه العبارة، فهو  الصحيح

يرى أن األعمال كمال لإلميان، وأهنا شرط يف كمال اإلميان، وهو يف هذا رمحه هللا متأثر 
 ُجيعاً، لكنه مع تبحره وسعة علمه ونقله رمحهم هللا القرطيبو  القاضي عياضو  النوويبكالم 

 أصول أهل السنة واجلماعة، ومن كتاب  أمحدلإلمام  اإلميانمن كتاب  أهل السنةعن 
، وقد أدرج وغريها ابن أيب عاصملـ السنة، ومن  لآلجري الشريعة، ومن كتاب  لاللكائي

، إال أنه يف  الفتحيف ضمن هذا الكتاب العظيم الذي هو  -تقريباً -هذه النقوالت أبكملها 
في عليهم الذين خ -على فضلهم وجاللتهم-هذه النقطة اتبع كالم هؤالء األئمة الشراح 

ومذهب  املعتزلةاحلق يف هذه املسألة والتبست عليهم القضية، فجعلوا الفرق بني مذهب 
يرون أن األعمال  السلفيرون أن األعمال شرط يف ثبوت اإلميان، و  املعتزلةأن  السلف
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يف  أهل السنة واجلماعة، فمذهب  السلفشرط يف كمال اإلميان، وليس هذا مذهب 
 اإلميان أنه قول وعمل، فاألعمال هي جزء من اإلميان.

 

 النهي عن لعن مرتكب الكبرية 

 أحكام تتعلق مبرتكب الكبرية من درس:  •

 
( ذاكرًا الفوائد من احلديث: "وفيه الرد على من زعم 78رمحه هللا يف )ص: ابن حجرقال 

أن مرتكب الكبرية كافر لثبوت النهي عن لعنه، واألمر ابلدعاء له" وهذا واضح واحلمد هلل، 
صحايب وشرب اخلمر، فلم ينف عنه شرب اخلمر صحبته، بل أثبت له حيث أن هذا الرجل 

النيب صلى هللا عليه وسلم أمراً زائداً عن جمرد الصحبة، وهو أنه حيب هللا ورسوله، وهذه 
ليست يف كل أحد من الناس، فهذه صفة مل يشهد هبا النيب صلى هللا عليه وسلم لكل أحد، 

من األعراب ومن ضعفاء اإلميان ومن أشباههم من مل بل وجد يف زمنه صلى هللا عليه وسلم 
ال  أهل السنة واجلماعةينل شرف هذه الشهادة، فمرتكب الكبرية كما هو معلوم عند 

ب الكبرية كافر فقوله مردود أبدلة كثرية منها يكفر، وال خيرج من امللة، فمن زعم أن مرتك
، وأيضاً قارهبم يف ذلك  اخلوارجهذا احلديث، والذين زعموا أن مرتكب الكبرية كافر هم 

، فقالوا: هو يف منزلة بني املنزلتني، لكن يف اآلخرة هو عندهم خملٌد يف النار، فإذن  املعتزلة
 هو عندهم كافر يف احلكم واحلقيقة، وإن كانوا ال يكفرونه يف االسم واإلطالق. 

ني ارتكاب النهي وثبوت حمبة هللا ورسوله يف قلب يقول رمحه هللا: "وفيه أن ال تنايف ب
املرتكب؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم أخرب أبن املذكور حيب هللا ورسوله مع وجود ما صدر 

منه" فال تنايف بني ارتكاب النهي أو الوقوع يف احملرم أو ارتكاب الكبرية وثبوت حمبة هللا 
إنه جيتمع يف القلب الواحد الطاعة  قول: ورسوله، وهذا ميكن أن نعرب عنه بتعبري آخر فن
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واملعصية، وجيتمع فيه اإلميان والنفاق، كما جتتمع فيه السنة والبدعة، فهناك املبتدع 
ري فيه مطلقاً، لكن أيضاً اخلالص، واملنافق اخلالص، والفاجر أو العاصي اخلالص الذي ال خ

( اجتمع فيه أمران:  نعيمان( أو ) ابن نعيمانجند من جيتمع فيه األمران، فهذا الرجل )
شرب اخلمر وهو كبرية ومعصية وال شك يف ذلك، وحب هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم، 

وهو أن اإلميان يزيد  جلماعةأهل السنة واوهذا من أعظم األدلة على أصل عظيم عند 
وينقص؛ ألن هذا الرجل ال خيلو من أن يقال فيه أحد قولني: إما أنه فاقد اإلميان كما تقول 

، وهذا احلديث رد عليهما، فال هو   املرجئة، وإما أن يكون كامل اإلميان كما تقول  اخلوارج
كامل اإلميان، إذ كيف يقال: إنه كامل اإلميان وقد شرب اخلمر؟ وليس بفاقد اإلميان، إذ  

 كيف يكون فاقد اإلميان وهو حيب هللا ورسوله؟ 
إذن البد أن نقول: إنه ينقص إميانه بقدر ما فيه من املعصية، ولكن له أيضاً من شعب 

اإلميان ما يكون إميانه هبا خرياً ممن هو أقل منه إمياانً، وأما نفي اإلميان عنه ابلكلية فصريح 
 احلديث يرده ويبطله.

 

 تكرار املعصية ال يستلزم نفي حمبة هللا ورسوله 

 أحكام تتعلق مبرتكب الكبرية من درس:  •

 
"وأن من تكررت منه املعصية ال تنزع  رمحه هللا يف ذكر فوائد احلديث:  ابن حجريقول 

لفائدة؟ أخذها من قول رمحه هللا هذه ا احلافظمنه حمبة هللا ورسوله" فنقول: من أين أخذ 
الصحايب: )ما أكثر ما يؤتى به(، فالرجل كان يشرب مرارًا، وهذا موضع االستدالل، ويف 

هذا االستدالل نظر قال: "وأن من تكررت منه املعصية ال تنزع منه حمبة هللا ورسوله" 
تحفظ على واملفروض أن يقال: ال تنتفي عنه حمبة هللا ابلكلية، لكنها قد تنقص. واملقصود ال
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إطالق الكالم، فال تؤخذ هذه الفائدة على إطالقها؛ بل البد من التقييد، حيث إن هذا 
 الصحايب كان يمغلب فيشرب اخلمر. 

مث يرده حب هللا ورسوله زمناً عن شرب اخلمر، مث يمغلب؛ أي أنه ليس يف حالة استقرار على 
كون مدمن مخر مطمئناً إليها، فهذا شرهبا وال اطمئنان إىل ذلك، ولو وصل األمر به إىل أن ي

ينتزع منه حب هللا ورسوله والعياذ ابهلل، وتسقط عنه سيما املؤمنني؛ ألنه أصبح مدمن مخر 
 وملكت قلبه ابلكلية، وهذا ال يظن هبذا الصحايب.

 

 حمبة هللا ورسوله تستوجب حسن اتباعه صلى هللا عليه وسلم 

 أحكام تتعلق مبرتكب الكبرية من درس:  •

 
أن اإلنسان مهما بلغ يف الفضل واإلميان  إذن فالفائدة اليت ميكن أن نستنتجها هي 

أن يتكرر منه الذنب، وهذا ما وقع يف حق ذلك الصحايب، وألن حالته حالة والتقوى ميكن 
خاصة وخمالفة لألصل، فقد أخرب عنه النيب صلى هللا عليه وسلم أنه حيب هللا ورسوله، لكن 
العادة أن من يشرب اخلمر مراراً ال يكون أهالً ألن يثىن عليه أو ميدح، وهذا هو األصل يف 

ا الرجل ليس ممن أدمن، وإمنا هو رجل فيه إميان وفيه خري، إمنا من يشرب اخلمر، لكن هذ
يغلبه شيطانه، وال شك أن الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم كانوا يشربون اخلمر يف أول 

اإلسالم، فقد كانت اخلمر حالاًل، فرمبا يكون هذا الرجل ممن كان قد اعتادها قبل أن حتر م، 
عذراً له، ولكنه جيعلنا نعلم أن اجتماع حمبة هللا ورسوله ومل يستطع الفكاك منها، وهذا ليس 

مع تكرار هذا الذنب له ما يفسر ابلنسبة حلالته، إال أنه ال شك عندان أنه مع حبه هلل 
ورسوله ال ميكن أن يكون مدمناً حمباً راضياً عن نفسه وهو يفعل هذه الفعلة، لكنه يغلب 

َ فَاتَِّبعموين حيمِْبْبكممم تعاىل: عليها، فهذا دليل على أنه غري مصر، قال  بُّوَن الِلَّ تمْم حتِم قمْل ِإْن كمنـْ
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وال شك أن اتباع النيب صلى هللا عليه وسلم هو الشرط يف  [ 31]آل عمران: هللا
آية االمتحان وآية احملنة، فكل إنسان  حصول احملبة ودعواها، وهلذا مسى السلف هذه اآلية

َ َفاتَِّبعموين حيمِْبْبكممم هللايدعي احملبة، لكن حقيقتها:  بُّوَن الِلَّ تمْم حتِم وكذلك قال يف آية  قمْل ِإْن كمنـْ
َأَحبَّ ِإلَْيكمْم [ إىل أن قال: 24]التوبة: قمْل ِإْن َكاَن آاَبؤمكمْم َوَأبـَْناؤمكمْم َوِإْخَوانمكممْ اجلهاد: 

 ْلَفاِسِقنيَ الِلَِّ َوَرسموِلِه َوِجَهاٍد يف َسِبيِلِه َفرَتَبَّصموا َحىتَّ أيَْيتَ الِلَّم أبَِْمرِِه َوالِلَّم ال يـَْهِدي اْلَقْوَم ا ِمنَ 
 [. 24]التوبة:

لرسوله صلى هللا عليه وسلم: فإنه يتبع رسول هللا صلى هللا عليه ولو كان اإلنسان حمباً هلل و 
وسلم، وال يقدم هذا املتاع أو احملبات أو العالقات على اجلهاد يف سبيل هللا، لكن قد يقع 

الضعف من اإلنسان ويدخل فيه التقصري فيجتمع يف نفسه هذا وهذا، فوعيد هللا هنا يتعلق 
الصحايب حيب هللا ورسوله إال أن هذه احملبة تنخفض وترتفع  ابحملبة املطلقة الكاملة، وهذا

 عند إتيانه هذه املعصية.
 

