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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ادقين العلماء سمات أبرز من ا  العلم  ممن ويكتبننم  يقنلننم  فيمما ُيَراعمن  هم أنَّ  الصَّ تقريمرا

ا  لألهناء، ُعرضة  يكن  أو  ُينتقص  أ  من  وحمايت   الدين  إقامة:  أحدهما  ،أمرين  بين  الجمعَ   وردًّ

زا  قاقالشم   يكسمرها أ  ممن وجمماعته  المسلمين بيضة على الحرص :واآلخر قهما النما  ،ويمز 

 .واختالفاتنا ونقاشاتناحناراتنا  يف الحرص علي  يجب ما وهذا

 ويف قه ،تفر   إلى ذلكيؤد   ول  ،كثيرةا  أمنر يف اختلفنا قد -عليه  اهلل رضنا - الصحابةو

 علمى يجتمعمن  ال هم أنَّ  صمنصبالن   ثبم  المذين ةاألئممَّ  وهم ": اهلل رحمم  تيمية ابن يقنل هذا

 ةعلميممَّ  مسممائ  يف وتنممازعنا ،متممابعته  وجممن  علممى والسممنة الكتمما  ودلَّ  ،ضمماللة وال باطمم 

 علي  اهلل صلى دمحمَّ  ورؤية ،أهل  ببكاء المي  وتعذيب ،الحي صنت المي  كسما  ةاعتقاديَّ 

 خطم  القمنلين أحمد مما منهما المسمائ  وهمذ  ،واأللفمة الجماعة بقاء مع ،المنت قب   ربَّ  وسل 

  .(1)"السلف أتبا  الجمهنر عند واحد األمر نفس يف المصيب ما ومنها ،اقطعا 

 ييممؤد   ال أ  وهممن الضمماب ، هبممذا ضممب تُ  أ  يجممببممين المشممت لين بممالعل   فاالختالفممات

 علمى لمعالمطَّ و وشمقاق، تنماز  إلمى صمحيحين اسمتدالل وطريم  دليم  عن الناشئ االختالف

 يف وليتناا  آفمات، ممن قهماح  لَ  مما قهماح  لَ  ةزَ المميا  مةالس   هذ  أ  يجد الينم  السنية الفكرية الساحة

: اهلل رحماا  تيمية ابن قول   نستحِضر الصحيحين واالستدالل الدليل دائرة يف ونق ش خالف   كل

 تعمالى اهلل أممر اتبعنا األمر يف تنازعنا إذا بعده  ومن والتابعين حابةالصَّ  من العلماء كا  وقد"

ُت    َفإ    }: قنل  يف ء   ف ي َتنَاَزع  ُرد و ُ  َشي  ى فمَ   إ لمَ
 
نل   اهلل سمُ ُت    إ     َوالرَّ م نُمن َ  ُكنم    ُتؤ 

 
اهلل م   بم  ن  يمَ ر   َوال  خم   اآل 

 

 (.123/ 19جمموع الفتاوى )( 1)
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َك  ر   َذلمم  نُ  َخيمم  سممَ يالا  َوَأح   مشمماورة   منمماورةَ  المسمم لة يف يتنمماورو  وكمماننا [،59: ]النسمماء {تممَ  و 

 ةوأخااو   والعصاامة األلفااة بقاا   مع والعملية العلمية المسألة يف قولهم اختلف م ورب   ،ومناصحة

 يف الخطااأ يعم وذلك ،خط ها األمة لهذ  غفر قد اهلل أ  أقرر وإين": اهلل رحم  ويقنل ،(1)"الدين

 هممذ  مممن كثيممر يف يتنممازعن  السمملف زال وممما ،العمليااة والمساا ئل القوليااة الخبريااة المساا ئل

 .(2)"معصية وال بفس  وال بكفر ال أحد   على منه  أحد يشهد ول  ،المسائ 

ا ةالعمليمَّ  تطبيقاتم  يف اهلل رحمم  تيميمة ابمن دأ  همذا كما  وقد  اسوالنمَّ ": يقمنل  فإنمَّ  ،أيضما

 ات ليفما  اسالنمَّ  أعظم  ممن كنم  وأنما ،ومنمافرة   وحشمة   واألشمعرية الحنبليمة بمين كا  أن  يعلمن 

 وأزلمُ   ،اهلل بحب  االعتصام  من ب  أمرنا لما اواتباعا  ،كلمته  التفاق اوطلبا  ،المسلمين لقلن 

 مممينالمتكل   أجمم    مممن كمما  األشممعريَّ  أ  لهمم  نمم وبيَّ  ،النحشممة   مممن النفممنس يف كمما  ممما ةَ عامممَّ 

 يف ذلمك األشمعري   يمذكر كمما لطريق  المنتصرين ونحن  اهلل رحم  أحمد اإلمام  إلى المنتسبين

 .(3)"كتب 

صاالى اهلل  رسااول  بكااالمو اهلل بكااالم أوال منضبطة   خالف تن  تكون حتى المقدمة بهذه موأقد  

 ومقصمد  همَّ  يجع  أ  للمؤمن ينب ي": النها  عبد بن محمد اإلمام  يقنل كما ،علي  وسلم

 نضمع أ  علينما  يتحمتا  كمذلكو ،(4)"بمذلك والعمم  الخمالف مسمائ  يف ورسمنل  اهلل أمر معرفة

 مجافماة، أو م ماالة دو  فيهما الخالف مع فنتعام  ،الصحيح منقعها يف فيها المختلف المس لة

 بيان . سي يت كما بدقة النزا  مح  تحرير إلى ذلك ومرد 

 

 (.172/ 24جمموع الفتاوى )( 1)
 (.229/ 3جمموع الفتاوى )( 2)
 .(227/ 3جمموع الفتاوى )( 3)
 (.97 /4فتاوى ومسائل ضمن اجملموع ) (4)
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 ورقمة فيمما مضمى نشمر قمد للبحمن  والدراسمات سلف مركز أ  سببه  فإن   الورقة هذه  أم  

 ،(1)".. تقرياار ونقاا شب لجهاال العااذر يف الوهاا   عبااد باان محمد اإلم م مذهب": بعننا  علمية

.. بياا ن الوهاا   عبااد باان محمااد اإلماا م عنااد الحجااة قياا م": بعنممنا  أخممر  بنرقممة وأتبعهمما

 وأزعم  منهمما، األولمى خاصمة النرقتين، حنل نقدات الفضالء من عدد   كتب وقد ،(2)"ونق ش

ا نحمل  الذي اله    يف ومشاركته  ،للح    صرهت ونُ  للخير، ه لحب   ذلك أ   االنتصمار من جميعا

 َش َّ  من منه  ولع َّ  النها ، عبد بن محمد د المجد   كاإلمام  وأعالمه  والجماعة السنة أله 

 ةعممدَّ  النقممدات تلممك مممع العلميممة النرقممة هممذ  يف نقممف أ  حممتَّ  مممما كيممر النَّ  يف وبممال  القممنل يف

  .فيها المنهجية النقاط بعض ونناقش وقفات،

 أو برسمالة سمناء النرقمة علمى اعمض  ممن ك َّ  ب  دأقص   فإين (الفاض  قال): قل  وحيثما

 ويرضا . يحب  لما جميعا ينفقنا أ  اهلل داعين صال،ات   أو كتابة

 ال بد  منه : م تمقد  

 أ  أود  الفضالء اعضاضات يف جاءت التي والعلمية المنهجية قاطالنا  عر  يف نبدأَ  أ  قب 

 : النقاش مح  المسائ  يف الخن  قب  ةمهمَّ  هااأر التي المقدمات ببعض م أقد  

 ىُأخاار شاارعية أحكاا م علي  يترتب قض ئي   شرعي ُحكم   األعي ن تكفير أن: األولى المقدمة

ة والخمرو  الحكم  من غليظة  وإقاممة األزوا  بمين والتفريم  التنريم  وعمدم  الملمة ممن بمالردَّ

 أ  شمديدةا  حرممة يحمرم  ولمذلك أعظمهما  إنم  :نق  ل  إ ا خطرا  األحكام  أعظ  من فهن الحد 

 

   :الرابط هذالى ( ع1)
https://salafcenter.org/5140/ 

 الرابط:هذا لى ( ع2)
https://salafcenter.org/5170/ 
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أهم   إال يتمنال  أ  يجمنز ال بم   اوإفسمادا  األر  يف افسمادا  ذلمك يف أل   أحمد كم  ل   يتصدَّ 

 المذي القنل هذا إ َّ : يقنلنا أ  فقصاراه  غيره  أما  االختصاص من القضاة والعلماء الكبار

 عليم  تنطب  الملة من خار  كافر ب ن  القائ  على الحك  أما كفري  قنل الناس من فال  يقنل 

   .إليه أشرنا من إال يتنال  فال الكفار أحكام 

 ال ،كثمرت أم  َقلمَّ  المسمائ  بعمض يف بالجهم  العمذر بعدم  القنل يعني فال ذلك تقرر فإذا

 بكفمر  فميحك  ،ال عم  أو النماس من فال  على -كرب أم  ص ر- عل  طالب ينفت  أ  ذلك يعني

 تمفتما ،يعنيم  ال فيمما ممتكل فهن  ذلك فع  من ب  اجتهادي! هذا :ويقنل الملة من وخروج 

 والمنفس المدين على ضرر من لفعل  ل ما وذلك ،بما يزجر  عن فعل  عقنبت  تنب ي ،األئمة على

 .والمال والعر 

 مااذهب هااو ب لجهاال العااذر يف الوهاا   عبااد باان محمااد اإلماا م ماانه  ن  أ: الث نيااة المقدمااة

ا بم  اهلل نمدين وما كذلك، الحجة قيام  يف ومذهب  ،السلف  بمن محممد اإلممام  يقمرر  مما همن أيضما

 بالجهم  والعمذر صنر يف بالجه  العذر عدم : وخالصت  ،المسلمين علماء وقبل  النها  عبد

 يف الشمبهة وانتفماء واإلدراك الفه بم  وقيامهما ،حماالت يف البلنغ بمجرد  الحجة وقيام  صنر، يف

 .حاالت أخر 

 رحم  بن عبد النها   محمد  للشيخ  وإثبات   ذلك  نسبة  تقرير يف  كانتا  متا المتقد    والنرقتا 

ا  اهلل ا بالجهم  العمذر نفميه  ممن نشمر  يف واجتهمدوا المبعض عليم  سار لما تصحيحا  عمن مطلقما

ا بالجه  العذر إثبات أو كفير،بالتَّ  ورمي  اهلل رحم  الشيخ  أو اإلرجماء، حمدَّ  بلم  حتمى لم  مطلقا

 السمالفتين  المنرقتين غمر  همن همذا المسم لة، همذ  يف المرأي وتبمدي  بالتنماقض الشميخ رمي

 والسممنة الكتما  ممن لهمما واالسمتدالل نفسمها العممذر مسم لة بتحريمر طالبنمما ممن يخطمئ ولمذلك

 النرقتين. غر  ذلك فليس السلف، وأقنال
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 النمزا  يمنر  مما أكثمر فإ َّ  ت ،هو   قيضي   أو الخالف ديئِ  النزاع محل تحرير: الث لثة المقدمة

 خمالف  تمنه   يمنر  امممَّ  النمزا   مح ا  تحرير عدم  نه العلمية المسائ  يف والنقاش والجدال

 فنجمد ة،الجدليمَّ  المنضمنعات يف العلميمة الكتابمات ممن كثير يف هذا ونجد خالف، ةثمَّ  وليس

 غيمر يف تكمن  ثم  ،والتحريمر والجممع الكتابمة ممن لمةمطنَّ  بصمفحات اآلخمر علمى يمرد   أحده 

 !الطرفا  في  يختلف ال منضع يف ب  النزا ، منضع

 أن   ماان الفضااال بعاا   ب  اعترض م  ب لجهل العذر قضية يف األمر هذا  تتجلي   أظهر ومن

 ،الن س بين ووجوده إلي ، الداعي وقي م من ، مكنالت   مع العلم عن اإلعراض عن الن شئ الجهل

 الجهم : بالشمرك المعمين علمى للحكم  المنجب المناط": الفاض  يقنل ،ب  يعذر ال جهل أن 

 يف طمن مفر   ضن معر   األكرب الشرك يف وقعنا الذين وهؤالء ،العل  من نالتمكا  عدم  عن الناتج

 معرضمن  ه أنَّ  فاسمه  ذلك، يف طنافرَّ  لكنه  التنحيد تعل  من نن متمك   فه  التنحيد،  تعل  

  ."جاهلن  ال

 علينما بمذلك يمُردَّ  حتمى ذلمك يخمالف ما قلنا نحن ه  لكن ،المبدأ حيث من صحيح وهذا

َي  الفاضم  همذا ولكمنَّ ال، : الجمنا ! الفاض ؟ األخ هذا  منضمنعين بمين تفريقم  عمدم  ممن ُأتم 

ق أ  يجب  .حدة على منهما واحد   ك  إلى ُينظر وأ  بينهما، ُيَفرَّ

 يعااذر الااذ  الجهاال عاان اإلنس ن خرج يُ  العلم عن اإلعراض هل: فهو األول الموضوع  أم  

 ب ؟

 ،المانعة الشبهة عن  وارتفع  للخطا ، فاه    وهن الحجة، بل ت  من فإ َّ  نعم؛ : والجوا 

 ب لجهل، العذر عن  فيرتفع ،ج هل ال معرض   فهو موجبه  ترك فمن ،الحجة علي  قام  قد  فإن 

 وتنطبم  بالجهم ، يعمذر ال اإلنسما  فهمذا ،تغاا فال أو كسااال، أو جحودا، أو عن دا، تركه أ سوا 
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  أخرويمة أو دنينيمة اأحكامما  كانم  سمناء فيها، الحجة بل ت  التي المس لة حسب األحكام  علي 

 يفهم  التمي الحجمة وبل تم  أكمرب، اشمركا  يكن  فيما اهلل ل ير ونذر ذبح أو اهلل ب ير است ا  فمن

 ،بمالكفر عليم  يحكم  ُهنما الحماك  فمإ  المانعمة  الشمبهة عن  وارتفع  أكرب، شرك فعل  أ  منها

القضماة  ممن- المعمين تكفيمر حم  يملمك وممن ا جحمندا  م أ ااسمتكبارا  م أ اعنمادا  ذلك فع أ سناء

 وانتفماء الحجمة قيمام  شمروط تمنفر ممن التحقم  دعم ب عين  على يحك  فإن  -وأه  االختصاص

 .المنانع

 يقااول ال ب لجهاال يعااذر ماان أن   ماان الن قاادين الفضااال  بعاا  رتصو   خطأ: الث ين الموضوع

 إذا مسمائَ   هنماك فمإ  اهلل، بفضم  سم متَّ  الممذهب بم  صمحيح، غير وهذا المعين، كفر بوجود

 علمى ُحكم  َ  ذلمك تم  فمإذا المنانمع، وانتفماء الشمروط وجمند  بعمد  بكفمر    كم ُح  نالمعيَّ  هبا وقع

ل من بالكفر المعين  بمن محممد اإلممام  حمال إلمى وانظر األئمة، علي  سار ما وهذا ،بذلك ُمَخنَّ

 بمين تفريقم  يف وت مم  ذلمك، لمك يتضمح ره كفمَّ  الذين المعينين عدد  يف وابح  ،النها  عبد

 المسم لة يف علميه  الحكم  يف وذلمك وناقشمه ، لهم  بمين ممن من  القريبين وبين عن  البعيدين

 المعمين، ريكف   ألن  إال ذلك وما هؤالء، على حكم  عن يختلف أولئك على حكم  فإ  عينها،

 عند  وتحق  ،يقيناا انتفائها من بدَّ  ال ومنانعَ  يقيناا، تحققها من بدَّ  ال اشروطا  لتكفير  أ  ويعرف

 علممى االطممال  ويسممر لقممرهب   القممريبين يف المنانممع وانتفمماء الشممرائ  نجممند ب اليقممين اهلل رحممم 

د ل  -البعيدو : أي- واآلخرو  ،أحناله  قهما  يت كَّ  ولعم  أعيمام ، ريكفم   فلم  ،فميه ممن تحق 

ُ  سلف  مركز  ةمسمتقلَّ  ورقمة يف النهما  عبد بن محمد اإلمام  عند المعين تكفير يف القنل ُيَفص 

 اهلل. بعن 

 ،البعض اعضاضات ب  جاءت كما حال ك ا  يف ب  يعذر ال بالجه  العاذر أ َّ : هذا وخالصة

 إنمما الناقمع والخمالف د،جحَ  أو استكرب أو أصرَّ  وإ  الحجة علي  قام  من هناك أ  ينفي وال
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 التنحيمد مسم لة أعنمي المس لة، أص  يف ال المعين على الحك  إنزال عند المناط تحقي  يف هن

ز من إ  :عاذر ك  يقنل فال والشرك، : يقنل وال بجهل ، يعذر أن  للعبادة اهلل غير استحقاق جنَّ

 منافيمة أممنر   فهنماك بالجهم ، يعمذر ب نم  للعبمادة المسمتح  وحمد  هن اهلل ب   يعضف ل  من إ 

 تحريمر ضمرورة علمى التنبيم  وجمب لكمن ذلمك، يف التفصمي  وسمي يت اإلسمالم، ألص  مناقضة

 الفضالء بعض يفعل  ل  ما وهذا  ،المعين  على  الحك   إنزال عند  المناط تحقي  هن  الذي  النزا 

را  امانتقمدوه تيناللَّ  النرقتين ب   اءه رَّ قُ  أوهمنا حي   نقده  يف ا بالجهم  العمذر تقمر   مطلقما

 النق . يف خطئه  من وهذا ،تفصي  دو 

 صااور بعاا  يف الواقااع والمساالم األصاالي الكاا فر بااين التفريااق ضاارورة: الرابعااة المقدمااة

ا فإ َّ الشرك،   علميه  يعمض  الشمرك مسائ  بعض يف بالجه  يعذر من على يعض  نممَّ  كثيرا

 ممن امعتمربا قمائالا  أعلم  وال بالجه ! وإعذاره  المشركين تكفير عدم  يقتضي اإلعذار هذا ب  َّ 

 وال الكفار معاملة  يعاملن  فال  الدنيا يف  بالجه   يعذرو   الكفار  ب  َّ   يقنل  والجماعة  السنة  أه 

 يف كاا فر فهااو ب لشااه دتين ينطااق ولاام اإلسااالم عقااد يف ياادخل لاام ماان كل بل أحكام ! ي خذو 

ودفنم   وغسمل  عليم  والصمالة والميمرا  المزوا و النالية يف ،الكفر أحك م علي  تجر  الدني ،

 ماان إلااى بنساا  يُ  أن الشاانيع الخطأ نفمِ  بالكفار، الخاصة األحكام  من ذلك وغير والضحا  علي 

 ذلك! من  يلزم قول  أن أو األصليين، الكف ر يعذر بأن  القوُل  ب لجهل يعذر

ا، المعنى هذا ال ضالف بع  كرر وقد  ولكمن الرسمالة، قبم  يقمع الشرك اس  أ  نوبيَّ  كثير 

 ُنخمالف ولم  فيم ، مريمة ال حم    وهمذا الحجمة، قيام  بعد :أي الرسالة، بعد إال يكن  ال العذا 

 المنرقتين يف حمديثنا وكما  ذلمك  منم  يلمزم  بمما نم ت لم  كمما بخالف ، يينح   بما ن ت ول  في ،

ا ر يف وقع من على مقتصرا  يف ينماز  أحمدَ  فمال األصملي   الكمافر اأممَّ  اإلسمالم، أهم  من وهن ُمَكف 

 وسمل ، علي  اهلل صلى النبي قيصد   ول  اهلل، بتنحيد يقرَّ  ول  اإلسالم، يف يدخ  ل  فمن ،كفر 
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 لهمذا والمناقعي الشمرعيَّ  النصمف  َّ إ إذ  األمنر  هبذ  أقرَّ  الذي المسل  مث  يكن  أ  يمكن ال

 ديمن إلمى اإلسمالم  عمن ارتمدَّ  ممن وكمذلك حالتما ، فيم  تناز تَ  ل  فهن يسل ، ل  ألن   الكفر هن

ا فليس ،آخر  .األصلي   كالكافر هن ب  نزا   مح َّ  أيضا

رالم منمم  وقممع مممن كفممر يف النمماس از نمم يت وإنممما  الممردةأهمم   غيممر- اإلسممالم  أهمم  مممن َكفمم 

 تعمار  نماز التَّ  همذا وسمبب": فقمال ذكرنا، فيمن النزا  سبب تيمية ابن بين وقد ،-الصريحة

 قاا لوا الذين األعي ن من يرون إنهم ثم   ،بهم الكفر أحك م إلح ق توجب ةأدل   يرون همفإن    األدلة

 .(1)"الدليالن عندهم فيتع رض ،اك فر   يكون أن يمتنع م  اإليم ن من ب  ق م من المق الت تلك

 بمين الفمرق ويثب  بالتحديد، القضية لهذ  ويعر  األهمية، بال  نص   يف اهلل رحم  ويقنل

 كخطم  أخطم  لمنواجتهماد   المسمل  خطم  فلميس بم ، يقمرَّ  لم  ممن وبمين جملمةا  باإلسالم  أقرَّ  من

 يف األممة همذ  ممن والناسمي المخطمئ المجتهمد بمين الفمرق بم  يظهمر امممَّ  همذا": يقنل الكافر،

 بل تم  المذي الكتما  وأهم  والمشمركين الكفمار من المخطئ وبين ،والعملية الخربية المسائ 

 يتصمنر ال ،وعدوان  لتفريط  إال خطؤ  يكن  ال ذاك فإ َّ  ،للح  معاند غير إن  :قي  إذا الرسالة

 األمااة هااذه ماان ب لتأوياال المخطاائ كاا ن فلهااذا.. .بالرسنل اإليما  يف مخطئا فيكن  يجتهد أ 

 واحااد ولااي  ،وجاا  ماان  مساايئ   وجاا  ماان  محسن   منهم  كل االعتق د صحة مع ب لفعل والف سق

 كم  بم   متف وتااة درج ت على ذلك يف ك نوا وإن ،الكت   وأهل المشركين من ك لكف ر منهم 

 قد المتأول بل ،امطلقا   لضد   فاعال وال ،امطلقا  والعم  االعتقاد  من ب  أمر لما اتاركا  ليس منهما

 واإلسااالم اإليماا ن وهااذا ،باا  أمااره ماا  لكاال واستساالم ،الرسااول باا  ج   م  بكل  ع م    إيم ن   آمن

 

 (.487/ 12جمموع الفتاوى )( 1)
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 جهلاا  ماان ذلااك ع رض لكن ؛ علم  إذا لالمفص   واإلسالم اإليم ن إلى ويدعوه جهل  م  يتن ول

 .(1)"ب   معذب   يكون وقد ل  امغفور   يكون قد م  لنفس  وظلم 

 لمما  المس لة هذ  يف الجاه  بالمسل   يسنَّ  أ  يمكن ال األصليَّ  الكافر أ  هذا من فظهر

 بصنا . ليس الفرق هذا وإغفال بينهما، الفرق من تبين

 : ننعين على ربالمكف   الجه  أ  وذلك": اهلل رحم  العثيميناشيخ  يقنل هذا ويف

 أ  ببال  يخطر يكن ول  ،بشيء يدين ال أو اإلسالم  ب ير يدين شخص من يكن  أ : األول

 اهلل إلى ف مر  اآلخرة يف وأما الدنيا، يف الظاهر أحكام  علي  تجري فهذا ،علي  هن ما يخالفا دينا 

 كماننا بمما أعلم  واهلل ،وجم  عمز اهلل يشماء بمما اآلخمرة يف نيمتحَ  أن  الراجح والقنل ،وج  عز

ا َرب َك  َيظ ل  ُ  َواَل }: تعالى لقنل  بذنب إال النار يدخ  لن أن  نعل  لكننا عاملين، : ]الكهف {َأَحدا

 يممدين ال ألنمم  الكفممر  أحكممام  وهممي الممدنيا يف الظمماهر أحكممام  عليمم  تجممر  :قلنمما وإنممما [.49

 يف جماء نم أل اآلخرة يف يمتحن أن  الراجح ب   قلنا وإنما حكم ، ُيعَطى أ  يمكن فال ،باإلسالم 

 علمى كالمم  عنمد (الهجمرتين طريم ) كتابم  يف تعالى اهلل رحم  القي  ابن ذكرها كثيرة آثار ذلك

 عشرة. الرابعة الطبقة على الكالم  تح  المشركين أطفال يف الثامن المذهب

 يكن ول  ،رالمكف   هذا على عاش ولكن  ،باإلسالم  يدين شخص من يكن  أ : الث ين النوع

 اإلسمالم  أحكمام  عليم  تجمري فهمذا ،ذلمك على أحد ه نبَّ  وال لإلسالم، مخالف أن  ببال  يخطر

 أهم  وأقمنال والسمنة الكتما  ذلمك على دلَّ  وقد ،وج  عز اهلل إلى ف مر  اآلخرة يف أما ،اواهرا 

 

 (.245-244/ 1جامع الرسائل )( 1)
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 بمقتضااى عناا  ذلااك زوال قيتحقاا   حتااى إسااالم  بقاا   لإلسااالم ينتسااب فيمن ف ألصل.. العلم .