 معىن نفي اإلميان عن مرتكب الكبرية 

 أحكام تتعلق مبرتكب الكبرية من درس:  •

 
"ويؤخذ منه أتكيد ما تقدم أن نفي اإلميان عن شارب اخلمر ال يراد به زواله  قال رمحه هللا:

{.    وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمنابلكلية" نفي اإلميان عن شارب اخلمر، }
ال يراد به زواله ابلكلية، قال: "بل نفي كماله كما أنه  -كما يقول اإلمام-املقصود به 

رمحه هللا يف أول  ابن حجرتقدم"، وهذا منطوق العبارة، ولو رجعنا إىل كالم احلافظ 
 -رمحه هللا ابن حجر-يف كتاب اإلميان، لعلمنا ملاذا وقع يف مثل هذه العبارة، فهو  الصحيح

إلميان، وأهنا شرط يف كمال اإلميان، وهو يف هذا رمحه هللا متأثر يرى أن األعمال كمال ل
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رمحهم هللا ُجيعاً، لكنه مع تبحره وسعة علمه ونقله  القرطيبو  القاضي عياضو  النوويبكالم 
 أصول أهل السنة واجلماعة، ومن كتاب  أمحدلإلمام اإلميان من كتاب  أهل السنةعن 

وغريها، وقد أدرج  ابن أيب عاصملـ السنة، ومن  لآلجري الشريعة، ومن كتاب  لاللكائي
، إال أنه يف  الفتحيف ضمن هذا الكتاب العظيم الذي هو  -تقريباً -هذه النقوالت أبكملها 

الذين خفي عليهم  -على فضلهم وجاللتهم-هذه النقطة اتبع كالم هؤالء األئمة الشراح 
ومذهب  املعتزلةاحلق يف هذه املسألة والتبست عليهم القضية، فجعلوا الفرق بني مذهب 

يرون أن األعمال  السلفيرون أن األعمال شرط يف ثبوت اإلميان، و  ةاملعتزلأن  السلف
يف  أهل السنة واجلماعة، فمذهب  السلفشرط يف كمال اإلميان، وليس هذا مذهب 

 اإلميان أنه قول وعمل، فاألعمال هي جزء من اإلميان.
 

 النقصان عقيدة أهل السنة واجلماعة يف اإلميان الزايدة و 

  التكفري وضوابطه )احللقة احلادية عشرة(من درس:  •

 
يقولون: إن اإلميان يزيد  أهل السنةهو أن  املعتزلةوبني  أهل السنةإن الفرق الواضح بني 

 واجلماعةأهل السنة ال يرون ذلك، فهذا فرق واضح، وليس عند  املعتزلةوينقص، بينما 
مشكلة يف حكم صاحب الكبرية أنه انقص اإلميان، فإذا كان يشرب اخلمر فال شك أنه 

انقص اإلميان، فلو ُجع مع اخلمر الزان فإنه يكون أشد نقصاً، وحني جيمع مع ذلك عقوق 
 يكون أكثر نقصاً، وهكذا.  -والعياذ ابهلل-الوالدين 

نهى عن املنكر فيكون له يف الدين درجة وكذلك إن كان يف طاعة كأن أيمر ابملعروف وي
عظيمة، ولو زاد على ذلك أنه حيفظ كتاب هللا ويتلوه آانء الليل وآانء النهار، فيكون له 

 درجة أعظم، ولو زاد على ذلك أن جاهد يف سبيل هللا، فهذا درجته أعظم، وهكذا. 
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ون أو قال بضع اإلميان بضع وسبعفاإلميان ينقسم إىل شعب كما يف احلديث الصحيح: }
{ فبقدر ما حيقق اإلنسان من الشعب يكون إميانه أكثر، وبقدر ما يفقد    وستون شعبة

 من هذه الشعب يفقد من اإلميان. 
ال نقول: إن األعمال شرط يف كمال اإلميان، وال يف وجود  أهل السنة واجلماعةفعلى منهج 

أصله، وإمنا نقول: األعمال جزء من اإلميان، وبعضها جزء من أصله، وبعضها جزء من  
شرط يف أصل  كماله الواجب، وبعضها جزء من كماله املستحب، مبعىن أن بعض األعمال

اإلميان، وبعض األعمال من الكمال الواجب، وبعضها من الكمال املستحب، ففي أعمال 
اجلوارح مما هو من شعب اإلميان: شهادة أن ال إله إالَّ هللا، وهي من أصل اإلميان، كما أُجع 

أيضاً على أن الصالة من أصل اإلميان، فتارك الصالة نقول عنه: إنه ترك أصل  السلف
اإلميان، كما أُجع عليه الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم، أما من ترك واجباً من الواجبات يف 

 الصالة أو يف احلج أو ترك أي عمل من األعمال الواجبة الكثرية يعين كرتك اإلحسان إىل
اجلار، وترك بر الوالدين، فهذا نقول عنه: إنه ال ينتفي عنه أصل اإلميان، لكن نقول: ينتفي 

 عنه كمال اإلميان، واملقصود كماله الواجب. 
فلو ضربنا كل األمثلة يف الصالة، فنقول: من ترك أصل الصالة، فهذا ترك أصل اإلميان، 

نه واجب، أما من ترك بعض ومن ترك صالة اجلماعة، فقد ترك الكمال الواجب؛ أل
 النوافل، وبعض السنن املستحبة فقد ترك الكمال املستحب. 

منهجهم يف اإلميان منضبط وواضح واحلمد هلل، وال يؤثر مثل هذا القول  أهل السنةإذن: 
 رمحه هللا على منزلته وعلمه؛ ألنه:  احلافظقال به اإلمام  الذي

  أن تعد معايبه كفى املرء نبالً 

إىل علم فمثل هذا الكتاب العظيم والذي ُجع فيه من ُجيع فنون العلوم: من علم العربية، 
التاريخ والسري، إىل الفقه جبميع أنواعه وأحكامه، إىل الرجال واجلرح والتعديل، وعلم 

علوماً عظيمة، فال يضره رمحه هللا  فتح البارييف  احلافظاملصطلح، وعلوم القرآن، فقد ُجع 
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ورضي هللا عنه وأرضاه أنه أخطأ يف متابعته لبعض األئمة، وهم أئمة ثقات جبال يف العلم، 
 لكن جل من ال يسهو. 

رمحه هللا عن اإلميان يف موضعه  احلافظ ولو رجعنا إىل أول كتاب اإلميان ونظران إىل ما قاله
أهل فـ وما قاله هنا، فالبد لنا من تقييد كالمه رمحه هللا، يعين يف مسألة زايدته ونقصه، 

خبالفه فاإلميان عندهم يزيد وينقص، واألعمال تتفاوت، والناس يتفاوتون  السنة واجلماعة
، ولذلك ميكن تطبيق هذه القاعدة على فيه حبسب ما أيتون من شعب اإلميان وما يرتكون

أعالها شهادة أن ال إله إال هللا، وأدانها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء حديث الشعب: }
يت ابلشهادة قد أخل { فاحلديث اشتمل على ثالثة أمثلة، فالذي ال أي   شعبة من اإلميان

أبصل اإلميان، والذي ليس عنده حياء قد أخل بواجبات اإلميان، والذي مل ميط األذى عن 
الطريق ترك الكمال املستحب، كما يفهم قول الفقهاء حني يتكلمون عن الغسل الكامل أو 

قهاء الوضوء الكامل، والغسل اجملزئ أو الوضوء اجملزئ، فماذا يقصدون ابلكامل؟ نقول: الف
دائماً يعنون الكمال املستحب، وماذا يقصدون ابلصالة الكاملة؟ أي الصالة اليت يؤتى 

 أبركاهنا وشروطها وواجباهتا ومستحباهتا. 
لكن يف عرف املتكلمني يف اإلميان أو أصحاب العقيدة أو عندما نتكلم يف أبواب اإلميان، 

كمال الواجب الذي نقصه يمعد معصية فعند إطالق الكمال، فإنه يطلق ابعتبارين: ابعتبار ال
 وذنباً يعاقب عليه، والكمال املستحب الذي نقصه يمعد تفويتاً لألفضلية. 

قال احلافظ رمحه هللا كأنه يستدرك: "وحيتمل أن يكون استمرار ثبوت حمبة هللا ورسوله يف 
نب غري قلب العاصي مقيداً مبا إذا ندم على وقوع املعصية"، وهو يقصد من وقع يف الذ

مصر عليه "وأقيم عليه احلد فكفر عنه الذنب املذكور، خبالف من مل يقع منه ذلك" يعين: مل 
يقع منه الندم ومل يقم عليه احلد "فإنه خيشى عليه بتكرار الذنب أن يطبع على قلبه حىت 

 يسلب منه ذلك، نسأل هللا العفو والعافية".
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 حكم من قال مبقاالت أهل األهواء والبدع 

  التكفري وضوابطه )احللقة احلادية عشرة(درس:  من •

 
وهذا أمر متيقن به يف طوائف كثرية وأئمة يف العلم والدين، وفيهم يقول املصنف رمحه هللا: ]

 العلم ، ولكن األئمة يف اخلوارجأو  الشيعةأو  القدريةأو  املرجئةأو  اجلهميةبعض مقاالت 
والدين ال يكونون قائمني جبملة تلك البدعة، بل بفرٍع منها، وهلذا انتحل أهل هذه األهواء 

 لطوائف من السلف املشاهري. 
 فمن عيوب أهل البدع تكفري بعضهم بعضاً، ومن ممادح أهل العلم أهنم خيطئون وال يكفرون

.]  
 