 .(1)"تكفيره يف التس هل يجوز وال الشرعي، الدليل

 األصملي الكمافر بمين التفريم  يف اهلل رحمم  العثيممين الشميخ ممن واضمح   صمريح   قنل وهذ

 بالجه . العذر مس لة يف الشرك صنر بعض يف الناقع والمسل 

 ع رض التي والعلمية المنهجية المس ئل يف الخوص قبل عليه  التنبي  أحببت مقدم ت هذه

 الورقة: من يأتي فيم  وهي الفضال ، به 

 : والعلمية المنهجية النق ط من قشة

 ة،رئيسم  قضايا ثال  إلى ترجع الفضالء النقاد  ذكرها التي والعلمية المنهجية قضاياال أبرز

 النرقمة فمإ  النصمنص بعمض علمى والتعليقمات التفصميلية القضايا أما حنلها، البح  سيكن 

 تهمماتبعَ  ةالمنهجيممَّ  المسممائ  انضممبط  إذا فإنمم  حممال كمم    وعلممى لممذلك، سممعتتَّ  ال المختصممرة

 :التنفي  وباهلل ف قنل االنضباط، يف ةالتفصيليَّ 

 : المعين على والحكم التكفير يف الع مة النصوص بين الفصل ضرورة: األولى القضية

 الكثيمرة صمنصالن   حمنل ممدار  يكمن  بالجهم  العمذر مسم لة علمى  المنجمَّ  قدالنَّ  من كثير  

 ممن  أنمَّ  إال فيم ، مريمةَ  ال وهمذا واألفعمال، األقمنال ممن كثير   كفر بيا  يف والجماعة السنة أله 

: واألحكمام  األسمماء يف ممذهبه  عليهما يقنم  والتي والجماعة السنة أه  عند الكرب  األصنل

 علمىالخماصا  والحكم  علمى النمن  العمام  الحكم  بمين والتفريم  والفاعم ، الفعم  بين فري التَّ 

 وذكمر المنانمع، وانتفماء الشمروط بنجند  إال مباشرةا  فاعل  على ينطب  ال الفع  فحك  ن،المعيَّ 

 بيما  أتم َّ  ح ووضمَّ  القنل هذا نبيَّ  من أج    ومن والجماعة، السنة أه  أئمة عند مستفيض   هذا

 

 (.41-37ص: شرح كشف الشبهات ويليه شرح األصول الستة )( 1)
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 بالكتما  كفمر   هي التي المقالة أ َّ  ذلك وأص ": يقنل اهلل حي  رحم  تيمية ابن اإلسالم  شيخ

 اإليمما  فمإ  الشمرعية  المدالئ  ذلك على دل كما يطل  قنالا  كفر هي: يقال واإلجما  والسنة

 وال ،وأهمنائه  بظننم  الناس في  يحك  مما ذلك ليس ورسنل ، اهلل عن المتلقاة األحكام  من

 وتنتفااي التكفياار شااروط حقاا  يف يثباات حتااى كاا فر بأن  ذلك ق ل شخص كل يف يحكم أن يجب

 باديمة يف لنشمنئ  أو ،باإلسمالم  عهمد  لقمر  حمالل  الربما أو الخممر إ َّ : قمال ممن مثم  ،موانع 

 اهلل صملى اهلل رسمنل أحادي  من أن  وال ،القرآ  من  أنَّ  يعتقد ول  أنكر  اكالما  سمع أو ،بعيدة

 وسمل  عليم  اهلل صلى النبي أ َّ  عند  يثب  حتى أشياء ينكر السلف بعض كا  كما ،وسل  علي 

 ذلمك عمن يسم لنا حتمى  ذلمك وغيمر اهلل رؤيمة مثم  أشياء يف ن يشكا  الصحابة كا  وكما ،قالها

 لعلمي المي ا  يف وذروين فاسمحقنين م  أنا إذا: قال الذي ومث  ،وسل  علي  اهلل صلى اهلل رسنل

 اهلل قمال كمما ب لرس لة الحجة عليهم تقوم حتى يكفرون ال هؤال  فإن ذلك  ونحن اهلل عن أض ا 

  َعَلى ل لنَّاس   َيُكن َ  ل َئالَّ }: تعالى
 
ة   اهلل دَ  ُحجَّ ُس    َبع   األممة لهمذ  اهلل عفا وقد [،165: ]النساء {الر 

 والفتمن  ،أماكنهما يف الجمنا  هذا يف التي القناعد يف الكالم  أشبعنا وقد ،والنسيا  الخط  عن

 .(1)"أعل  واهلل هذا، من أكثر البس  تحتم  ال

ا وليس  يقمنل اهلل رحمم  تيمية ابن فهذا بمنجب ، علي  حك  فع  يف وقع من ك  أ َّ  صحيحا

 للجهميمة أقمنل كنم  ولهمذا": الجهميمة عنام  من ليسنا نممَّ  وجادله  ناوره  نممَّ  للجهمية

 لمن أ  :محنمته  وقعم  لمما العمرش فمنق تعمالى اهلل يكمن  أ  نفمنا الذين والنفاة الحلنلية من

 وكما  جهمال، ألنكم   تكفمرو  ال عندي وأنت  كفر، قنلك  أ  أعل  ألين  اكافرا  كن  وافقتك 

  .(2)"وأمرائه  وشينخه  وقضاهت  لعلمائه ا خطابا  هذا

 

 (.166-165/ 35جمموع الفتاوى )( 1)
 (.253االستغاثة يف الرد على البكري )ص: ( 2)
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رو  واعتقدو   ما أ  يف وصريح واضح نص   وهذا  أعيمام  يكفمر ال لكن  للكفر، منجبقرَّ

 .هب  قام  التي للمنانع

 لكاان ،كفاار   هي المق الت فهذه": المكفمرة األقنال من اعددا  حكى بعدما اهلل رحم  ويقنل

 أطلااق وإن ،ت ركهاا  يكفاار التي الحجة قي م على موقوف   المعين الشخص حق يف كفيرالت   ثبوت

 الوعيااد حكاام ثبوت أن   مع الوعيد بنصوص القول إطالق مثل فهو ذلك يقول من بتكفير القول

 القمنل األئممة أطل  ولهذا ؛ موانع  وانتف   شروط  ثبوت على موقوف المعين الشخص حق يف

 وأممروه  نه نُ محَ اسمتَ  المذين ب  ،الكفار بحك  قائ  ك  عين يف يحكمنا ل  أم  مع كفيربالتَّ 

 المرزق وقطمع واإلخافمة والضمر  بمالحبس إما بذلك يق  ل  من وعاقبنا القرآ  بخل  بالقنل

 يف وكالمم  ،أحممد اإلممام  بمذلك األئممة وأشمهر ،ممنه  واحمد ك َّ  روايكف   ل  اأيضا  بالتكفير ب 

 .(1)"معروف مشهنر وضربن  وحبسن  امتحنن  الذين مع ت لمعامَ  مع الجهمية تكفير

ا وهذا  رحمم  تيميمة ابمن عنمد المسم لة ملخص وهن ،تر  كما بي ن   واضح   صريح   نص   أيضا

 اهلل.

 :علي  الحكم عند نالمعي   بح ل والخفية الظ هرة المس ئل ربط عدم: الث نية القضية

 إ  بالجهم  العمذر أ َّ  يبينمن  ه فمإنَّ  الفضمالء، الناقمدين ممن عدد   كالم  يف واهر   اأيضا  وهذا

 االسمت اثة مسائ  جميع يجعلن  ث  الظاهرة، المسائ  يف ال الخفية المسائ  يف يكن  فإن  كا 

م  وقد ،أحد لك  الظاهرة المسائ  من هبا يتعل  وما مذهب اإلمام محمد بن عبمد " ورقة يف تقدَّ

ا ة  متعلق المس لة هذ  أ َّ  بيا ُ  "النها  يف العذر بالجه  ا تعلقا  نمصَّ  وقمد المعين، بحال واضحا

 عمدم  بسمبب التمي المسمائ  أهم ا  ممن المس لة هذ ف ،عديدةا  مرات هذا على اهلل رحم  تيمية ابن

 

 (.354-353ص: بغية املراتد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية )( 1)
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ا فمإ  بالجهم ، العمذر مس لة يف الخط  يقع تحريرها  السمنة أهم  أ  رو يقمرا  البماحثين نمم  كثيمرا

 مممن أمما ذلممك ةلمَّ وع   بممالقبنر،  يتعلمَّ  وممما االسمت اثة مسممائ  يف بالجهم  يعممذرو  ال والجماعمة

 الخفيممة، المسممائ  إلممى بالجهمم  العممذر يف األئمممة نصممنص كمم َّ  ويصممرفن  الظمماهرة، المسممائ 

 : وهما نقطتين يف نظري يف واإلشكال

 المعين. على الحك  عند فالمكلَّ  حال عن والظاهرة الخفية المسائ  فص  -1

 ين.الدا  يف والخفية الظاهرة المسائ  مناط تحديد -2

 تنضمب ُ  بم  المذي المعيمار تحديمد يف واقمع كلم  الخالف فإ َّ  -هبا وأبدأ- الثانية القضية اأمَّ 

 ونحاان ،بالجهم  أحمد   فيهما يعمذر ال بحيم  أحمد ك  عند واهرة مسائ  تعد التي المسائ  هذ 

 :وقوت  الخالف موطن لنعرف اجيد   نعيه  أن يجب مستوي ت ةثالث لدين  ه هن 

وهمي المسمائ  التمي تكمن  كفمرا يف  الظاهرة،  المسائ من هاأنَّ  ُيختَلف يف ال مسائ  فهناك 

كفممر البمماطن، وذلممك كسممب اهلل ، إذ ال يحتممم  إال بالضممرورة الظمماهر، ويلممزم منمم  كفممر البمماطن

، فالسب ب ض  يتناىف مع المحبة التمي همي ممن أصمنل اإلسمالم، ، وكاالستهزاء بالدينورسنل 

فهمذا كفمر بذاتم  وال ينظمر فيم  إلمى فال يكن  إيمما  يف قلمب ممن ال يحمب اهلل ورسمنل  ودينم ، 

إ  سمب اهلل أو "يقنل ابن تيمية رحم  اهلل: ، باهلل ربا   ألن  يناقض أص  الرضاالجه  من عدم 

اء كا  السا  يعتقد أ  ذلك محرم أو كا  مسمتحال لم  أو وسن ،سب رسنل  كفر واهرا وباطنا

هممذا مممذهب الفقهمماء وسممائر أهمم  السممنة القممائلين بمم   اإليممما  قممنل  ،كمما  ذاهممال عممن اعتقمماد 

، وال ر  هنا التمثي  على ما يجمع علي  المسلمن  ب ن  من المسائ  الظماهرة التمي (1)"وعم 

 ال يعذر فيها اإلنسا .

 

 .(512الصارم املسلول على شامت الرسول )ص: ( 1)
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 وكمبعض والعطمف، الصمرف أنمنا  كبعض باتفاق، الظاهرة غير المسائ : الثاين المستن 

 قاطعة. أدلة عليها ليس  التي وتعالى سبحان  اهلل صفات تفاصي 

 الحم  والقمنل ،ال أم  الظماهرة المسمائ  ممن همي ه  خالف فيها مسائ : الثال  المستن 

 والنقماش، الخطم  وقمع وهنا ،وزمان  ومكان  العبد حال أ  الحك  عليها يختلف باختالف فيها

 ال التي الظاهرة المسائ  من أما على بنى حكم  بالجه  فيها ُيعذر ال مسائ  هذ  أ َّ  ير  فمن

 مسم لة كم  ليسم  فإنم  دقيم ، غيمر وهمذا بالتنحيمد، متعلقة ألما المسل   عن ت يب أ  يمكن

 يصمح وال ،ومكما  زمما  ك  ويف أحد لك  الظاهرة العظيمة المسائ  من هي بالتنحيد متعلقة

 غيمر :وأقمنل التنحيمد، إلمى نرجعهما  أ يمكن االعتقاد  مسائ  فج    المعيار، هن هذا نجع  أ 

 زيجممن   وال للعبممادة، اهلل اسممتحقاق ينفممي ال اهلل ب يممر االسممت اثة يف مممثال وقممع مممن أل   دقيمم 

 يقمر بم  اهلل، ل يمر العبمادة يصرف أن  لفال  الدعاء بصرف أن  ير  وال للعبادة، غير  استحقاق

 تنصميفها، أ  نختلمف ال التمي الشمرك مسمائ  بعمض يف وقمع ثم  اهلل، إال للعبادة مستح  ال أن 

 البيما  وإقاممة بعمد وإنمما منم ، وقنعهما بمجمرد  اإلنسما  يكفمر التمي المسمائ  ممن ليس  لكنها

 بنجمند  بماإلقرار تتعلم  والتمي ،العظممى التنحيمد قضمية ضممن تفصميلية مسائ  فهي الحجة،

 .وحد  للعبادة واستحقاق  سبحان 

 رحم  الطربي يقنل بنص ، هنا ف نقل  بعض األفاض  نقل  الذي اهلل رحم  الطربي قنل أما

 : وجهين على استدالالا  من  علم  حقيقة أدرك  فيما القنل ث ": اهلل

 كمما والطلمب  والفحص االجتهاد  على في  م جنر   المخطئ ،بالخط  في  معذور  : أحدهما

 فلاا  فأخطااأ اجتهااد وماان أجااران، فلاا  فأص   اجتهد من»: وسل  علي  اهلل صلى اهلل رسنل قال
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، غيمر مختلفمةا  فيم  القمنل ممن الصمحيح علمى األدلمة كانم  فيمما الخط  وذلك ،(1)«أجر    مؤتلفمة 

، غيمر مفضقمةا  علي  الداللة يف واألصنل  ممن الصمحيح علمى دليم  ممن يخلمن ال كما  وإ  متفقمة 

 ممن كثيمر علمى يخفمىا غمنضما  بعضم  ي ممض أنم  غيمر منم ، السمقي  وبين بين  فميز في ، القنل

 ب ات . من كثير   على ويلتبس طالب ،

 بم  بالجهم  ومكفمر   والنهي، األمر حدَّ  بل  قد مكلف   في  بالخط  معذور   غير منهما واآلخر