 اجتماع الطاعة والبدعة يف الفرق واألعيان 
فقول املصنف: ]وهذا أمر متيقن به يف طوائف كثرية وأئمة يف العلم والدين[، يعين اجتماع 
الوقوع يف البدعة أو املعصية أو الذنب أو النفاق العملي مع حمبة هللا ورسوله واإلميان ابطناً 

تيقن به يف طوائف كثرية، هذا ابلنسبة للفرق، وأيضاً عند أئمة يف العلم والدين كثريين، أمر م
فيالحظ اجتماع البدعة والطاعة، أو البدعة وحمبة هللا ورسوله يف الباطن حىت عند بعض  

،  السلفعلى سبيل املثال مل يكفرهم كثري من  اخلوارج، ولذلك جند الطوائف البدعية
، وظاهر كالمه أنه ال يكفرهم رمحه هللا، وقد جاء يف احلديث:  أمحدفيهم اإلمام وتوقف 

يف واقع أمرهم وحاهلم يف الباطن حيبون هللا  اخلوارج{ إىل آخره، لكن    ميرقون من الدين}
ورسوله، بغض النظر عمن غال منهم ومرق من الدين، لكن أول من خرج منهم وهم القراء 

أكفار هم؟ رضي هللا تعاىل عنه: ] عليحمبة هللا ورسوله، وهلذا ملا قيل لـ متيقن أن عندهم
قال: من الكفر فروا، قالوا: أمنافقون هم؟ قال: إن املنافقني يراءون الناس وال يذكرون هللا 

[، يعين هم ليسوا كفاراً وال منافقني، ويتضح ذلك    ياًل، وهؤالء يذكرون هللا كثرياً إال قل
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من حاهلم وشدة اجتهادهم يف العبادة، وقراءهتم للقرآن وحمبتهم له، وحرصهم على االقتداء 
 عليه وسلم، واالقتداء ابلشيخني والرتضي عنهما، فأصل مشكلة بسنة النيب صلى هللا

كما تعلمون الغلو يف الدين وليست يف التفريط والتهاون، فالغلو هو الذي جعلهم   اخلوارج
، ومل يقبلوا أن يكون اخلليفة أقل يف كماله  عمرو  أيب بكركـ  عليو  عثمانيريدون أن يكون 

والكمال العايل جداً ال يصله كل أحد، وهناك كمال أقل منه وهو   عمرو  أيب بكرأقل من 
أهنم أرادوا أن يكون معيار الكمال معيارًا  اخلوارجكمال معترب أيضاً، وقد كانت مشكلة 

واحداً لكل أحد، فهم يف الباطن حيبون هللا ورسوله؛ فهذا كمثال، وهلذا جتدون يف مقابلهم 
وما هم عليه يف  اخلوارجرمحه هللا مقابل  ابن تيميةوقد ذكرهم شيخ اإلسالم  الروافضدائماً 
وهبا يف الباطن مبنية على النفاق، فاألصل فيهم هم الفرقة اليت جتد قل الروافض، فـ الباطن

النفاق مع إظهار اخلري والدين، وحمبة هللا وحمبة الرسول صلى هللا عليه وسلم وحمبة الصحابة 
فأصل  اخلوارجواملؤمنني أحيااًن، لكن الباطن خبالف ذلك، فأصل مذهبهم النفاق، وأما 

مذهبهم اإلخالص، لكن مل أيتوا ابملوافقة وابملتابعة، واإلخالص ضد النفاق، هذا من حيث 
األصل ككل، والفرق بعد ذلك تتشعب واألفراد خيتلفون، وهذا أمر آخر، لكن كمبدأ عام 

غري الغالة من  الشيعة، وكان من  الرافضةتفرع منهم  الشيعةفإن الفرقة الواحدة تتفرع، فـ
رضي هللا تعاىل عنهما، أو فيهم تشيع يسري يف املواقف العملية،  عثمانعلى  علياً يقدم 

لكنهم يف حقيقة أمرهم أئمة وعلماء وعباد، وحيبون هللا ورسوله، إال أهنم وقعوا يف هذه 
رمحه هللا تعاىل: )من  أمحدحىت قال اإلمام  السلفالبدعة، وهي بدعة قد َغَلَظ فيها بعض 

فقد أزرى ابملهاجرين واألنصار(؛ ألهنم بعد موته صلى هللا عليه  عثمانعلى  علياً فضل 
وهذا شائع ومشهور  عليمث  عثمانمث  عمرمث  أبو بكروسلم كانوا إذا تكلموا يقولون: 

وخالفهم يف هذا الرتتيب، فقد أزرى هبم، فكأنه احتقر  عثمانعلى  علياً بينهم، ومن فضل 
عندهم حب هللا ورسوله وفيهم اإلميان،  الشيعةعقوهلم واحتقر رأيهم، إذن فمثل هؤالء 

ولكن وقعوا يف مثل هذه البدعة، وتفاوتوا فيها، كما يوجد أانس يف واقعنا املعاصر يقيمون 
البدع وينسبوهنا إىل حمبة الرسول صلى هللا عليه وسلم، فال نستطيع نفي احملبة هلل ورسوله 
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اب واملتابعة واملوافقة، وأهنم يف هذا العمل مل عنهم، ولكننا نستطيع أن ننفي عنهم فعل الصو 
يتابعوا النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يتبعوا سنته، ومل يوافقوا هديه وهدي خلفائه الراشدين 

 وصحابته. 
فما دمنا ال نستطيع أن ننفي عنهم اإلميان يف الباطن، فهم ليسوا كفارًا؛ ألهنم مع بدعتهم 

ح من قوله: ]وهذا أمر متيقن به يف طوائف كثرية، وأئمة مسلمون، وهذا هو مقصود الشار 
يف العلم والدين[ فيوجد أئمة من أئمة العلم والدين واهلدى خيطئون يف بعض املسائل، 

،  اخلوارج، أو  الشيعة، أو  القدرية، أو  املرجئة، أو  اجلهميةيقول: ]وفيهم بعض مقاالت 
ولكن األئمة يف العلم والدين ال يكونون قائمني جبملة تلك البدعة أي: ابملنهج كله، بل 

بفرع منها[ وهذا فرق عظيم ومهم جدًا، وحنن أمة العدل الذين أمران هللا ابلعدل؛ جيب أن 
 نعدل وننصف يف حكمنا على األئمة وعلى الطوائف وعلى الناس مراعني هذا اجلانب.

 
 أخطاء بعض األئمة يف موافقتهم ملقاالت أهل البدع 

رمحه هللا تعاىل أخطأ يف  أبو حنيفةويف إشارتنا إىل بعض األئمة، نورد هنا مثااًل، فاإلمام 
، يعين: أخرج العمل من اإلميان، أو على األقل فإن  املرجئةمسألة اإلميان، وقال بقول 

 بقيا اثبتني على ذلك.  حممد بن احلسنو  أاب يوسفتلميذيه وصاحبيه 
أبو . ومنهم اإلمام  اجلهميةين وافقوا كما أن من األمثلة ما جاء عن بعض املتأخرين الذ

يف نفي الصفات، فقد جاء عنه يف احلديث  اجلهميةالم الذي وافق يف كتبه ك حامد الغزايل
الذي فيه أن هللا سبحانه وتعاىل يضع قدمه يف انر جهنم، أنه يقول: يضع اجلبار، واجلبار 

ان، يعين يقول: إن التأويل البد منه هنا، وعلى هذا فإن اسم ملك، أو أن اجلبار هو الشيط
، ووقع أيضاً يف بعض مقاالت من هو أشد  اجلهميةوقع يف بعض مقاالت  أاب حامد الغزايل

عندما يتكلم عن العلم الباطن، والعلم  الغزايل، فتجدون كالم  الباطنيةوهم  اجلهميةمن 
، وهو أن النيب صلى هللا  الباطنيةالظاهر، وعامل امللكوت، وعامل اجلربوت، وهذا مذهب 

يب علي بن أعليه وسلم كان يعلم الناس العلم الظاهر، وكان هناك علم ابطن اختص به 
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أو اختص به فالانً أو فالانً، وحاشاه من ذلك صلى هللا عليه وسلم! لكن هذا هو  طالب
 -سبحان هللا- املضنون به على غري أهلهرمحه هللا ويكتب  الغزايلمعتقدهم، فيأيت اإلمام 

 ويقول: هذا العلم ال يقبله العامة، ويقول: هذه العلوم النفيسة ال تعطى للعامة. 
  لقيل يل: أنت ممن يعبد الوثنا     أبوح بـه اي رب جوهر علم لو

  يرون أقبح ما أيتونه حسنا     دميمسلمون  والستحل أانس

يقول هذا الشاعر: هناك جوهر علم ال نبثه يف الناس وال نقوله؛ ألننا لو قلناه لقيل: هؤالء 
ممن يعبدون الوثن ولتقرب املسلمون بدمائنا، وهم يرون ذلك من أفضل األعمال، ولذلك 

 فلن نبث ذلك العلم. 
 ن هذا العلم لو كان حقاً؟! وهذا األمر عجيب عنهم، فلماذا ال يظهرو 

وأتباعهم، بل وقع يف   الباطنية القرامطةرمحه هللا ما هو من جنس كالم  الغزايلفوقع يف كالم 
رمحه هللا يف أول كتاب  الغزايلواملناطقة؛ حىت قال  الفالسفةكالمه ما هو من جنس كالم 

"من مل يتعلم املنطق وقواعده ال يوثق بعلمه"، وهذا شيء عجيب جداً وانقشه :  املستصفى
رمحه هللا رد عليه وكان من علماء املغرب يف دولة املرابطني،  املازريفيه األئمة، حىت إن 

حترق حرقاً، إذ كيف يقول هذا الكالم، والصحابة رضي هللا تعاىل عنهم  الغزايلب وكانت كت
وهم أوثق الناس علماً، وحنن نثق بعلمهم أعظم الثقة، مل يتعلموا قواعد املنطق، وال من جاء 

دهم؟! فاملقصود أنه وقع يف كالمه من جنس كالم هؤالء، ومع ذلك فمن يستطيع أن بع
 يشهد ويتحمل القول أبنه يف الباطن ال حيب هللا ورسوله؟ هذا ال يقوله أحد. 

وهلذا اختلف العلماء يف حكمه ويف إعذاره وعدم إعذاره، ولكنهم مل يقولوا عنه: إنه كافر أو 
جيتمع فيه حمبة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم واإلميان، ومع  مرتد، إذن فالعامل ميكن أن

ذلك يقع يف مثل هذه األقوال وموافقة كالم اآلخرين، ولو أن كل مبتدع يكفر؛ لقلنا: بكفر 
أانس ال جنزم حنن أبهنم يف الباطن منافقون وكفار وزاندقة، لكننا نعتقد أنه جتتمع فيهم حمبة 

 هذه البدع. هللا ورسوله، والوقوع يف 
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فلو أن املسلمني فهموا هذه األمور وأخذوا هذه القواعد الذهبية املستقيمة ملا جاروا يف 
األحكام، فهم يف حالني متعاكستني: إما غلو يف احملبة يتناسون معه األخطاء وإن كانت كبرية 

 وفادحة، وإما غلو يف العداوة يتناسون معه الفضائل وإن كانت عظيمة وظاهرة. 
وقع اخلطأ من بعض الشراح الكبار للحديث، فجاء يف شروحهم موافقة لكالم غريهم،  كما

أيب يف كتابه، وينقل عن  ابن فوركرمحه هللا جند أنه ينقل كثرياً عن  ابن حجرحىت احلافظ 
صحيح أتويالت؛ خاصة عند شرحه كتاب التوحيد وإثبات الصفات من  املعايل اجلويين

، فماذا نقول يف هؤالء األئمة؟ ال حيل ألحد أن يقول: إهنم يف الباطن ال يريدون  البخاري
قعوا يف احلق، أو إهنم منافقون أو يكرهون احلق؟! لكننا نقول: إهنم أخطئوا فوافقوا غريهم وو 

 أخطائه. 
قال رمحه هللا: ]ولكن األئمة يف العلم والدين ال يكونون قائمني جبملة تلك البدعة[ فنقول: 

هل يكون أحد من أئمة العلم والدين متمسكاً وقائماً بكل البدعة؟ يعين: هل يكون ابطنياً  
وليس إبمام يف الدين، وهل ميكن أن  أهل السنةكاماًل؟ إذا صار ابطنياً كاماًل فقد خرج عن 

أيخذ التجهم كاماًل، فيكون جهمياً من ُجيع الوجوه؟ أيضاً ال يكون ذلك، ولو كان كذلك 
 مل يعد يف العلماء واألئمة، وإمنا يعد مع تلك الفرقة ومن أهلها. 

عصران احلاضر يوجد بعض العلماء الذين يعدون من األئمة الدعاة وهلم فضل، وهم  ويف
على خري، وقعوا يف أخطاء مماثلة، فيقوم أحدهم رغبة منه يف التعبري عن العدالة االجتماعية 

 استالنيو  ليننييف اإلسالم فيقول: هذه اشرتاكية يف اإلسالم، فهل نقول: هذا على مذهب 
؟ إننا سنكون عندئٍذ ظاملني وجائرين يف احلكم؛ ألننا ال نستطيع أن جنزم مبا  جورابتشوفو 

يف ابطنه، وال نعلم أنه يف الباطن اشرتاكي أو شيوعي أو غري ذلك، لكن نقول: هو أخطأ 
 عندما أخذ هبذا الكالم. 

اطي ومن دعاة رجل آخر يقول: الدميقراطية هي اإلسالم، فهل يعين هذا أنه دميقر 
الدميقراطية الذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم اآلخر، وحيكمون أهواء الناس وآراء الناس؟ كال! 

ال جيوز ذلك، وليس هذا من العدل، ولكن َنطئ الفكرة وننقضها، أما الرجل فينظر إليه 
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نه لو  حبسب حاله، فقد يكون من أهل اخلري والصالح، وقد يكون جمرماً مفسداً أيضاً؛ أل
كان دميقراطياً مائة ابملائة، أو اشرتاكياً مائة ابملائة، أو قومياً مائة ابملائة، ملا كان من أهل 

 الدين والدعوة واإلميان أصاًل، وإمنا كان حمسوابً يف عداد أهل هذه املذاهب الباطلة.
 

 من استكمل أصول مذهب معني صار من أهله 
بادئ له أصول، من استكملها فقد كل مذهب من املذاهب ومبدأ من امل قاعدة مهمة: 

له أصول، من استكملها فهو  أهل السنة واجلماعةاستكمل املذهب، كما نقول: مذهب 
شيئاً، وتعرضنا هلذا يف  أهل السنة، ومن نقص واحداً منها نقص من أصول  أهل السنةمن 

فإن جاءان من يوافق  ل اخلمسة، معرفة الفرق، ونقول: املعتزيل هو من يؤمن ابألصو 
: -عندهم-املنكر، وهو يعين يف أصلهم الذي يسمونه األمر ابملعروف والنهي عن  املعتزلة

اخلروج على أئمة اجلور، فهل نقول: هذا معتزيل إبطالق؟ اجلواب: ال. لكن نقول: هذا 
يل يف مسألة اخلروج، فنقيد يف رأيهم يف هذه القضية، ونقول: هو معتز  املعتزلةالرجل وافق 

 املسألة. 
لكنه يف موضوع القدر  -كبعض فقهاء احلنفية-ولو أن رجالً آخر أخطأ يف اإلميان 

والصفات، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، والصحابة رضي هللا تعاىل عنهم، وُجيع 
يف  املرجئةفنقول: هذا وافق  املرجئة، فإن كان وافق  أهل السنةأبواب التوحيد على منهج 

يف اإلميان، ولذلك جتدون أن أعدل  املعتزلةفنقول: هذا وافق  املعتزلةاإلميان، وإن كان وافق 
؛ ألن هللا تعاىل علم فيهم العدل والصدق واإلخالص، فرفع منزلتهم  أهل السنةالناس هم 

رح والتعديل يطلقون عدة عبارات، فيقولون عن فالن: فيه تشيع، يف األمة، فهم يف اجل
وأحياانً يقولون: رافضي، وأحياانً يقولون: رافضي جلد، وأحياانً يقولون: سبئي، فهم يقولون 
يف الرجل حبسب ما فيه، فال يظلمونه وال يزيدون على احلق، فهم حيكمون على الناس من 

 معني.خالل ما فيهم، فكل فرقة هلا ضابط 
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 الرد على أهل األهواء ليس شرطاً يف صحة مذهب القائل به 
رمحه هللا  ابن اجلوزيلفرق من وقع يف بعض مقالتهم، فمثالً وقد يكون ممن رد على بعض ا

يهاجم  ابن رشدو  هجوماً عنيفاً،  األشعريةغريه من الكتب يهاجم  ويف املنتظميف 
أهل ، فهل نقول: إنه من  ابن رشدهجوماً عنيفاً، فلو وجدان هذا الكالم عن  األشعرية

هذا شر من  ابن رشد؟ ال. هو ليس كذلك، فـ األشاعرة؛ ألنه يهاجم  السنة واجلماعة
الذين هم أبعد  الفالسفة، فهم أقرب إلينا منه مع مهاُجته هلم؛ ألنه يقول قول  األشاعرة

 ق. الفرق يف االحنراف حسب دوائر االحنراف والكفر اليت رتبناها للفر 
رمحه هللا رد  ابن اجلوزي، وكذلك  األشاعرة؛ ألنه رد على  أهل السنةإذن ال نقول: هذا من 

ابن ، وشيخه  ابن عقيلعليهم، بينما جتده هو نفسه يؤول الصفات، ويتبع يف ذلك شيخه 
  ابن اجلوزيكان أقرب ما يكون من مذهب االعتزال مع أنه حنبلي، وكذلك تلميذه   عقيل

، أو يف مثله وهو يهاُجهم ويتكلم  األشاعرةكان حنبلياً، وقد وقع يف شر مما وقع فيه 
يف هذه املسألة اليت يقول فيها خبالف  أهل السنةعليهم، لكن هو يف نفس الوقت ليس من 

يف جوانب كثرية، ولكن عنده  أهل السنةع فيه أنه من ، يعين: جند أنه اجتم أهل السنةقول 
أتويل يف جوانب أخرى، وهكذا فال نستطيع أن نقول: إنه أشعري جملرد أنه أوَّل؛ ألنه هو 

؛  األشاعرة؛ برده على  أهل السنة، وال نستطيع أن نقول: إنه من  األشاعرةنفسه يرد على 
ألنه مع رده عليهم وقع فيما وقعوا فيه يف أبواب أخرى، إذن فالبد من امليزان، وقد قال هللا 

 َأالَّ َتْطَغْوا يف اْلِميَزانِ [ * 7]الرمحن: َوالسََّماَء رَفـََعَها َوَوَضَع اْلِميَزانَ تعاىل: 
[ البد من امليزان 9]الرمحن: َوَأِقيمموا اْلَوْزَن اِبْلِقْسِط َوال ختمِْسرموا اْلِميَزانَ [ * 8]الرمحن:

العدل الذي حنكم به على األفراد وعلى اجلماعات وعلى الطوائف وعلى األمم وعلى 
 املواقف، ويكون امليزان هو ميزان العدل إن شاء هللا يف ُجيع أموران.
 