، غيمر ومؤتلفمةا  مفضقمة، غيمر متفقمةا  صمحت  على الدالة األدلة كان  ما وذلك الجاه ،  مختلفمة 

 .(2)"للحناس واهرة   ذلك مع وهي

 اإلقمرار وهمن ،التنحيمد أصم  عمن كمالم   هن إنما اهلل رحم  الطربي اإلمام  من الكالم  هذاو

 صمفحتين بعمد الظماهرة بالمسمائ  يقصمد ماذا اهلل رحم  الطربي بين قدو وتنحيد ، اهلل بنجند 

 أهم  ممن قلبم  يف كما  لممن اهلل ديمن ممن بم  الجهم  يجمنز ال المذي اف ممَّ ": فقال هذا كالم  من

 فتنحيمد خفيمة   غيمر للحمس وماهرةا  مختلفة   غير علي  الداللة يف متفقةا  األدلة لنجند  التكليف

 أه  من التكليف حد بل  من ك  أ  وذلك وعدل   وصفات  ب سمائ  والعل  -ذكر  تعالى- اهلل

 ثنمماؤ ، جم   ربم   وحدانيممة علمى  يدلما ا واضممحا ا وبرهانما  داالًّ  دلميالا  يعممدم  فلمن والسمالمة الصمحة

 التممي بالصممفة كمما ا أحممدا  -ذكممر  جمم - اهلل يعمذر لمم  ولممذلك ذلممك  صممحة حقيقممة لمم  حوينضما 

 تعمالى- فيم  العنماد  أهم  بمنمازل بم  الجهم  علمى ممات إ  وألحقم  وب سمائ ، بالجه  وصف 

 جم - فقمال ،اآلخمرة وعمذا  المدنيا أحكام  يف وبربنبيت  ب ، العل  بعد علي  والخالف ،-ذكر 

ينَ  ُننَب ُئُك    َه    ُق   }: -ثناؤ  َسر  َخ  َماالا  ب األ  ينَ  (103) َأع  ذ  ُيُه    َض َّ  الَّ ي َسع  اة   فم  َحيمَ ن َيا ال   َوهمُ    المد 

 

»إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فلههأ أجهه ا   (، ونصه: 7352يف الباب حديث عمرو بن العاص عند البخاري )( 1)
 (.1716، وأخرجه مسلم بنفس اللفظ )وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فلأ أج «

 (.114-113( التبصري يف معامل الدين )ص: 2)
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َسُبن َ  نُن َ  َأنَُّه    َيح  س  ا ُيح  ينَ  ُأوَلئ َك  (104) ُصن عا ذ  َماُلُه    َفَحب َط    َول َقائ     َرب ه     ب آَيات   َكَفُروا الَّ  َأع 

ي ُ   َفاَل  مَ  َلُه     ُنق  َياَمة    َين  ق  ناا  ال   يف العام  هذا بين -ثناؤ   ج -  فسن .  [105-103:  ]الكهف  {َوز 

 أعدائم  ب سمماء المدنيا يف تسمميت  يف يرضمي  بمما عامم    عملم  يف أنم  حسمبان  على يرضي  ما غير

 العقما  يف اآلخمرة يف هبم  وألحقم  رهبم ، ب نم  علمهم  ممع ،ربنبيتم  الجاحمدين لم ، المعاندين

 .(1)"والعذا 

 ربقااة ياادخل لاام فماان وربوبيتاا ، اهلل توحيااد موضااوع اهلل رحماا  الطباار  يكرر كيف وانظر

 ب لعباا دة اهلل بتوحيااد يعتاارف لاام وماان ،الدني  يف بجهل  يعذر فال اهلل بربوبية يعترف ولم اإلسالم

 .في  نختلف لم أمر وهو بمسلم، فلي 

 أ  همن وربنبيتم  اهلل بنجمند  اإلقرار أص  عن الحدي  هن الطربي مراد  أ  على يدل ومما

 بذلك خالق  يعرف ل  من وأ  لمكلف،على ا النظر إيجا  علىعند الطربي  مبني الكالم  هذا

 يكمن  أ  فناجمب   استشهدنا علي  بالذي قلنا ماا صحيحا  كا  وإذا": اهلل رحم  يقنل كافر! فهن

 حممد يبلمم  أو ال ممالم  يحممتل  أ  قبمم  وذلممك- واإلنمما  الممذكنر مممن التكليممف حممد بلمم  مممن كمم 

 التي وصفات  ب سمائ  صانع  يعرف فل  -المحيض حد تبل  أو الجارية تحيض وأ  ،االحتالم 

 ممن يكمن  أ  إال والممال، المدم  حمالل كمافر   فهمن حددت، الذي الحد بلنغ  بعد باألدلة تدرك

 خمرا    علميه  ووصمف علميه  فممنا  ،وأقهمروا الجزيمة علمى سملفه  صمنلح الذين العهد أه 

 نبم  وقمد ،(2)"اكمافرا  كما  وإ  والمال الدم  محقن َ  ذلك أج  من فيكن  المسلمين، إلى يؤدون 

 

 (.117-116ص: التبصري يف معامل الدين )( 1)
 (.123التبصري يف معامل الدين )ص: ( 2)
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 حاشما كلهما واألشمعرية الطمربي جريمر بمن محممد ذهمب": فقمال اهلل رحمم  حزم  ابن هذا على

 .(1)"مسلما فليس وإال استدل من إال مسلما يكن  ال أن  إلى السمناين

 وهمن مسملما، اإلنسا  ب  يكن  الذي وعن التنحيد، أص  عن يتحد  اهلل رحم  فالطربي

 اهلل غيمر اسمتحقاق وجمنز ناقضم  وممن أحمد، عليم  يختلف ال وهذا وتنحيد ، بربنبيت  اإلقرار

 اهلل اسمتحقاق اعتقاد  هن الذي التنحيد أص  يف ليس  مس لتنا لكن ريب، بال يكفر فإن  للعبادة

 صمنر بعمض يف الخمالف وإنمما بمذلك، و يقمرا  الشمرك الصمنر بعمض يف يقمع ممن فإ  للعبادة،

ها التي التفصيلية الشرك ا نعد   نبحم  الحكم  همذا بمنجمب المعين على الحك  عند لكن ،كفرا

 يف ال التنحيمد سمائ م تفاصمي  يعمض يف خمالف الحم َّ  ألنم  بالجه   ونعذر  الحجة، قيام  عن

  نفس . التنحيد أص 

 يف شمك أنم  وبمين منتم ، بعمد بإحراقم  بنيم  طلمب للمذي الفاضم  الناقمداعتمذار  مث  وهذا

 وغيااره اهلل رحم  تيمية ابن فإن دقي ، غير وهذا الصفة، أص  يف وليس الصفات بعض  تفاصي

 ابمن بم  بجهلاا ، عااذر لكن  كفر، من  وقع فم  المسألة، يف صريح وهذا كفر، من  وقع م  أن بينوا

 كفمر، اهمذ إ  :يقمال وأنم  الصمفات، أصمنل أنكمر عمن يتحد  النص نفس يف اهلل رحم  تيمية

 قمال ممن على الكفر السلف أطل  كما": اهلل رحم  تيمية ابن يقنل بإطالق، فاعل  يكفر ال لكن

 دو  همن ممما ذلمك نحمن أو ،الرؤية إنكار أو ،القرآ  بخل  القنل مث  الجهمية مقاالت ببعض

 ممن عنمده  كما  المقالة هذ  صاحب تكفير فإ َّ  ،العرش فنق وأن  ،الخل  على اهلل علن إنكار

 حتااى المعااين الشااخص تكفير يستلزم ال المطلق الوعيد مثل المطلق التكفير فإن   ،األمنر أوهر

 يف وسمل  عليم  اهلل صملى النبمي عمن الصمحا  يف ثب  كما ،ت ركه  تكفر التي الحجة علي  تقوم

 علمى اهلل قدر لئن فناهلل ،الي  يف ذروين ث  استحقنين ث  ف حرقنين م ا  أنا إذا: قال الذي الرج 

 

 (.28/ 4الفصل يف امللل واألهواء والنحل )( 1)
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: قممال ؟فعلمم  ممما علممى حملممك ممما: لمم  اهلل فقممال ،العممالمين مممن اأحممدا  يعذبمم  ال اعممذابا  ليعممذبني

 ال  وأن   ،شك   أو ذلك فعل إذا جمع  على يقدر ال اهلل أن   داعتق   جُل الر   ذافه   .(1)ل  ف فر ،خشيتك

 ولم  ،ذلك يجهل ك ن لكن  ،الحجة علي  ق مت من يكفر كفر االعتق دين هذين من وكل ،يبعث 

 ممن فخاف ،ووعيد  ووعد  ومي  وب مر  باهلل إيما  عند  وكا  ،جهل  عن يرد  بما العل  يبل  

 .بخشيت  ل  اهلل ف فر ،عقاب 

 والعماال اآلخاار وباا ليوم وبرسول  ب هلل اإليم ن أهل من االعتق د مس ئل بع  يف أخطأ فمن

 اتبما  يف تفمري  منم  كما  إ  بم يعذ   أو خطم   اهلل في فمر ،الرجم  من حاالا  أسنأ يكن ل  الص لح

 .(2)"فعظي  ذلك يف ال ل  د بمجرَّ  إيمان   ل  عُ  شخص تكفير وأما ، دين   قدر على الح 

 وتحمد  كفمر، إنكارهما أ  نوبيَّ  الصفات، أصنل   عن  تكلَّ  فإن  ،لب لتأم   جدير نص   وهذا

 في . وقع من ك  رنكف   أ  يعني ال ذلك ك  لكن صريح، كفر   في  وقع ما وأ َّ  الرج  عن

 يقمنل ممن أ  وهمي ا،ش نا  أعظمها فهي -عنها الحدي  تجاوزنا والتي- األولى القضية أم 

ا الا فص المس لة هذ  يفص  وخفية واهرة مسائ  الدين يف ب    الحكم  عنمد المعين حال عن تامًّ

 هناك وأ  الدين، يف واهرة مسائ  هناك أ  أنكر ال وأنا العلماء، لتقريرات مخالف وهذا علي ،

 كم  كمنل غيرهما، بخمالف متمناترة قطعيمة يقينية أدلة عليها ومسائ  األخر ، من أوهر مسائ 

 المكلمف، همذا بحال المعين على الحك  حال يف مرتب  -اإلسالم  أص  يناقض ال مما- ذلك

يف وقاات أو  الظ هرة المس ئل من يعتبر م  أن ذلك ويعني ،إضايف  نسبي أمر والخفاء الظهنر فإ َّ 

 قااد يكااون لفااالن ظاا هرا ك ن وم  أخرى، وأزمنة أم كن يف الخفية المس ئل من تعتبر مك ن معي ن

 .العلم   كالم يف اجد   كثير   األمر هذا وتقرير غيره، على  خفي  

 

 (.2756(، ومسلم )7506البخاري )أخرجه  (1)
 (.165-164/ 1( االستقامة )2)
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 الظهممنر ربمم  يف الدقيقممة عباراتمم  يف حمم  وال- اهلل رحممم  تيميممة ابممن يقممنل هممذا تقريممر ويف

 العهد فحدي  ،إضايف أمر ضرورة الدين من امعلنما  الشيء فكن ": -الشخص  بحال  والخفاء

 وكثير   ،بالضرورة يعلم  كنن  عن فضالا  ،بالكلية هذا يعل  ال قد بعيدة ببادية نش  ومن باإلسالم 

 علمى بالديمة وقضمى ،للسمهن سمجد وسمل  عليم  اهلل صلى النبي أ َّ  بالضرورة يعل  العلماء من

 ال النماس وأكثمر ،بالضمرورة الخاصمة يعلمم  مما ذلك وغير ،للفراش النلد أ  وقضى ،العاقلة

 .(1)"لبتةا يعلم 

 .(2)"إض يف نسبي أمر والخف   الظهور فإن": اهلل رحم  ويقنل

 يظهاار ال ماا  لهااذا يظهاار فقااد النساابية، األمور من والخف   الظهور لكن": اهلل رحمم  ويقنل

 .(3)"آخر وقت يف علي  يخفي م  وقت يف لإلنس ن ظهر وقد لهذا،

 تكمن  وقمد ،اإلضمافية األممنر ممن همن ونيمة أو قطعيمة المسم لة وكمن ": اهلل رحم  ويقنل

 اهلل صملى الرسمنل ممن المنص سممع كممن ،لم  القماطع الدلي  لظهنر قطعية رج  عند المس لة

 بلااو  لعاادم ؛ قطعيااة تكااون أن عن فضال ظنية تكون ال رجل وعند من ، مراد  نوتيقَّ  وسل  علي 

 .(4)"بداللت  العلم من ن تمك   لعدم أو ،عنده ثبوت  لعدم أو ،إي ه النص

 الشممخص عنممد نسممبي أنمم  ذلممك ومعنممى نسممبي، والخفمماء الظهممنر أ  كالممم  مممن فناضممح

ا بممي ن   وهممن ،(5)المعمين  الثبنتيممة صممفت  فممإ َّ  قيمم  إذا الصممدَق  القممنل إ ": اهلل رحممم  قنلمم  يف أيضمما