 انتحال أهل األهواء االنتساب لألئمة 
ن األئمة يف العلم والدين ال يكونون قائمني جبملة تلك البدعة[، ]ولك  يقول املصنف: 
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فال جند أبداً عاملاً من أئمة الدين املتبوعني قائماً جبملة بدعة من البدع، يعين: آخذاً مبنهجها  
كله، لكن حيصل أنه خيطئ يف مسألة أو يتابع يف جزئية، فما يكون بعد ذلك من األتباع إال 

رمحه هللا كان أول مذهبه يف  مالكتغاضون عن فضائله، فمثالً اإلمام أن ينسبوه كله له وي
، وسار على منهجه أئمة املذهب املشهورون  أهل السنة واجلماعةالصفات على منهج 

الذي يسمونه مالكاً الصغري؛ ألنه أحيا وجدد  ابن أيب زيد القريواينالكبار وظهر منهم اإلمام 
يف العقيدة يف فقه املالكية، وبدأه مبقدمة  الرسالةرمحه هللا تعاىل، فكتب  مالكمام ذكر اإل

يقال: إهنا أول مدونة قانونية  الرسالة البن أيب زيدو  -وهذه عادة طيبة وحسنة-واإلميان 
 الرسالةُجعت مواد تشريعية، وهو كتاب قيم وال شك، وابلذات يف املذهب، فمقدمة 

مقدمة إميانية سلفية ليس عليها غبار، فجاء من بعده وحاولوا أن جيعلوا الشيخ أشعرايً على 
كالمه واضح، فمثاًل يف مسألة العلو يقول: )وهو على عرشه   ابن أيب زيدمذهبهم، والشيخ 

اجمليد بذاته( وهذا إثبات العلو )ويف كل مكان بعلمه( وهذه عبارة واضحة ال لبس فيها، 
ليؤولوا كالمه، فقالوا: )وهو على عرشه(، إىل هنا تنتهي العبارة، مث تستأنف  األشعريةفجاء 

بقول: )اجمليدم بذاته(، أي أن هللا جميد بذاته، وهو حكيم بذاته، وعليم بذاته، أما أن يكون 
، ألننا إذا قلنا: )وهو على عرشه اجمليد( فتكون اجمليد هنا صفة للعرش، فقد رفضوا ذلك

)وهو على عرشه اجمليِد بذاته( أثبتنا العلو، وهم ال يريدون ذلك بل يريدون أن يؤولوا كالمه 
 ليوافق مذهبهم، من أجل أن ينتحلوا من ليس منهم. 

 الزيديةاملشهور نسبة  زيدوإن أمامنا مثاالً واضحاً جلياً يف مسألة االنتحال، فهذا اإلمام 
ما  زيد، فيقال: ليس عند  زيديةمث يقولون: حنن  املعتزلةعلى منهج ومذهب  الزيديةإليه، و 

يف مسألة واحدة فقط وهي مسألة األمر  املعتزلةوافق  زيداً ، فإن  الزيديةيوافق به منهج 
 على أساسها خرج على بين أمية، ومل يكونوا كفارًا، بل  ابملعروف والنهي عن املنكر، واليت

كانوا حكام جور، وخرج من اتبعه من بعده على بين العباس، فخرجوا على أئمة اجلور، 
ورغم هذا فنقول: ال جنزم أنه كان يعتقد هذا املبدأ لالعتقاد، لكن قد يكون رأى املصلحة 

إليه، وقالوا:  املعتزلةجاءوا من بعده ونسبوا كل مذهب  الزيديةيف هذا اخلروج. واملقصود أن 
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،  واصل بن عطاءو  عمرو بن عبيدوشرفه وعلمه أنه تلقى املذهب على يد  زيدمن فضل 
 زيدأنه مدح لـ الزيدية! لكن يظن  واصل بن عطاءو  عمرو بن عبيدبئس الشيخ وبئس املعلم 

احلسن بن حممد بن أن يقال عنه: إنه تلقى ذلك عنهما، كما يقولون أهنما تلقيا املذهب عن 
، مث مع ظنهم أن االعتزال شيء عظيم نسبوا أئمتهم إىل االعتزال  أيب هاشمأو عن  احلنفية

، وهو  املنية واألملونسبوا االعتزال أيضاً إىل أئمتهم، وأغرب من ذلك أنك جتد يف كتاب 
من كتبهم يف الفرق يزعمون أن أول من قام هبذا املذهب اخللفاء الراشدون، حىت كادوا أن 

على مذهبهم، مث بعد  عمرو  أاب بكرجيعلوا النيب صلى هللا عليه وسلم على مذهبهم، فجعلوا 
 ده، فكأهنم يدعون أن مذهبهم هو اإلسالم. على مذهبهم، مث من بع علياً ذلك جعلوا 

؛ ألنه انقش  عمر: أول من بدأ الكالم  املتكلمونوهم ليسوا وحدهم يف هذا، فقد قال 
: مل سرقت؟ فقال: هذا قدر  عمرجيء بسارق فقال له  عمرالسارق يف القدر، فقالوا: إن 

 [.    سرقت بقدر هللا، ونقطع يدك بقدر هللا: ] عمرهللا، فقال 
اابً من الكتب اليت تناولت نشأة الكالم، ، ورأيت كت أهل الكالمعندهم من  عمرإذن فـ

رضي هللا تعاىل عنه أنه انقش أو انظر رجاًل  عليفوجدت فيه هذه العبارة، كما نسبوا إىل 
، وهبذا يكون متكلماً، يعين: كل من له رأي أو كالم أو شيء يتعلق ابلعقيدة  القدريةمن 

 فهو عندهم متكلم، مع أن علم الكالم هو ضد التوحيد وضد العقيدة. 
وتنتحل املشاهري، وهم يف انتحاهلم أشد ممن قبلهم، حىت قالوا: إن اخلرقة نزل  الصوفيةوأتيت 

، وهكذا إىل  علياً أو  أاب بكرهبا جربيل، وألبسها حممداً صلى هللا عليه وسلم، وهو ألبسها 
عبد القادر ، إىل أن طارت إىل  اجلنيد إىل أن وصلت إىل ، ومن مث احلسنأن وصلت إىل 

ن وصلت إىل فالن، فسبحان هللا! كيف ينتحلون هؤالء وينسبوهنم إىل ذلكم ، إىل أ اجليالين
الباطل، فاالدعاء كثري، لكن بعض هذا االدعاء له أصل وهو أن يكون هذا اإلمام أو العامل 
أو املشهور املتبع قد وافق بعض جزئيات هذه البدعة، أو قال بشيء من جزئيات البدعة، 

،  زيدن ما هو من صريح كالمه يف خمالفتهم، كما ذكران يف مثال فينسبوهنا كلها إليه، ويرتكو 
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يف أمور أخرى، فهم أيخذون أبقوال األعالم املوافقة هلم  زيدفهم ال يقبلون ما ذكره 
 .  معتزلةويلبسوهنم ثوب االعتزال وجيعلوهنم ُجيعاً 

يف أتويل الصفات، فتجد بعضهم يقول: إن أوَّل من أوَّل: الصحابة  األشعريةوهذا ما يفعله 
[ 1]امللك: تـََباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلممْلكم أوَّل قوله تعاىل:  جماهداً ومن بعدهم، فيقولون: إن 

فقال: قدرته؛ وهذا أتويل، فنقول: هناك فرق بني نفي الصفة وبني تفسري اآلية أو املعىن 
أوَّل؛ قلنا:  ابن مسعودالكلي لآلية، كما ينسبون إىل الصحابة نفي الصفات، فيقولون: إن 

 يـَْوَم يمْكَشفم َعْن َساقٍ ماذا أوَّل؟ قالوا: أمل يقل يف قول هللا سبحانه وتعاىل: 
 [: اهلول والكرب والفزع؟! 42]القلم:

شاهري من األئمة، حىت وإن كانوا من الصحابة رضي هللا تعاىل إذن فهم ينتحلون امل 
عنهم، وينسبوهنم إىل مذهبهم، مع أننا نعلم وجنزم أبن هذا القول لو عرض على أحد هؤالء 

األئمة املتبوعني املشهورين ابلعلم والدين ألنكره، بل لو قرءوا اتريخ أي واحد من األئمة 
ديداً وإن كان قد أخطأ فوافقهم يف بعض جزئيات لوجدوا أنه ينكر بدعتهم إنكاراً ش

 اخلوارجاملشاهري" فـ السلفبدعتهم، فيقول: "وهلذا انتحل أهل هذه األهواء لطوائف من 
 أيب بالل مرداس بن حدير، و  حجر بن عديانتحلوا كثريًا من املشاهري كما قالوا يف 

إىل القدر وقالوا: إمامنا يف القدر:  احلسنونسبوا  احلسن البصريانتحلوا  القدريةوغريمها، و 
 !  احلسن البصري

يكون من أئمة املبتدعة؟ حاشاه وهللا! ولكن هذا مما سولت هلم  احلسن البصريسبحان هللا! 
 أنفسهم.

 

 اجتماع الطاعة والبدعة يف الفرق واألعيان 

 حكم من قال مبقاالت أهل األهواء والبدع درس: من  •
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فقول املصنف: ]وهذا أمر متيقن به يف طوائف كثرية وأئمة يف العلم والدين[، يعين اجتماع 

النفاق العملي مع حمبة هللا ورسوله واإلميان ابطناً  الوقوع يف البدعة أو املعصية أو الذنب أو
أمر متيقن به يف طوائف كثرية، هذا ابلنسبة للفرق، وأيضاً عند أئمة يف العلم والدين كثريين، 

وحمبة هللا ورسوله يف الباطن حىت عند بعض  فيالحظ اجتماع البدعة والطاعة، أو البدعة 
،  السلفعلى سبيل املثال مل يكفرهم كثري من  اخلوارجالطوائف البدعية، ولذلك جند 

، وظاهر كالمه أنه ال يكفرهم رمحه هللا، وقد جاء يف احلديث:  أمحدوتوقف فيهم اإلمام 
يف واقع أمرهم وحاهلم يف الباطن حيبون هللا  اخلوارج{ إىل آخره، لكن    ميرقون من الدين}

من الدين، لكن أول من خرج منهم وهم القراء  ورسوله، بغض النظر عمن غال منهم ومرق
أكفار هم؟ رضي هللا تعاىل عنه: ] عليمتيقن أن عندهم حمبة هللا ورسوله، وهلذا ملا قيل لـ

م؟ قال: إن املنافقني يراءون الناس وال يذكرون هللا قال: من الكفر فروا، قالوا: أمنافقون ه
[، يعين هم ليسوا كفاراً وال منافقني، ويتضح ذلك    إال قلياًل، وهؤالء يذكرون هللا كثرياً 

لقرآن وحمبتهم له، وحرصهم على االقتداء من حاهلم وشدة اجتهادهم يف العبادة، وقراءهتم ل
بسنة النيب صلى هللا عليه وسلم، واالقتداء ابلشيخني والرتضي عنهما، فأصل مشكلة 

يط والتهاون، فالغلو هو الذي جعلهم كما تعلمون الغلو يف الدين وليست يف التفر   اخلوارج
، ومل يقبلوا أن يكون اخلليفة أقل يف كماله  عمرو  أيب بكركـ  عليو  عثمانيريدون أن يكون 

والكمال العايل جداً ال يصله كل أحد، وهناك كمال أقل منه وهو   عمرو  أيب بكرأقل من 
أهنم أرادوا أن يكون معيار الكمال معيارًا  اخلوارجاً، وقد كانت مشكلة كمال معترب أيض

واحداً لكل أحد، فهم يف الباطن حيبون هللا ورسوله؛ فهذا كمثال، وهلذا جتدون يف مقابلهم 
وما هم عليه يف  اخلوارجرمحه هللا مقابل  ابن تيميةوقد ذكرهم شيخ اإلسالم  الروافضدائماً 
هم الفرقة اليت جتد قلوهبا يف الباطن مبنية على النفاق، فاألصل فيهم  الروافض، فـ الباطن

النفاق مع إظهار اخلري والدين، وحمبة هللا وحمبة الرسول صلى هللا عليه وسلم وحمبة الصحابة 
فأصل  اخلوارجواملؤمنني أحيااًن، لكن الباطن خبالف ذلك، فأصل مذهبهم النفاق، وأما 
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مذهبهم اإلخالص، لكن مل أيتوا ابملوافقة وابملتابعة، واإلخالص ضد النفاق، هذا من حيث 
مبدأ عام األصل ككل، والفرق بعد ذلك تتشعب واألفراد خيتلفون، وهذا أمر آخر، لكن ك

غري الغالة من  الشيعةمن  ، وكان الرافضةتفرع منهم  الشيعةفإن الفرقة الواحدة تتفرع، فـ
رضي هللا تعاىل عنهما، أو فيهم تشيع يسري يف املواقف العملية،  عثمانعلى  علياً يقدم 

لكنهم يف حقيقة أمرهم أئمة وعلماء وعباد، وحيبون هللا ورسوله، إال أهنم وقعوا يف هذه 
رمحه هللا تعاىل: )من  أمحدحىت قال اإلمام  السلفالبدعة، وهي بدعة قد َغَلَظ فيها بعض 

فقد أزرى ابملهاجرين واألنصار(؛ ألهنم بعد موته صلى هللا عليه  عثمانعلى  علياً فضل 
وهذا شائع ومشهور  عليمث  عثمانمث  عمرمث  أبو بكرا يقولون: وسلم كانوا إذا تكلمو 

وخالفهم يف هذا الرتتيب، فقد أزرى هبم، فكأنه احتقر  عثمانعلى  علياً بينهم، ومن فضل 
عندهم حب هللا ورسوله وفيهم اإلميان،  الشيعةعقوهلم واحتقر رأيهم، إذن فمثل هؤالء 

ولكن وقعوا يف مثل هذه البدعة، وتفاوتوا فيها، كما يوجد أانس يف واقعنا املعاصر يقيمون 
بة هلل ورسوله البدع وينسبوهنا إىل حمبة الرسول صلى هللا عليه وسلم، فال نستطيع نفي احمل

عنهم، ولكننا نستطيع أن ننفي عنهم فعل الصواب واملتابعة واملوافقة، وأهنم يف هذا العمل مل 
يتابعوا النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يتبعوا سنته، ومل يوافقوا هديه وهدي خلفائه الراشدين 

 وصحابته. 
يسوا كفارًا؛ ألهنم مع بدعتهم فما دمنا ال نستطيع أن ننفي عنهم اإلميان يف الباطن، فهم ل

مسلمون، وهذا هو مقصود الشارح من قوله: ]وهذا أمر متيقن به يف طوائف كثرية، وأئمة 
يف العلم والدين[ فيوجد أئمة من أئمة العلم والدين واهلدى خيطئون يف بعض املسائل، 

،  اخلوارج، أو  الشيعة، أو  القدرية، أو  املرجئة، أو  اجلهميةيقول: ]وفيهم بعض مقاالت 
ن ال يكونون قائمني جبملة تلك البدعة أي: ابملنهج كله، بل ولكن األئمة يف العلم والدي

بفرع منها[ وهذا فرق عظيم ومهم جدًا، وحنن أمة العدل الذين أمران هللا ابلعدل؛ جيب أن 
 نعدل وننصف يف حكمنا على األئمة وعلى الطوائف وعلى الناس مراعني هذا اجلانب.
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 لبدع أخطاء بعض األئمة يف موافقتهم ملقاالت أهل ا

 حكم من قال مبقاالت أهل األهواء والبدع من درس:  •

 
رمحه هللا تعاىل أخطأ يف  أبو حنيفةويف إشارتنا إىل بعض األئمة، نورد هنا مثااًل، فاإلمام 

، يعين: أخرج العمل من اإلميان، أو على األقل فإن  املرجئةمسألة اإلميان، وقال بقول 
 بقيا اثبتني على ذلك.  حممد بن احلسنو  أاب يوسفه تلميذيه وصاحبي

أبو . ومنهم اإلمام  اجلهميةاء عن بعض املتأخرين الذين وافقوا كما أن من األمثلة ما ج
يف نفي الصفات، فقد جاء عنه يف احلديث  اجلهميةالذي وافق يف كتبه كالم  يلحامد الغزا

الذي فيه أن هللا سبحانه وتعاىل يضع قدمه يف انر جهنم، أنه يقول: يضع اجلبار، واجلبار 
، أو أن اجلبار هو الشيطان، يعين يقول: إن التأويل البد منه هنا، وعلى هذا فإن اسم ملك

، ووقع أيضاً يف بعض مقاالت من هو أشد  اجلهميةوقع يف بعض مقاالت  أاب حامد الغزايل
عندما يتكلم عن العلم الباطن، والعلم  الغزايل، فتجدون كالم  الباطنيةوهم  اجلهميةمن 

، وهو أن النيب صلى هللا  الباطنيةالظاهر، وعامل امللكوت، وعامل اجلربوت، وهذا مذهب 
علي بن أيب عليه وسلم كان يعلم الناس العلم الظاهر، وكان هناك علم ابطن اختص به 

أو اختص به فالانً أو فالانً، وحاشاه من ذلك صلى هللا عليه وسلم! لكن هذا هو  طالب
 -سبحان هللا- املضنون به على غري أهلهرمحه هللا ويكتب  الغزايلمعتقدهم، فيأيت اإلمام 

 ويقول: هذا العلم ال يقبله العامة، ويقول: هذه العلوم النفيسة ال تعطى للعامة. 
  لقيل يل: أنت ممن يعبد الوثنا     أبوح بـه اي رب جوهر علم لو

  يرون أقبح ما أيتونه حسنا     مسلمون دمي والستحل أانس

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showcontent&contentid=5076
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000002
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000010
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000006
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000007
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000001
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000087
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000087
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000087
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000087
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000001
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000087
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000001
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000001
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000033
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000087
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000033
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000050
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000050
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000087
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=book&id=4001371


يقول هذا الشاعر: هناك جوهر علم ال نبثه يف الناس وال نقوله؛ ألننا لو قلناه لقيل: هؤالء 
ممن يعبدون الوثن ولتقرب املسلمون بدمائنا، وهم يرون ذلك من أفضل األعمال، ولذلك 

 فلن نبث ذلك العلم. 
 ب عنهم، فلماذا ال يظهرون هذا العلم لو كان حقاً؟! وهذا األمر عجي

وأتباعهم، بل وقع يف   الباطنية القرامطةرمحه هللا ما هو من جنس كالم  الغزايلفوقع يف كالم 
رمحه هللا يف أول كتاب  الغزايلواملناطقة؛ حىت قال  الفالسفةكالمه ما هو من جنس كالم 

: "من مل يتعلم املنطق وقواعده ال يوثق بعلمه"، وهذا شيء عجيب جداً وانقشه  املستصفى
ولة املرابطني، رمحه هللا رد عليه وكان من علماء املغرب يف د املازريفيه األئمة، حىت إن 

حترق حرقاً، إذ كيف يقول هذا الكالم، والصحابة رضي هللا تعاىل عنهم  الغزايلوكانت كتب 
د املنطق، وال من جاء وهم أوثق الناس علماً، وحنن نثق بعلمهم أعظم الثقة، مل يتعلموا قواع

بعدهم؟! فاملقصود أنه وقع يف كالمه من جنس كالم هؤالء، ومع ذلك فمن يستطيع أن 
 يشهد ويتحمل القول أبنه يف الباطن ال حيب هللا ورسوله؟ هذا ال يقوله أحد. 