  قطعي   أو مجهوال   أو  مظنون   أو  معلوم   المستمع عند كون  أم  للمخرب، امطابقا  يكن  أ  الالزمة

 

 (.118/ 13جمموع الفتاوى ) (1)
 (.97/ 3درء تعارض العقل والنقل ) (2)
 (.303/ 3درء تعارض العقل والنقل ) (3)
 .(347/ 23جمموع الفتاوى ) (4)
 كونه نسبيا ال يعين أن كل واحد منهما مصيب يف الواقع، بل املصيب واحد، وهلذا تفصيالت أخرى يف مواطن أخر.  (5)
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 تختلااف عمليااة أحكاا م فهااذه يكفاار؛  ال أو ج حااده يكفاار أو يحاارم أو قبولاا  يجااب أو  ظنياا   أو

   .(1)"واألحوال األشخ ص ب ختالف

 قيمام  بعمد إال يكفمر ال فإنم  عليم  امجمعما  امتمناترا  أنكمر ممن أ  اهلل رحمم  تيميمة ابن ير  ب 

 قياا م بعااد كاا فر فهااو واإلجماا ع باا لتواتر ثباات ماا  أنكاار ماان وأماا ": اهلل رحممم  يقممنل الحجممة،

 .(2)"الحجة

 كالصملنات: المتمناترة الظماهرة الناجبمات بعمض وجمن  جحد ومن": اهلل رحم  ويقنل

 الظماهرة المحرممات بعمض تحري  جحد أو ،العتي  البي  وحج رمضا  شهر وصيام  الخمس

 بعممض حمم  جحممد أو ،ذلممك وغيممر والزنمما والميسممر والخمممر والظلمم  كممالفناحش: المتممناترة

 تما  فمإ  ،يسمتتا  مرتمد كمافر فهمن   والنكما  واللحم  كالخبز: المتناترة الظاهرة المباحات

 اسمتتابة بمال يقتم  ب  العلماء  أكثر عند يستتا  ال امنافقا  زنديقا كا  ذلك أضمر وإ  ،قت  وإال

 النسمماء مؤاخمماة كاسممتحالل: الفممناحش بعممض يسممتح ا  مممن هممؤالء ومممن منمم . ذلممك وهممر إذا

 يف ممامحرَّ  كما  وإ  معهمن يفعلم  بمما الربكمة لهمن يحصم  أنم  منم  ازعما  هبن والخلنا  األجانب

 همن ومباشمرهت  إلميه  بمالنظر عالتمتا  أ   ويزعُ  المردا  من ذلك يستح ا  من وكذلك الشريعة.

 بمقمدمات ويم مرو  ،الخال  محبة إلى المخلنق محبة من ىيضقَّ  حتى السالكين لبعض طري 

 مبما  طالتلمن   إ : يقمنل ممن هايسمتحلا  كمما الكمرب  الفاحشمة ن يستحلا  وقد ،الكرب  الفاحشة

 المسملمين قتم  يسمتح ا  من بمنزلة وه  ،(3)المسلمين باتفاق كفار كله  فهؤالء اليمين، بملك

 مممن أممما يعلمم  التممي المحرمممات مممن ذلممك وغيممر أمممناله  وي ممن  حممريمه  ويسممبي حمم ، ب يممر

 

 (.60/ 6جمموع الفتاوى )( 1)
 (.109/ 1جمموع الفتاوى )( 2)
تيميببة هببذا وأم الببه يقصببد بببه اعكببم علببى املعببح، وهببذا لببيس بصببحي ، فبب ن هببذا مببن ألفببا  د يظن البببعأ أن قببول ابببن ( ق3)

 اإلطالق عنده، ومن يعرف كالمه يعرف ذلك.
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 جهااال األحك م هذه ببع  ج هال يكون من الن س من لكن متناترا. واهرا تحريما المحرمات

: تعمالى قمال كمما ،الرساا لة بااال  جهة من الحجة علي  تقوم حتى أحد بكفر يحكم فال ،ب  يعذر

  َعَلى ل لنَّاس   َيُكن َ  ل َئالَّ }
 
ة   اهلل دَ  ُحجَّ ُس    َبع  ا َوَما}: تعالى وقال [،165: ]النساء {الر  ب ينَ  ُكنمَّ ذ   ُمعمَ

 .(1)"[15: ]اإلسراء {َرُسنالا  َنب َعَ   َحتَّى

 ب لنساابة تكون والخفية الظ هرة المس ئل أن يرى اهلل رحم  تيمية ابن أن يبين م  أوضح ومن

 أبااين للاادين من قضااة وأنهاا  كفاار، بأنهاا  أفعاا ال وصااف أناا  ناا بي   ارتب ط   ب  ومرتبطة الف عل لح ل

 بهاا  ق ماات التااي األفعاا ل وهي وسلم، علي  اهلل صلى الرسول ب  ج   لم  من قضة وأنه  من قضة،

 وه  الجهمية تكفير السنة أئمة وعامة أحمد اإلمام  مذهب من المشهنر": فيها يقنل ،الجهمية

 ،الكتما  ممن الرسم  بم  جماءت مما مناقضمة يف صمريح   قمنله  فمإ َّ  المرحمن  لصفات المعطلة

 لسما  علمى نفسم  عمن بم  أخمرب مما وجحمند  ،الر  جحند  ففي  ،الصانع جحند  قنله  وحقيقة

 أ  نسممتطيع وال والنصممار  اليهممند  كممالم  لنحكممي إنمما: المبممارك بممن اهلل عبممد قممال ولهممذا رسممل  

 ممن يعنمن  ،والنصار  اليهند  من أكفر ه إنَّ : األئمة من واحد غير وقال ،الجهمية كالم  نحكي

 اهلل وإ  ،اآلخمرة يف يمر  ال اهلل وإ  ،مخلمنق القمرآ  إ : يقمنل ممن كفمروا ولهمذا ،الجهمة هذ 

 مممن ذلممك ونحممن غضممب وال رحمممة وال قممدرة وال علمم  لمم  لمميس اهلل وإ  ،العممرش علممى لمميس

 .(2)"صفات 

 أقمنل كنم  ولهذا": اهلل رحم  يقنل عنهم؟! ق ل م ذا الجهمية أعي ن على حكم حين  لكن  

: محنمته  وقعم  لمما العرش فنق تعالى اهلل يكن  أ  نفنا الذين والنفاة الحلنلية من للجهمية

 

 (.406-405/ 11جمموع الفتاوى )( 1)
 (.485/ 12جمموع الفتاوى )( 2)
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 جهمال، ألنكم   تكفمرو  ال عنمدي وأنت  كفر، قنلك  أ  أعل  ألين  اكافرا  كن  وافقتك  لن أ 

  :ألوج  فريد   النص   وهذا ،(1)"وأمرائه  وشينخه  وقضاهت  لعلمائه ا خطابا  هذا وكا 

 كفرلا أوهر من هي ب  كفرية، أما اهلل رحم  تيمية ابن نبيَّ   والتقريرات  األقنال  تلك  أ   -1

 وسل . علي  اهلل صلى الرسنل ب  جاء لما مناقضة وأما وأبين ،

 بم   يعق  وال لعنامه ، وليس ،وشينخه  وقضاهت  لعلمائه  منج    الخطا  هذا أ  -2

 .ب عيام  اهلل رحم  تيمية ابن يكفره   ل ذلك ومع يبل ه ، ل  النص

 يعلم  كننم  وهمن وضمع  المذي المعيار إلى وانظر يكفر، فإن  بقنله  قال إ  أن  نبيَّ  أن  -3

 أحمد فيهما يعمذر وال النماس ممن أحمد لكم  وماهرة همذ  المسم لة كانم  فلمن كفرية، مسائ  أما

 المذي العلم  همن المعيمار جعم  ولمما بمالكفر، علميه  حكم لو تيميمة، ابمن عذره  لما بالجه 

 جهلة. ألنك  أكفرك  ل  أنني: معنا 

 وأكثمر": اهلل رحمم  فقمال الجهميمة، أعيما  تكفيمر عمدم  يف العلمماء عن القنل هذا نق  وقد

 الشمب  البما  همذا يف كثمرت   لكمن المبمين، الح  غير من قصد له  ليس والدين للعل  الطالبين

 ماان يشااك ال الااذ  القااول صاا ر حتااى الضمالالت، أنمنا  القلن  على واستنل  والمقاالت،

 الرسااول باا  جاا   بماا  كفاار أن  يف يشك ال بل والبره ن، للقرآن مخ لف أن  واإليم ن العلم أوتي

 بم  واإليمما ، العلم  محض من أن  فظننا ،الفضال  أعي ن من كثير جهل  قد الع لمين، ر  من

 الربهمما ، لقناطممع مخممالف أنمم  يظنممن  وال والعيمما ، العقمم  صممريح مقتضممى أنمم  يف يشكمممن  ال

ا لكنم  تقنلنن  ما على وافقتك  لن: ألكابره  أقنل كن  ولهذا ا كمافرا  همذا بم   لعلممي  مريمدا

 واألئمااة السلف ك ن ولهذا الدين، بحقائ  الجه  أه  من ألنك   تكفرو  ال وأنت  ،مبين كفر

 

 (.253االستغاثة يف الرد على البكري )ص: ( 1)
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 لكوناا  لاا  ويستغفرون ل  يدعون فقد منهم المعين وأم  والتعميم، اإلطالق يف الجهمية يكفرون

ا واإليماا ن العلم يكون وقد المستقيم، ب لصراط ع لم غير  بعاا  ويف آخاارين، دون لقااوم ظاا هر 

 .(1)"المرسلين دين ظهور بحسب بع  دون واألزمنة األمكنة

ا وهذ  وهمي وأبينهما، المسمائ  أعظم  ممن هي مسائ  هناك أ  يف وصريح واضح   نص   أيضا

 بالزما  ا مرتبط والخفاء الظهنر أل   اإلنسا  هبا يعذر ذلك ومع الرسنل، ب   جاء لما  مناقضة

 النص. من واضح هن كما اإلنسا  وحال والمكا 

 باال أحااد لكاال الظاا هرة المساا ئل ماان ليساات فيهاا  نختلف التي المس ئل هذه أن يبين  ومم  

 ،أعياا نهم على وحكم  اهلل، بغير المستغيثين من اهلل رحم  تيمية ابن موقفالمعين  بح ل ترتبط

 غيمر فيهما يقمنل التمي وهمي خمالف،الو نقماشال فيهما التمي المسم لة عمين همي المس لة هذ  فإ 

 ممن ألمما بمالكفر  عليم  يحكم  ب  بجهل ، أحد فيها يعذر فال الظاهرة المسائ  من إما: العاذر

 ؟هؤالء أمثال على اهلل رحم  تيمية ابن حك  كيفف أحد، لك  الظاهرة المسائ 

 نمروم  لمما واضمحة معما    ففيهما ،ادا جيم   همافي ينب مي التمدقي  التي العظيمة الفتن  هبذ  لنبدأ

 عمنه  اهلل رضمي- المدين أئممة العلمماء السمادة تقمنل مما": لم  فقيم  اهلل رحمم  سمئ  فقمد بيان ،

عن  الشدائد، يف هب  يست يثن  أم  بكن المشايخ   ُيعظ من  قنم   يف -أجمعين  إلميه ، ويتضمرَّ

 لهما ويتخمذو  الليم ، طنَل  المصابيح وُينق دو  بضاهبا، ويتربَّكن  وُيقب لنما قبنَره  ويزورو 

َيا،الم ليلةَ  يسمنما البعد من عليها يقدمن  مناس   لهما وينمذرو  عنمده ، كالعيد فيجعلنما ح 

َر ؟ أم  علميه  َيحمرم  أم  الفعمُ   همذا القمنم  لهمؤالء َيح     فه عندها،  وُيصل ن  النذور،  وهم  ُيكم 

ُره  ذلك من منُعه  عليه  يجب أم  ذلك على تقريُره  للمشايخ يجنز  يجمب ومما عنم ؟ وَزج 

 إجمازات   لهم  يكتبمنا أ  لهم  يجمنز وه  ب ؟ ُينُصنم  وما المريدين تعلي  من المشايخ على

 

 (.10-9/ 1هم الكالمية )بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدع( 1)
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ات أخذ على تقريره  يجنز وه  أخر ؟ بالد   على بالمشيخة  ال؟ أم  ذلمك وغيمر والنمار الحيما

 يجمب ومما األشمياء؟ همذ  علمى وينافقنم  َسماَعه  يحضرو  مساجدَ  أئمة   على يجب وماذا

ه  يف األمر وليا  على  ."م جنرين أفتننا هذا؟ أمر 

 اسمت ا  ممن العمالمين. ر  هلل الحممد" :قمالو رحم  اهلل تيمية بنا اإلسالم  شيخ  جا ف

ب والُكُربمات، الشمدائد   يف يمدعن ُ  بحيُ   البشر من غائب أو بمي      الحمنائج، قضماءَ  منم  وَيطلمُ

ك، حسمبك يف أنما فمال ، الشيخ سي دي يا: فيقنل نار   يما: عليم  العمدو   هجمنم  عنمد يقمنل أو وجم 

ي ،فال  سي دي  ،حاجاتم   ممن ذلمك وغيمر   وفقر   مرض   عند ذلك يقنل أو ب ، وَيست يُ    َيستنح 

 ُيدَعى ال المي  أ  على متفقن  فإم  المسلمين، باتفاق   هلل عاص   مشرك   جاه    ضال   هذا فإ 

ب وال ا كمما  سممناء   شمميء، منمم  ُيطلممَ ا أو نبيممًّ  علااى ق ماات إذا الشااركُ  وهااذا.. ذلممك. غيممرَ  أو شمميخا

ب   ي نتاا ِ  ولاام فياا  الحجااةُ  اإلنساا ن جاا  ن   ولاام المشااركين، ماان أمث لااِ  كقتاالِ  قتلااُ  و  دف   مقاا برِ  يف يااُ

ل   ولم المسلمين،  الااذ  الشرك حقيقة   ي عرِف ولم العلُم، ي بُلغ   لم ج هال   ك ن إذا وإم   علي . ُيص 

ل ى النبي علي  ق تل   ي  ِ  اهللُ  ص  ل  ل م   ع  س  م ال فإن  المشركين، و  رِه، ُيحك  ي م  وال بُكف 
ر وقااد سااِ ثااُ  هااذا ك 

 المسلمين، ب تف ِق  ض  ل   فإن  وط عة   ُقربة   هذا مثل   اعتقد   ومن اإلسالم، إلى المنتسبين يف الشركُ 

ا المسملمين علمى والناجمُب  كاا فر. الحجااة قي مِ  بعد وهو ا األممنر ُوالة   وعلمى عمنمما  خصنصما

رُ  األمنر، هذ  عن النهُي  ج   الشرعيَة، العقنبةَ  ذلك عن ينت    ل  َمن وعقنبةُ  طري ، بك    عنها والزَّ

 .(1)"أعل  واهلل

 بالد  يف يعيشن  أناس عن يس ل ول  عنها،  نتحدا  التي عينها المس لة عن  واضح  فالسؤال

 وقمد ،المسملمين بالد  يف يعيشن  مسلمين أناس عن وإنما ،بإسالم  عهد يحديث أو المشركين،

 

 (.151-145/ 3جامع املسائل )( 1)
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 لكمن المسملمين، بمين في  خالف ال هذا وأ  وشرك، كفر ذلك  فع أ  اهلل رحم  تيمية ابن بين

 ل . يبين حتى يكفر ال الجاه  أ  بين المعين على الحك  يف جاء حين

 أ  ألمتم  يشر  ل  أن  بالضرورة نعل  الرسنل ب  جاء ما معرفة بعد افإنَّ ": اهلل رحم  ويقنل

ا يدعن  يرهما، ب وال االست اثة بلف  ال غيره ، وال الصالحين وال األنبياء ال ،األمنات من أحدا

 ونحمن ميم  إلمى وال لميم  السمجند  ألمتم  يشمر  لم  أن  كما ب يرها، وال االستعاذة بلف  وال

 لكن ورسنل . اهلل حرم  الذي الشرك من ذلك وأ  األمنر، هذ  ك  عن مى أن  نعل  ب  ذلك،

 حتااى بااذلك تكفياارهم يمكاان لاام المتااأخرين ماان كثير يف الرس لة بآث ر العلم وقلة الجهل لغلبة

 .(1)"يخ لف  مم  الرسول ب  ج   م  لهم يتبي ن

 ال أنم  األممر فلميس صمال ، ديمنه  يف يكمن  من هؤالء من أ َّ  اهلل رحم  تيمية ابن ير  ب 

 يقمنل همذا ويف الفعم ، لهمذا ولميس يف الجملة فيه  الصال  والدين ير  ب  ،فحسب يكفره 

 قمد وهمن حياتم ، يف جائز صحيح وهذا ،االست اثة يفا أيضا  سؤال  أدر  أن : الثال ": اهلل رحم 

 بمين التسمنية يف أخطم  لكنم  االسمت اثة  لفم  يف أصما  وهنما وممات ، محيا  بين ذلك يف سن 

 الناس بعض كالم  يف منجند  لكن  العلماء  من أحد عن ينق  علمت  ما وهذا والممات، المحيا

 كتما  لم  كما  النعمما  بن محمد والشيخ من ، قطعة شعر  ففي الصرصري، يحيى الشيخ مث 

 فيمما منم  نقم  قمد الرجم  وهمذا ،والمنمام( اليقظمة يف وسمل  علي  اهلل صلى بالنبي المست يثين)

 بممدارك العمالمين العلم  أهم  ممن ليسمنا لكمنه  وديمن  صمال  له  وهؤالء وني، على ي لب

 دليم  معهم  ولميس والحرام، الحالل ومعرفة اإلسالم  شرائع يف بقنله  يؤخذ الذين ،األحكام 

 ب نم  النماس ممن كثيمر عمادة جمرت كمما عليها جروا عادة ب  مرضي، عال  عن نق  وال ،شرعي

 وزهد وعل  فض  ول  أعرفه  الذين الشينخ بعض وكا  ويدعن . الشدائد يف بشيخ  يست ي 

 

 (.411االستغاثة يف الرد على البكري )ص: ( 1)
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 كثيمر يفعل  وهذا ب ، واست ا  معدودة خطنات القادر عبد الشيخ جهة إلى خطا أمر ب  نزل إذا

 وهمؤالء عنمد ، ويمدعن  ب  ويدعن يدعن ، الشيخ قرب إلى ي يت من ومنه  من ، وأكرب الناس من

 عنمده  لميس وهمؤالء واألئممة، الصحابة عن قنل أو سنة أو كتا  من شرعي مستند له  ليس

 ذلمك  ونحمن قربي ىإل وتعالنا بي، فاست يثنا حاجة لك  كان  إذا: الشينخ من طائفة قنل إال

 .(1)"وميتاا احيًّ  ب  باالست اثة ألصحاب  تصنيب  في  مما

 والااداعين اهلل، بغياار المسااتغيثين مع اهلل رحم  تيمية ابن تع مل: األمر هذا يبين م  أكثر ومن

 علاايهم الحكاام دون كفاار فعلهاام أن وبياا ن ،الجهميااة مااع تع مل  عن الحديث بن  سبق وقد إلي ،

  اهلل؟ بغير المستغيثين مع اهلل رحم  تيمية ابن تع مل فكيف ب لكفر،

 ابمن علمى الناس أشد من كا  ب  اهلل، ب ير االست اثة إلى الدعاة غالة منكا   البكري فهذا

- ينسمب  ممن وممنه ": اهلل رحمم  حجمر ابمن يقنل اهلل، ب ير االست اثة مس لة يف اهلل رحم  تيمية

 وأ  ،بم  يسمت ا  ال وسل  علي  اهلل صلى النبي أ  لقنل  الزندقة إلى -اهلل رحم  تيمية ابن: أي

 ذلمك يف عليم  النماس أشمدَّ  وكما  ،وسمل  عليم  اهلل صلى النبي تعظي  من اومنعا  اتنقيصا  ذلك يف

 فقممال ،ريعممزَّ  :الحاضممرين بعممض قممال ذلممك بسممبب المجلممس لمم  عقممد لممما  فإنممَّ  ،البكممري النممنر

 وممع ،(2)"ريعمزَّ  ال تنقيصما يكمن ل  وإ  ،يقت  اتنقيصا  كا  إ  فإن   القنل لهذا معنى ال: البكري

 شمهد لمن كما ،بمثل  ب لتكفير هوافترا  جهل  ق بلن لم فلهذا": اهلل رحم  تيمية ابن عن  قال ذلك

 وال بالزور علي  يشهد أ  ل  يكن ل  ،علي ا  كذبا   بالفاحشة  قذف   أو  شخص،  على  بالزور  شخص

 .(3)"بالفاحشة يقذف  أ 

 

 (.245-244االستغاثة يف الرد على البكري )( 1)
 (.181/ 1الدرر الكامنة يف أعيان املائة ال امنة )( 2)
 (.254االستغاثة يف الرد على البكري )ص: ( 3)
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 عدم  علة وجع  لجهله ، الجهمية يكفر ل  أن  النص هذا قب   اهلل  رحم  تيمية  ابن  بين  وقد

 ممع اهلل رحم  فعل  ذلك ومث  واضح، بين   وهذا ،"ولهذا": فقال العلة نفس هي البكري تكفير

 السمجن ممن خروجم  بعمد ث  ،عديدة مرات فيها وسجن استدعن  حين مصر وصنفية السبكي

 مليئما كما  اهلل رحمم  تيميمة ابمن عصمر إ  بم  !؟همؤالء الصمنفية من كفر ك  مع  الح  ووهنر

 ويجادل ويبينها يناقشها ،كتب  يف واضحة بينة واهرة المس لة هذ  وكان  اهلل، ب ير بالمست يثين

 المس لة؟! هذ  يف ب عيام  اهلل رحم  تيمية ابن كفره  أناس من تر  فك  فيها،

 لم  اهلل، ب يمر باالسمت اثة يتعلم  ومما العظممى، بالصفات المتعلقة المسائ  أعظ من  فهذ 

 عممنم  ممن تقريمر  سمب  مما إلمى إضمافة بالكفر، وشينخه  علمائه  على تيمية ابن فيها يحك 

 أ  بينما وقمد المعمين، العبد بحال مرتب  وخفاؤها وهنرها التي المسائ  هذ  يف بالجه  العذر

 العثيمااين فتااوى مااع القضية ههذ نه ية يف الكريم الق رئ وأترك آلخر، شخص من يختلف ذلك

 ولوضوحه : ألهميته  تأخيره  دتتعم   وقد والخف  ، الظهور يف اهلل رحم 

 ثم  اهلل، رسمنل محممد اهلل إال إلم  ال: يقمنل بممن فضميلتك  رأي مما :السؤالفقد ورده هذا 

 اإلسالم. بالد  يف نش  أن  العل  مع ؟امسلما  يكن  فه  اهلل، ل ير يذبح

 إلم  ال: قنل ينفع  وال أكرب،ا شركا  مشرك بالذبح اهلل غير إلى يتقر  الذي" :الشيخفأج   

 همذا عمن يمدري ال بعيمدة، بمالد  يفا ناشئا  كا  إذا إال الله  غير ، وال صنم  وال صالة وال اهلل إال

 لألوليماء، ويمذبحن  للقبمنر، ويمذبحن  اهلل، ل يمر يمذبحن  بعيمدة بالد  يف يعيش كمن الحك ،

 ،ذلااك يف الحجة عليهم تقم ولم حرام، أو شرك هذا أن يعلمون وال ب س، هذا يف عنده  وليس

 قااد فهااذا للااولي، الذبح أترك وال ال،: فيقول ،كفر هذا: ل  يق ل إنس ن أم  بجهل . ُيعذر هذا فإن

 ذلااك، يف األدلااة لاا  وبيناات شاارك، هذا إن: ل  وقيل ُنصح فإذا ،اك فر   فيكون ،الحجة علي  ق مت
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 تما  فمإ  يسمتتا ،ا مرتدًّ ا كافرا ا مشركا  صار يهتم، ولم يعبأ فلم ،الشرعية الحجة علي  وأقيمت

 قت . وإال

  الخفية؟ والمسائ  الظاهرة المسائ  بين فرق هناك وه : الس ئلفق ل 

 يمذبحن  قمنم  يف أعيش أنا: يقنل أن  فرضنا لن المس لة هذ  مث  بينة الخفية: الشيخأج   

 يكااون قااد ،نساابي أمر والظهور الخف   ألن خفية  تكن  فهذ  ،حرام  هذا أ  أعل  وال ،لألولياء

 .علي   خفي   هو م  عندك وظ هر   ،عليك خفي   هو م  عند ا ظ هر  

  علي ؟ أقيمها التي الحجة هي وما علي ؟ الحجة أقي  وكيف ق ل الس ئل:

الت ي إ  َّ  قممُ   }: تعممالى قنلمم  يف جمماء ممما عليمم  الحجممة أجاا   الشاايخ: ك ي صممَ اَي  َوُنسممُ يممَ  َوَمح 

ينَ  َر    ل لَّ    َوَمَمات ي َعاَلم  يَك  ال * ال  ُت  َوب َذل َك  َل ُ  َشر  ر 
ا ُأم  ُل  َوَأنمَ ينَ  َأوَّ ل م  ُمسم  ، 162: ]األنعمام  {ال 

َطي نَاكَ  إ نَّا}: تعالى وقال، [163 َثرَ  َأع  َكن  َرب َك  َفَص    * ال 
ر   ل   دليم  فهمذا. [2، 1: ]الكمنثر {َوان حمَ

 مشرك. فهن اهلل ل ير عبادة صرف ومن عبادة، والتعظي  للتقر  النحر أ  على

 فااال الناا س، يجهله  أن يمكن التي المس ئل كل يف وذلك التكفير، قبل الحجة إق مة فتجب

 تكااون قااد نساابي، أماار والخفاا   الظهااور ألن خفيااة؛  ومساا ئل ظ هرة مس ئل إلى المس ئل نقسم

 التكفياار؛  يف التساارع وعاادم الحجااة إق مة منا إذ   بد فال غير ، عند وخفية عند  ظ هرة المسألة