وهلذا اختلف العلماء يف حكمه ويف إعذاره وعدم إعذاره، ولكنهم مل يقولوا عنه: إنه كافر أو 
تد، إذن فالعامل ميكن أن جيتمع فيه حمبة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم واإلميان، ومع مر 

ذلك يقع يف مثل هذه األقوال وموافقة كالم اآلخرين، ولو أن كل مبتدع يكفر؛ لقلنا: بكفر 
أانس ال جنزم حنن أبهنم يف الباطن منافقون وكفار وزاندقة، لكننا نعتقد أنه جتتمع فيهم حمبة 

  ورسوله، والوقوع يف هذه البدع. هللا
فلو أن املسلمني فهموا هذه األمور وأخذوا هذه القواعد الذهبية املستقيمة ملا جاروا يف 

األحكام، فهم يف حالني متعاكستني: إما غلو يف احملبة يتناسون معه األخطاء وإن كانت كبرية 
 كانت عظيمة وظاهرة. وفادحة، وإما غلو يف العداوة يتناسون معه الفضائل وإن  

كما وقع اخلطأ من بعض الشراح الكبار للحديث، فجاء يف شروحهم موافقة لكالم غريهم، 
أيب يف كتابه، وينقل عن  ابن فوركرمحه هللا جند أنه ينقل كثرياً عن  ابن حجرحىت احلافظ 

صحيح وإثبات الصفات من  أتويالت؛ خاصة عند شرحه كتاب التوحيد املعايل اجلويين
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، فماذا نقول يف هؤالء األئمة؟ ال حيل ألحد أن يقول: إهنم يف الباطن ال يريدون  البخاري
أخطئوا فوافقوا غريهم ووقعوا يف احلق، أو إهنم منافقون أو يكرهون احلق؟! لكننا نقول: إهنم 

 أخطائه. 
قال رمحه هللا: ]ولكن األئمة يف العلم والدين ال يكونون قائمني جبملة تلك البدعة[ فنقول: 

هل يكون أحد من أئمة العلم والدين متمسكاً وقائماً بكل البدعة؟ يعين: هل يكون ابطنياً  
وليس إبمام يف الدين، وهل ميكن أن  أهل السنةكاماًل؟ إذا صار ابطنياً كاماًل فقد خرج عن 

أيخذ التجهم كاماًل، فيكون جهمياً من ُجيع الوجوه؟ أيضاً ال يكون ذلك، ولو كان كذلك 
 الفرقة ومن أهلها.  مل يعد يف العلماء واألئمة، وإمنا يعد مع تلك

ويف عصران احلاضر يوجد بعض العلماء الذين يعدون من األئمة الدعاة وهلم فضل، وهم 
على خري، وقعوا يف أخطاء مماثلة، فيقوم أحدهم رغبة منه يف التعبري عن العدالة االجتماعية 

 استالنيو  ليننييف اإلسالم فيقول: هذه اشرتاكية يف اإلسالم، فهل نقول: هذا على مذهب 
؟ إننا سنكون عندئٍذ ظاملني وجائرين يف احلكم؛ ألننا ال نستطيع أن جنزم مبا  جورابتشوفو 

يف ابطنه، وال نعلم أنه يف الباطن اشرتاكي أو شيوعي أو غري ذلك، لكن نقول: هو أخطأ 
 عندما أخذ هبذا الكالم. 

فهل يعين هذا أنه دميقراطي ومن دعاة  رجل آخر يقول: الدميقراطية هي اإلسالم،
الدميقراطية الذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم اآلخر، وحيكمون أهواء الناس وآراء الناس؟ كال! 

ال جيوز ذلك، وليس هذا من العدل، ولكن َنطئ الفكرة وننقضها، أما الرجل فينظر إليه 
جمرماً مفسداً أيضاً؛ ألنه لو  حبسب حاله، فقد يكون من أهل اخلري والصالح، وقد يكون 

كان دميقراطياً مائة ابملائة، أو اشرتاكياً مائة ابملائة، أو قومياً مائة ابملائة، ملا كان من أهل 
 الدين والدعوة واإلميان أصاًل، وإمنا كان حمسوابً يف عداد أهل هذه املذاهب الباطلة.
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 من استكمل أصول مذهب معني صار من أهله 

 حكم من قال مبقاالت أهل األهواء والبدع من درس:  •

 
ول، من استكملها فقد كل مذهب من املذاهب ومبدأ من املبادئ له أص قاعدة مهمة: 

له أصول، من استكملها فهو  أهل السنة واجلماعةاستكمل املذهب، كما نقول: مذهب 
شيئاً، وتعرضنا هلذا يف  أهل السنة، ومن نقص واحداً منها نقص من أصول  أهل السنةمن 

فإن جاءان من يوافق  معرفة الفرق، ونقول: املعتزيل هو من يؤمن ابألصول اخلمسة، 
: -عندهم-و يعين يف أصلهم الذي يسمونه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وه املعتزلة

اخلروج على أئمة اجلور، فهل نقول: هذا معتزيل إبطالق؟ اجلواب: ال. لكن نقول: هذا 
ة اخلروج، فنقيد يف رأيهم يف هذه القضية، ونقول: هو معتزيل يف مسأل املعتزلةالرجل وافق 

 املسألة. 
لكنه يف موضوع القدر  -كبعض فقهاء احلنفية-ولو أن رجالً آخر أخطأ يف اإلميان 

والصفات، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، والصحابة رضي هللا تعاىل عنهم، وُجيع 
يف  املرجئةفنقول: هذا وافق  املرجئة، فإن كان وافق  أهل السنةأبواب التوحيد على منهج 

يف اإلميان، ولذلك جتدون أن أعدل  املعتزلةفنقول: هذا وافق  املعتزلةاإلميان، وإن كان وافق 
؛ ألن هللا تعاىل علم فيهم العدل والصدق واإلخالص، فرفع منزلتهم  أهل السنةالناس هم 

يل يطلقون عدة عبارات، فيقولون عن فالن: فيه تشيع، يف األمة، فهم يف اجلرح والتعد
وأحياانً يقولون: رافضي، وأحياانً يقولون: رافضي جلد، وأحياانً يقولون: سبئي، فهم يقولون 
يف الرجل حبسب ما فيه، فال يظلمونه وال يزيدون على احلق، فهم حيكمون على الناس من 

 خالل ما فيهم، فكل فرقة هلا ضابط معني.
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 د على أهل األهواء ليس شرطاً يف صحة مذهب القائل به الر 

 حكم من قال مبقاالت أهل األهواء والبدع من درس:  •

 
رمحه هللا  ابن اجلوزيوقد يكون ممن رد على بعض الفرق من وقع يف بعض مقالتهم، فمثالً 

يهاجم  ابن رشدو  هجوماً عنيفاً،  األشعريةويف غريه من الكتب يهاجم  املنتظميف 
أهل ، فهل نقول: إنه من  ابن رشدهجوماً عنيفاً، فلو وجدان هذا الكالم عن  األشعرية

هذا شر من  ابن رشد؟ ال. هو ليس كذلك، فـ عرةاألشا؛ ألنه يهاجم  السنة واجلماعة
الذين هم أبعد  الفالسفةمنه مع مهاُجته هلم؛ ألنه يقول قول  ، فهم أقرب إلينا األشاعرة

 الفرق يف االحنراف حسب دوائر االحنراف والكفر اليت رتبناها للفرق. 
رمحه هللا رد  ابن اجلوزي، وكذلك  األشاعرة؛ ألنه رد على  أهل السنةإذن ال نقول: هذا من 

ابن ، وشيخه  ابن عقيلعليهم، بينما جتده هو نفسه يؤول الصفات، ويتبع يف ذلك شيخه 
  ابن اجلوزيكان أقرب ما يكون من مذهب االعتزال مع أنه حنبلي، وكذلك تلميذه   عقيل

، أو يف مثله وهو يهاُجهم ويتكلم  األشاعرةلياً، وقد وقع يف شر مما وقع فيه كان حنب
يف هذه املسألة اليت يقول فيها خبالف  أهل السنةعليهم، لكن هو يف نفس الوقت ليس من 

يف جوانب كثرية، ولكن عنده  أهل السنة، يعين: جند أنه اجتمع فيه أنه من  أهل السنةقول 
أتويل يف جوانب أخرى، وهكذا فال نستطيع أن نقول: إنه أشعري جملرد أنه أوَّل؛ ألنه هو 

؛  األشاعرة؛ برده على  أهل السنة، وال نستطيع أن نقول: إنه من  األشاعرةنفسه يرد على 
ألنه مع رده عليهم وقع فيما وقعوا فيه يف أبواب أخرى، إذن فالبد من امليزان، وقد قال هللا 

 َأالَّ َتْطَغْوا يف اْلِميَزانِ [ * 7]الرمحن: َوالسََّماَء رَفـََعَها َوَوَضَع اْلِميَزانَ تعاىل: 
[ البد من امليزان 9الرمحن:] َوَأِقيمموا اْلَوْزَن اِبْلِقْسِط َوال ختمِْسرموا اْلِميَزانَ [ * 8]الرمحن:

العدل الذي حنكم به على األفراد وعلى اجلماعات وعلى الطوائف وعلى األمم وعلى 
 املواقف، ويكون امليزان هو ميزان العدل إن شاء هللا يف ُجيع أموران.
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 انتحال أهل األهواء االنتساب لألئمة 

 حكم من قال مبقاالت أهل األهواء والبدع من درس:  •

 
]ولكن األئمة يف العلم والدين ال يكونون قائمني جبملة تلك البدعة[،   يقول املصنف: 
املاً من أئمة الدين املتبوعني قائماً جبملة بدعة من البدع، يعين: آخذاً مبنهجها  فال جند أبداً ع

كله، لكن حيصل أنه خيطئ يف مسألة أو يتابع يف جزئية، فما يكون بعد ذلك من األتباع إال 
رمحه هللا كان أول مذهبه يف  مالكأن ينسبوه كله له ويتغاضون عن فضائله، فمثالً اإلمام 

، وسار على منهجه أئمة املذهب املشهورون  أهل السنة واجلماعةالصفات على منهج 
الذي يسمونه مالكاً الصغري؛ ألنه أحيا وجدد  ابن أيب زيد القريواينوظهر منهم اإلمام الكبار 

يف فقه املالكية، وبدأه مبقدمة يف العقيدة  الرسالةرمحه هللا تعاىل، فكتب  مالكذكر اإلمام 
يقال: إهنا أول مدونة قانونية  الرسالة البن أيب زيدو  -وهذه عادة طيبة وحسنة-واإلميان 

 الرسالةُجعت مواد تشريعية، وهو كتاب قيم وال شك، وابلذات يف املذهب، فمقدمة 
مقدمة إميانية سلفية ليس عليها غبار، فجاء من بعده وحاولوا أن جيعلوا الشيخ أشعرايً على 

لعلو يقول: )وهو على عرشه كالمه واضح، فمثاًل يف مسألة ا  ابن أيب زيدمذهبهم، والشيخ 
اجمليد بذاته( وهذا إثبات العلو )ويف كل مكان بعلمه( وهذه عبارة واضحة ال لبس فيها، 

هنا تنتهي العبارة، مث تستأنف  ليؤولوا كالمه، فقالوا: )وهو على عرشه(، إىل األشعريةفجاء 
بقول: )اجمليدم بذاته(، أي أن هللا جميد بذاته، وهو حكيم بذاته، وعليم بذاته، أما أن يكون 
)وهو على عرشه اجمليد( فتكون اجمليد هنا صفة للعرش، فقد رفضوا ذلك، ألننا إذا قلنا: 