 وإن الشخص تكفير من تمنع موانع وهن ك الهين، ب ألمر لي  اإلسالم ملة من رجل إخراج   ألن

 .(1)"ركف هو م  فعل أو ق ل

 

 (.-برتقيم الشاملة آليا- 16/ 48لقاء الباب املفتوح )( 1)
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 أخااذ فعااال   فعاال ماان فكاال كاا فر، أناا  الكفاار أظهاار فاايمن األصاال بااأن القول: الث لثة القضية

 ب لكفر. علي  للحكم ولي  والعقوبة الحد بإق مة مرتبطة هي إنم  الحجة قي م ومسألة حكم ،

 لهما فاألفعمال الحكم ، جهم  يف ال السمبب جهم  يف عذر   الجه  أ  إلى األمر هذا ومرجع

 السمبب جهم  فممن الفعم ، همذا علمى مضتبمة أحكمام  ولهما الفع ، هبذا التسمية تقتضي أسبا 

ا، الكفر يف يقع من كمث  يعذر، فإن  بذلك جاهالا  الفع  وفع  ا، أو ناسمياا، أو مكرهما  أمما مخطئما

 يعرفم ، لم  أو الشر  يف حكم  عرف سناء بالكفر علي  يحك  فإن  قاصدا اما عال   الفع  فع  من

 يعااذر ماان قااول وحقيقة بحكم ، ال الفعل بسبب العبرة أن هو ب لجهل يعذر ال من قول فحقيقة

 والحكم. السبب معرفة :أ  مع  ، ب الثنين العبرة أن ب لجهل

 القمنل أ  ذكروا الفضالء النقاد  بعض أ  إلى أنب  أ  د أو األمر هذا بيا  إلى دلفأ أ  وقب 

 المرجئمة، غمالة قمنل إال هن ما علي  الحجة تقنم  أ  قب  الشرك صنر بعض يف وقع من بإسالم 

 قب  الشرك صنر ب ض يف وقع من ك  تكفير يف -علي  مجمع :أي- واحد السنة أه  قنل وأ 

، كنن  حال :أي علي ، الحجة تقام  أ   : وجن  من وذلك ال رابة يف م رق   قنل وهذا جاهالا

 علمى السمنة أهم  اتفماق ب  الناحية، هذ  من بالجه  العذر عدم  على اإلجما  حكايت  -1

 الناقمد وليم  يكمن، لم  أو جماهال كما  سمناء مشمرك، أنم  الشرك صنر من شيء يف وقع من أ 

 مممن والجماعمة السمنة أهم  علمماء ممن الجمع ال فير هذا عن ويجيب اإلجما ، هذا لنا أثب 

ا، وسمي يت قنلم  بيما  سب  كما اهلل رحم  تيمية ابن منه  ،بالجه  يعذرو   همذا كما  ولمئن أيضما

 الشرك،  صنر  بعض يف  يقع عمن  سئ   حين  اهلل  رحم   عثيمين  بابن  ونك  فما  المرجئة  غالة  قنل

 يخطمر يكمن ولم  ،المكفمر همذا على عاش ولكن  ،باإلسالم  يدين شخص من يكن  أ ": فقال

 ،اوماهرا  اإلسمالم  أحكمام  عليم  تجري فهذا ،ذلك على أحد نبه  وال لإلسالم، مخالف أن  ببال 
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 .(1)"العل  أه  وأقنال والسنة الكتا  ذلك على دل وقد ،وج  عز اهلل إلى ف مر  اآلخرة يف أما

 وهمن الشمرك صمنر بعمض يف وقمع رجم  يف اهلل رحم  العثيمينالشيخ  من الكالم  هذا يف وت م 

 األدلة علي  تدل الذي هن هذا ب   ويقنل اإلسالم، أحكام  علي  وتجري ،مسلما فيسمي  مسل ،

 والسمنة الكتما  إلمى المرجئمة ل مالة قمنالا  ينسمب أتمرا  العل ، أه  وأقنال والسنة الكتا  من

 العل ؟! وأه 

 يقمدر ال فيمما اهلل غيمر يمدعن من ييسما  السنة أه  من أحد ينجد ال :يقنل الفاض  والناقد

ا اهلل إال علي   رحمم  العثيممين ممن الفتمن  هذ  فدونك المرجئة، غالة إال جاهال كا  إذا مسلما

 عماش قمد عمامي يكمن  أ  مثم  العل ، مع وكفرا ردةا  يكن  أمر يف الجه  كا  لن": يقنل إذ  اهلل

 :ويقمنل باإلسمالم، يدين ولكن  الشرك، من هذا أ  أحد ل  يبين ول  األمنات، يدعن  قنم  بين

 هااذه علااى عاا ش قااد الرجاال هذا ألن ؛ يعذر نعم: الجنا  اهلل؟ غير بدعائ  يعذر فه  مسل  إن 

 ،المق صااد ماان ولااي  الوساا ئل ماان هااذا أن يعتقااد وهو ،شرك هذا أن أحد ل  يبين ولم ،الح ل

 ألنم  يكفمر ال همذا :فنقمنل ،إليم  يقربم  وجم  عمز اهلل إلمى لم  وسميلة الميم  هذا أ  يعتقد يعني

 .(2)"اإلسالم  إلى منتسب

 المقبمنرين األوليماء بم   يعتقمد كما  عممن فهمن سمؤالنا وأمما: لم  فقيم  اهلل رحم  سئ  وقد

 هممؤالء مصممير فممما للصممالة، وإقممامته  الخممال ، بنجممند  اعتقمماده  مممع يضممروم ، أو ينفعممنم 

 المنحدين؟ أم  الكفرة بحك  يكننن  ه  مماهت ؟ بعد الناس

 وهم  ويدعنم  األولياء إلى ي تن  الذين فهؤالء": في  قال مطنال جناباا اهلل رحم  ف جا 

 ُيصملن ، ،مسملمن  نحمن: يقنلمن  ولكمنه  ينمبهه ، من وال يعلمه ، من عنده  ليس جهال،

 

 (.38( شرح كشف الشبهات ويليه شرح األصول الستة )ص: 1)
 (.74شرح منظومة أصول الفقه )ص: ( 2)
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 األممر همذا عمن يعلممن  ال لكمن دو ،ويتهجَّ  ويجتهدو ، ويحجن ، ويصنمن ، ويتصدقن ،

 بااأنهم وُيحكاام بجهلهم ، معمذورو  فهمؤالء أحمد، ب  يخربه  ول  أحد، علي  ينبه  ول  ،اشيئا 

 .(1)"مسلمون

 ينجمد ال فإنم  الناقمد كمالم  على وبناء الشرك، صنربعض  يف وقعنا مسلمن  أناس فهؤالء

: صممراحة يقممنل هنمما اهلل رحممم  العثيمممين لكممن مسمملمين! هممؤالء يسمممي السممنة أهمم  مممن أحممد

 ."مسلمن  ب م  عليه  ويحك "

 ممن طمرف النرقمة ويف يحكمى، أ  ممن فم كثر اهلل ب يمر يسمت ي  ممن ممع العلمماء تعام  أما

 ب يمر االسمت اثة إلمى يمدعن  كاننا ممن والسبكي البكري مع تيمية ابن تعام  ذلك ومن ذلك،

 يف منضمع  همذا ولميس ،يطمنل همذا يف والكمالم  ب عيمام ، تيمية ابن يكفره  ل  ذلك معو اهلل،

 أبمين خالفم  علمى الكمالم  بم  ،المزعنم  اإلجما  وقن  عدم  أبين لكن المختصرة، النرقة هذ 

 اإلسالم. علماء من كبيرة جماعة ب  قال ما وهن وأجلى، وأوضح

 قمنل الكفمر :يقمنل وممن واالسمتحالل الجحمند  همن الكفمر بم   يقمنل ممن بين تسنيت  -2

 وإنمما بالجهم ، فيم  يعمذر ال مما الكفمر ممن بم  كفمر، القبمنر أهم  بم  يقنم  وما واعتقاد، وعم 

 فعجيب الحجة؟ قيام  بعد أم  فعل  بمجرد  علي  ينزل ه  المعين، على الحك  إنزال يف الخالف

 حكايمة يف عجيبمة مجازفمة يف المرجئمة ل الة ينسب  ث  السنة أه  أقنال من قنالا  الناقد ي خذ أ 

 والمذاهب. األقنال وفه  ونسبتها األقنال

 بالسبب، جهال كا  إ  بالجه  يعذر ه  ب  فهن: والعذر الجه  قضية من بيان  نروم  ما أما

 األدلمة، تقتضمي  المذي وهن الثاين، هن الصحيح فإ  ،والحك  بالسبب جهال كا  إ  ب  يعذر أم 

 

 (.-برتقيم الشاملة آليا- 10/ 36( لقاء الباب املفتوح )1)
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 الفعمم  سممبب يعلمم  كمما  إذا إال بممالكفر عليمم  يحكمم  ال فممالمكلف العلممماء، تقريممرات وعليمم 

 الحكم  منانمع ممن الجهم   إ: بدايمة المنضمن  يف يقمال وممما الفعم ، حكم  ويعلم  ويختار ،

 يطبم  فمال المنانمع، يف ينظمر وقنعهما وبعمد أسمباب ، لم  الشمرعي الحكم  أ  شك وال الشرعي،

 فل  والجه ، والخط ، والنسيا ، اإلكرا ،: المنانع هذ  ومن المنانع، يف النظر بعد إال الحك 

 همذ  لكمن والمخطمئ، الناسمي وكذلك ،الفع  ب سبا  أتى قد فالمكر  !؟المنانع بين التفري 

 فسمناء حمال كم  وعلمى ،الفعم  همذا بحكم  عليم  الحك  من تمنع منانعُ  ب  قام  التي األمنر

 يقممنل بنجندهمما، عمم الف حكمم  وقممن  عممدم  يف واحممد بمما  مممن فإممما منانممع أو أسممباباا سمممي 

: المنانمع وانتفماء الشمروط تمنفر ممن فيهما بمد ال الشمرعية األسبا  أ  امبينا  اهلل رحم  الشاطبي

 األسمبا  تفع  ل  إذا وأما منانعها، وانتفاء شرائطها باستكمال فعل  إذا األسبا  حك  هذا"

 أو المكلمف شماء مسمبباهتا تقع فال منانعها  تنتف ول  شرائطها، استكمل  وال ينب ي، ما على

 يجعلهما لم  الشمار  فمإ  وأيضما الختيمار . وقنعهما عمدم  أو وقنعهما ليس المسببات أل   أبى

 أ  السمبب يسمتكم  لم  تتمنفر لم  فمإذا منانعهما، وانتفماء شرائطها وجند  مع إال مقتضية أسبابا

 فمالثمرة ال  أم  أسمبا  أجمزاء المنانمع وانتفماء الشمرط إ : أقلنما علينا سناء ا،شرعيًّ  اسببا  يكن 

 .(1)"واحدة

 الجهم ": الزركشااي يقااول الفعاال بهذا المعين وصف من م نع ب لحكم الجهل أن بي ن ويف

 فمإ  ونحمن ، باإلسمالم  عهد  لقر  علي  يخفى لمن الظاهر يف والحك  لإلث  مسق  بالتحري 

 علم  ولمن عمذر، الصمالة يف الكمالم  تحمري  جه  لن ولهذا يعذر  ل  علي  المرتب وجه  علم 

 

 (.345-344/ 1املوافقات )( 1)
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 التنحممنح أ  يعلمم  ولمم  يحممرم  الكممالم  جممنس أ  علمم  وإ  بطلمم ، اإلبطممال وجهمم  التحممري 

 .(1)"األصح يف فمعذور محرم  ب  نط  الذي والمقدار

 همؤالء ممن وكثير ،الرسالة بلنغ بعد إال يكن  ال الكفر حك ": اهلل رحم  تيمية ابن ويقنل

 أ  فيطلم  ،بذلك بع  الرسنل أ  يعل  وال ،يرا  لما المخالفة النصنص بل ت  قد يكن  ال قد

 .(2)"تاركها يكفر التي الحجة علي  قام  متى ويكفر ،كفر القنل هذا

 ونصااوص والساانة الكتاا   يف التااي الوعيد نصوص فإن  ": واضح نص   يف اهلل رحم  ويقنل

 وجاادت إذا إال المعااين حااق يف موجبهاا  ثبااوت يسااتلزم ال ذلك ونحو والتفسيق ب لتكفير األئمة

 فمإ  ،اآلخمرة عمذا  يف همذا .والفااروع األصااول بااين ذلك يف فرق ال ،الموانع وانتفت الشروط

 ،خالمد غيمر أو النمار يف خالمد اآلخمرة المدار يف وغضمب  ولعنتم  اهلل عذا  من للنعيد المستح 

 اعتقادية بدعة بسبب كا  سناء  القاعدة هذ  يف يدخ  والفس  الكفر من الضر  هذا وأسماء

 .(3)"أيضا فكذلك الدنيا أحكام  ف ما باألعمال. الفس  وهن الدنيا يف فجنر بسبب أو ،عبادية أو

: اهلل رحمم  يقمنل ،اهلل رحماا  العثيمااين الشاايخ حه ووضاا   المسااألة هااذه نبااي   ماان أكثر ومن