لك بل يريدون أن يؤولوا كالمه )وهو على عرشه اجمليِد بذاته( أثبتنا العلو، وهم ال يريدون ذ
 ليوافق مذهبهم، من أجل أن ينتحلوا من ليس منهم. 
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 الزيديةاملشهور نسبة  زيدوإن أمامنا مثاالً واضحاً جلياً يف مسألة االنتحال، فهذا اإلمام 
ما  زيد، فيقال: ليس عند  زيديةمث يقولون: حنن  املعتزلةعلى منهج ومذهب  الزيديةإليه، و 

يف مسألة واحدة فقط وهي مسألة األمر  املعتزلةوافق  يداً ز ، فإن  الزيديةيوافق به منهج 
ابملعروف والنهي عن املنكر، واليت على أساسها خرج على بين أمية، ومل يكونوا كفارًا، بل  

اتبعه من بعده على بين العباس، فخرجوا على أئمة اجلور،  كانوا حكام جور، وخرج من
ورغم هذا فنقول: ال جنزم أنه كان يعتقد هذا املبدأ لالعتقاد، لكن قد يكون رأى املصلحة 

إليه، وقالوا:  املعتزلةجاءوا من بعده ونسبوا كل مذهب  الزيديةيف هذا اخلروج. واملقصود أن 
،  واصل بن عطاءو  عمرو بن عبيدوشرفه وعلمه أنه تلقى املذهب على يد  يدز من فضل 

 زيدأنه مدح لـ الزيدية! لكن يظن  واصل بن عطاءو  عمرو بن عبيدس الشيخ وبئس املعلم بئ
احلسن بن حممد بن هب عن أن يقال عنه: إنه تلقى ذلك عنهما، كما يقولون أهنما تلقيا املذ

شيء عظيم نسبوا أئمتهم إىل االعتزال  ، مث مع ظنهم أن االعتزال أيب هاشمأو عن  احلنفية
، وهو  املنية واألملونسبوا االعتزال أيضاً إىل أئمتهم، وأغرب من ذلك أنك جتد يف كتاب 

املذهب اخللفاء الراشدون، حىت كادوا أن من كتبهم يف الفرق يزعمون أن أول من قام هبذا 
على مذهبهم، مث بعد  عمرو  أاب بكرجيعلوا النيب صلى هللا عليه وسلم على مذهبهم، فجعلوا 

 على مذهبهم، مث من بعده، فكأهنم يدعون أن مذهبهم هو اإلسالم.  علياً ذلك جعلوا 
؛ ألنه انقش  عمر: أول من بدأ الكالم  املتكلمونوهم ليسوا وحدهم يف هذا، فقد قال 

: مل سرقت؟ فقال: هذا قدر  عمرجيء بسارق فقال له  عمر السارق يف القدر، فقالوا: إن
 [.    سرقت بقدر هللا، ونقطع يدك بقدر هللا: ] عمرهللا، فقال 

، ورأيت كتاابً من الكتب اليت تناولت نشأة الكالم،  أهل الكالمعندهم من  عمرإذن فـ
رضي هللا تعاىل عنه أنه انقش أو انظر رجاًل  عليفوجدت فيه هذه العبارة، كما نسبوا إىل 

متكلماً، يعين: كل من له رأي أو كالم أو شيء يتعلق ابلعقيدة  ، وهبذا يكون القدريةمن 
 فهو عندهم متكلم، مع أن علم الكالم هو ضد التوحيد وضد العقيدة. 
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حاهلم أشد ممن قبلهم، حىت قالوا: إن اخلرقة نزل وتنتحل املشاهري، وهم يف انت الصوفيةوأتيت 
، وهكذا إىل  علياً أو  أاب بكرهبا جربيل، وألبسها حممداً صلى هللا عليه وسلم، وهو ألبسها 

عبد القادر ، إىل أن طارت إىل  اجلنيد، ومن مث إىل أن وصلت إىل  احلسنأن وصلت إىل 
، إىل أن وصلت إىل فالن، فسبحان هللا! كيف ينتحلون هؤالء وينسبوهنم إىل ذلكم  اجليالين

االدعاء كثري، لكن بعض هذا االدعاء له أصل وهو أن يكون هذا اإلمام أو العامل الباطل، ف
أو املشهور املتبع قد وافق بعض جزئيات هذه البدعة، أو قال بشيء من جزئيات البدعة، 

،  زيدفينسبوهنا كلها إليه، ويرتكون ما هو من صريح كالمه يف خمالفتهم، كما ذكران يف مثال 
يف أمور أخرى، فهم أيخذون أبقوال األعالم املوافقة هلم  زيدفهم ال يقبلون ما ذكره 

 .  معتزلةم ثوب االعتزال وجيعلوهنم ُجيعاً ويلبسوهن
أتويل الصفات، فتجد بعضهم يقول: إن أوَّل من أوَّل: الصحابة يف  األشعريةوهذا ما يفعله 

[ 1]امللك: تـََباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلممْلكم أوَّل قوله تعاىل:  جماهداً ومن بعدهم، فيقولون: إن 
ل، فنقول: هناك فرق بني نفي الصفة وبني تفسري اآلية أو املعىن فقال: قدرته؛ وهذا أتوي

أوَّل؛ قلنا:  ابن مسعودالكلي لآلية، كما ينسبون إىل الصحابة نفي الصفات، فيقولون: إن 
 يـَْوَم يمْكَشفم َعْن َساقٍ مل يقل يف قول هللا سبحانه وتعاىل: ماذا أوَّل؟ قالوا: أ

 [: اهلول والكرب والفزع؟! 42]القلم:
إذن فهم ينتحلون املشاهري من األئمة، حىت وإن كانوا من الصحابة رضي هللا تعاىل  

مذهبهم، مع أننا نعلم وجنزم أبن هذا القول لو عرض على أحد هؤالء  عنهم، وينسبوهنم إىل
األئمة املتبوعني املشهورين ابلعلم والدين ألنكره، بل لو قرءوا اتريخ أي واحد من األئمة 

لوجدوا أنه ينكر بدعتهم إنكاراً شديداً وإن كان قد أخطأ فوافقهم يف بعض جزئيات 
 اخلوارجاملشاهري" فـ السلفهذه األهواء لطوائف من بدعتهم، فيقول: "وهلذا انتحل أهل 

 أيب بالل مرداس بن حدير، و  حجر بن عديشاهري كما قالوا يف انتحلوا كثريًا من امل
إىل القدر وقالوا: إمامنا يف القدر:  احلسنونسبوا  احلسن البصريانتحلوا  القدريةوغريمها، و 

 !  احلسن البصري
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يكون من أئمة املبتدعة؟ حاشاه وهللا! ولكن هذا مما سولت هلم  احلسن البصريسبحان هللا! 
 أنفسهم.

 

 مذهب أهل السنة يف من وقع منه اخلطأ 

  التكفري وضوابطه )احللقة احلادية عشرة(من درس:  •

 
]فمن عيوب أهل البدع تكفري بعضهم بعضاً، ومن ممادح أهل العلم أهنم   قال املصنف: 

مع األمة حيث  أهل السنة واجلماعةخيطئون وال يكفرون[ وهذه قاعدة عظيمة يف تعامل 
أهل إهنم خيطئون وال يكفرون، فمن عيوب أهل البدع تكفري بعضهم لبعض، ومن مدائح 

أو أهل العلم أهنم خيطئون وال يكفرون، فاخلطأ واضح ويستدل على أنه خطأ، مث  السنة
صاحب اخلطأ قد يكون كافرًا، وقد يكون مبتدعاً، وقد يكون غري ذلك، لكن ما يهمهم هو 

يف حق أحٍد من أهل القبلة حيرصون من أجل  أهل السنةبيان اخلطأ، ولذلك عندما يتكلم 
بيان احلق على أن يقولوا: أخطأ فالن، ويبينون خطأه، دون تكفري، أما أهل البدع فإهنم جملرد 

هم: أنتم تكفرون أي خمالفة حيكمون على املخطئ ابلكفر، فنجد هؤالء يقولون خلصوم
أهل السنة ، وأما  معطلةألنكم مشبهة، فريدون عليهم قائلني: وأنتم تكفرون ألنكم 

فيقولون: هؤالء على ضالل وبدعة، وهؤالء على ضالل وبدعة، والكل خمطئ، أما  واجلماعة
الكفر فقد يكون وقد ال يكون، فهم يفرقون بني املعني الفرد وبني احلكم املطلق، ويفرقون 

 - هذا املنهجالذي نسميه حنن يف عصران-بني القول وبني القائل، ويفرقون بني ُجلة البدعة 
، ورمبا  املعتزلةوبني من يقول جبزئية من جزئياهتا، حىت إنه أيتيك اإلنسان ويقول: أان من 

فرقة  املعتزلةشيئاً، إمنا مسع أن  املعتزلةيقوهلا بلسانه وهو ال يفقه وال يعرف عن مذهب 
ه إليها ظناً منه أنه نسب نفسه إىل احلرية إسالمية حترر العقل وتدعو إىل التفكر، فنسب نفس
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العقلية، فنقول له: هل تقر ابألصول اخلمسة؟ فيتبني أنه ال يعرف أصوالً مخسة وال أربعة وال 
مع دعوى بعض الناس أنه معتزيل أو غري ذلك من  ، فحىت املعتزلةيعرف شيئاً من مذهب 

أهنم يرفقون  أهل السنة واجلماعةاألوصاف، فقد ال ينطبق عليه ذلك الوصف، فمن عدل 
دة ملعتقدها حىت يتضح له أنه كان خمطئاً، وأهنا به حىت وإن اعرتف، فيبدءون ببيان هذه العقي

أرحم به  أهل السنةخالف ما كان يرى، فرمبا كان ذلك سبباً لرجوعه عن هذه العقيدة، فـ
  . أهل السنة واجلماعةحىت من نفسه، وهذه ميزة من ميزات 
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