 عماش قمد يعماما  يكمن  أ  مثم  العل ، مع وكفرا ردةا  يكن  أمر يف الجه  كا  لن: مس لة وهنا"

 :ويقمنل باإلسمالم، يدين ولكن  الشرك، من هذا أ  أحد ل  يبين ول  األمنات، يدعن  قنم  بين

 هااذه علااى عاا ش قااد الرجاال هذا ألن ؛ يعذر نعم: الجنا  اهلل؟ غير بدعائ  يعذر فه  مسل  إن 

 ،المق صااد ماان ولااي  الوساا ئل ماان هااذا أن يعتقااد وهو ،شرك هذا أن أحد ل  يبين ولم ،الح ل

 

 (.15/ 2الفقهية )املن ور يف القواعد ( 1)
 (.501/ 28جمموع الفتاوى )( 2)
 (.372/ 10جمموع الفتاوى )( 3)



 

 مركز سلف للبحوث والدراسات              مناقشة وبيان االعتراضات                      

35 

 ألنم   يكفمر ال همذا :فنقمنل ،إليم  يقربم  وجم  عمز اهلل إلمى لم  وسيلة المي  هذا أ  يعتقد يعني

 .(1)"اإلسالم  إلى منتسب

 يف يتحمد  فإنم  ال، أو اليمنم  فيم  نتحمد  مما على ينطب  ه  والجنا ، السؤال يف وت م 

 الجهم  همذا ممع عليم  يحكم  فال حكم ، جه  إ  يعذر لكن  اهلل، غير دعاء وهي عظيمة مس لة

 الكفر. من فعل  يقتضي  بما

 أ  يمكمن التمي المسائ  ك  يف وذلك التكفير، قب  الحجة إقامة تجب": اهلل رحم  ويقنل

 أممر والخفماء الظهمنر أل  خفية  ومسائ  واهرة مسائ  إلى المسائ  نقس  فال الناس، يجهلها

 وعمدم  الحجمة إقاممة ممنا إذا  بمد فمال غيمري، عند وخفية عندي واهرة المس لة تكن  قد نسبي،

 من تمنع منانع وهناك الهين، باألمر ليس اإلسالم  ملة من رج  إخرا  أل  التكفير  يف التسر 

 .(2)"كفر هن ما فع  أو قال وإ  الشخص تكفير

 اشااتراط أهمهاا  ماان جمااة، فوائااد ماان فيه  لم  بطوله  أنقله  اهلل رحم  للعثيمين فتوى وهن 

 فيهاا  ينتشاار بلاادة يف كوناا  ضاا بط بياا ن ومنهاا  باا لكفر، المعااين علااى للحكم الفعل بحكم العلم

 العااوام بااذلك ويأخااذ معااين بقااول علم ؤهاا  فيه  يقول التي البلدة أن العثيمين بين وقد الجهل،

ن هم : لم  فقي  اهلل رحم  سئ  فقد ب لجهل، يعذرون فإنهم ن مثم  األكمرب الشمرك يف وقمع ممَ  ممَ

را  َنَذر أو اهلل، ب ير است ا  ذ   الحجمة قيمام  ممن بمد ال: يقمال أم  كمافر، إنم : يقمال هم  اهلل، ل يمرا نمَ

 علي ؟.

 علياا  تقااوم حتااى بشاارك  ُيحكاام ال فإناا  يجهلاا  ومثلاا  شاارك يف يقااع إنساا ن كاال  ": فأجاا  

 فلمن يجهلهما  مثلم  كما  إذا عليها ُيعاقب ال فإن  الشرك دو  معصية يف وقع َمن أ َّ  كما ،الحجة

 

 (.74شرح منظومة أصول الفقه )ص: ( 1)
 (.-برتقيم الشاملة آليا- 16/ 48لقاء الباب املفتوح )( 2)
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 ألنم  الحمد  عليم  نقمي  ال فإننا ،حرام  الزنا أ  يعل  وال ،باإلسالم  عهد قريب وهن َزنا رجالا  أ 

 فإناا  يجهلاا  مثلاا  أن ونعلم ج هل وهو اهلل غير يدعو أو اهلل بغير يستغيث الذ  وكذلك جاه ،

 عز اهلل يقنل العل ، بعد إال بالكفر ُيحك  ال أن  يف كثيرة الصريحةَ  اآليات   أل   بكفره ُيحكم ال

َك  َكا َ  َوَما}: وج  َك  َربم  لم  َر  ُمه  قمُ ى ال  َ   َحتمَّ ي َيب عمَ ا فم  همَ نالا  ُأم  ن َرسمُ ي ه     َيت لمُ ا آَيات نَما َعلمَ ا َوممَ  ُكنمَّ

ل ك ي ُقَر  ُمه  ا إ الَّ  ال  ُلهمَ ال ُمن َ  َوَأه   ويقمنلوالُمشماقَّة،  بالعنماد  إال ُولم   وال، [59: ]القصمص {ومَ

ينَ  ُرُسالا }: تعالى ر  ينَ  ُمَبش  ر    َعَلى ل لنَّاس   َيُكن َ  ل َئالَّ  َوُمن ذ 
 
ة   اهلل دَ  ُحجَّ ُس    َبع   [،165: ]النساء {الر 

شمرك،  وهمذا حمرام  همذا بم   وأعلمه  الرسنل، أرس  إذا إال اهلل على للخل  حجة ال أن  فبيَّن

ب ينَ  ُكنَّا َوَما}: تعالى وقال ن  }: تعالى وقال، [15: ]اإلسراء {َرُسنالا  َنب َعَ   َحتَّى ُمَعذ  اق     َوممَ  ُيشمَ

ُسنَل  ن   الرَّ
د   مم  ا َبعم  يَّنَ  ممَ َد  لمَ ُ  َتبمَ همُ ع   ال  رَ  َوَيتَّبم  ب ي    َغيم  م ن ينَ  سمَ ؤ  ممُ ا ُنَنلم     ال  َنلَّى ممَ ل     تمَ نَّ َ  َوُنصم   َجهمَ

يرا  َوَساَءت  
ا}: وتعمالى تبمارك اهلل وقمال، [115: ]النساء {اَمص  ا َ  َوممَ مما  ل ُيضم  َّ  اهللُ  كمَ دَ ا َقن   إ ذ   َبعم 

َداُه    ى هممَ ي نَ  َحتممَّ ا َلهممُ    ُيبممَ ن َ  مممَ ء   ب كممُ    اهللَ  إ  َّ  َيتَّقممُ ي 
ي    شممَ

 هممذا يف واآليممات، [115: ]التنبممة {َعلمم 

م  ما يعرف ال واإلنسا  كثيرة. المعنى  الرس . ق َب  م ن بعل  إال وتعالى سبحان  اهلل حرَّ

 ال وهااو ،اهلل بغير ويستغيث ويح ، ويزكي، ويصوم، يصلي، ، مسلم   اإلنس ن هذا ك ن فإذا

 عهااد حااديث يكااون بحيااث يجهلاا ، مثلاا  يكااون أن بشاارط لكاان مساالم؛  فهااو حاارام، أن  يدر 

 علماا   عناادهم ولااي  ك لمباا  ، عناادهم وصاا ر الشااي ، هااذا فيهاا  انتشاار بااالد   يف أو ب إلسالم،

 لهم. يبينون

 .(1)"في ا كاذبا  يكن  قد الجهَ    ُ ادعاءَ  فإ َّ  ،مطمئن   ثاب    فيها التنحيدُ  بلد   يف كا  لن أما

 هو م  ودونك وقصده، ب لسبب العلم مجرد ال ،ب لحكم العلم اشتراط يف واضح نص فهذا

 فم   بالحمالا مما عال   كننم  أما والحك ، بالحالا ما عال   يكن  أ ": اهلل رحم  يقنل ،وأصر   أبين

 

 (.-برتقيم الشاملة آليا- 10/ 43لقاء الباب املفتوح )( 1)
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ر، الفع  أو القنل هذا أ  يعل  ر أن  يعل  ل  فإ  ُمكف   بكلممة رج  يتكل  أ  مث  يكفر، فال ُمَكف 

 ال وهمن العجم ، لسما  يف الكفمر بكلممة عربمي رجم  يتكل  ك   معناها، ما يدري ال وهن كفر،

 العمر  لسما  يف الكفمر بكلمة عجمي يتكل  أ  وكذلك يكفر، ال فهذا الكفر، معناها أ  يدري

 ال ألن  يكفر  ال فإن  كفر ذلك أ  يظن ما لصن  سجد فلنيكفر،  ال فإن   معناها  ما  يدري ال  وهن

 من .ا فرارا  الناس أشد لكا  كفر أن  عل  ولن معنا ، ما يدري

 فمالعل ، اجااد   خطير أمر وهذا ، شرع   رمكف   هذا بأن: أ  الشرعي، ب لحكم  ع لم   كون  وأم 

 المدلي ، معرفة هن الذي الشرعي بالحك  العل  با  من وهذا المناط، تحقي  با  من بالحال

 الدلي . يف يدخ  مما هذا وأ  الدلي ، معرفة من بد ال فإن 

 مكفاار هذا أن الشرع يبلغ  لم بأن يعلم لم فإن ،مكفر القول أو الفعل هذا أن يعلم أن بد فال

 .(1)"يكفر ال فإن 

: يكممن  ال ومتممى يكممن  ومتممى بالجهمم ، العممذر مسمم لة يف يفصمم  وهممن اهلل رحممم  ويقممنل

 يكااون وربماا  االجته ديااة، الفقهيااة االختالفاا ت ماان كغيره ب لجهل العذر مسألة يف االختالف"

 الجميمع أ  :أي ،المعااين الشخص على الحكم تطبيق أجل من األحي ن بع  يف  لفظي    اختالف  

 يصمدق هم  ولكمن كفمر، المضك همذا أو كفمر، الفعم  همذا أو كفمر، القمنل همذا أ  علمى يتفقن 

 لفمنات ينطبم  ال أو الممانع وانتفماء حقم  يف المقتضمي لقيمام  المعين الشخص هذا على الحك 

 : ننعين على بالمكفر الجه  أ  وذلك المنانع؟ بعض وجند  أو المقتضيات، بعض

 ببالم  يخطمر يكمن ولم  ،بشيء يدين ال أو ،اإلسالم  ب ير يدين شخص من يكن  أ : األول

 إلمى ف مر  اآلخرة يف وأما الدنيا، يف الظاهر أحكام  علي  تجري فهذا ،علي  هن ما يخالفا دينا  أ 

 

 (.447/ 14الشرح املمتع على زاد املستقنع ) (1)
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 كماننا بما أعل  واهلل ،وج  عز اهلل يشاء بما اآلخرة يف يمتحن أن  الراجح والقنل ،وج  عز اهلل

ا َرب َك  َيظ ل  ُ  َواَل }: تعالى لقنل  بذنب إال النار يدخ  لن أن  نعل  لكننا عاملين، : ]الكهف {َأَحدا

49]. 

 ،باإلسمالم  يدين ال ألن  الكفر  أحكام  وهي الدنيا يف الظاهر أحكام  علي  تجر  :قلنا وإنما

 آثمار ذلمك يف جماء نم أل اآلخرة يف يمتحن أن  الراجح ب   قلنا وإنما حكم ، يعَطى أ  يمكن فال

 ...كثيرة

 يكاان ولاام ،رالمكف   هذا على ع ش ولكن  ب إلسالم يدين شخص من يكون أن: الثماين النن 

 اإلسااالم أحكاا م علياا  تجاار  فهااذا ،ذلااك علااى أحااد نبه  وال لإلسالم، مخ لف أن  بب ل  يخطر

 أهم  وأقمنال والسمنة الكتما  ذلمك علمى دل وقد ،وجل عز اهلل إلى فأمره اآلخرة يف أم  ،اظ هر  

 .. .العل 

 الاادليل بمقتضااى عناا  ذلااك زوال يتحقااق حتى إسالم  بق   لإلسالم ينتسب فيمن ف ألصل

 : عظيمين محذورين ذلك يف ألن ؛ تكفيره يف التس هل يجوز وال الشرعي،

 المذي النصف يف علي  المحكنم  وعلى الحك ، يف تعالى اهلل على الكذ  افضاء: أحدهما

 مما حمرم  كممن فهمن ،تعالى اهلل يكفر  ل  من على بالكفر حك  حي  فناضح األول أما ب . نبز 

 عدم . أو بالتحري  كالحك  ،وحد  اهلل إلى عدم  أو بالتكفير الحك  أل  اهلل  أح 

 ..ذلك. من بريء أن  مع كافر، إن : فقال مضاد، بنصف المسل  وصف فألن  :الثاين وأما

 : أمرين يف ينظر أن ب لتكفير الحكم قبل ف لواجب

 الكذ . اهلل على يفضي لئال  مكفر هذا أ  على والسنة الكتا  داللة: األول األمر
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 تنتفميو حقم ، يف التكفيمر شمروط تمت  بحيم  المعمين الشخص على الحك  انطباق: الثاين

 .(1)"المنانع

 يف نبممي   واضممح وهممذا منانممع، وجممدت إذا بمنجبمم  عليمم  يحكمم  ال فعمم  يف وقممع مممن فكمم 

زَع مسم لة   علمى ذلمك نبنميوي ذلك، بيا  سب  كما العلماء تقريرات  أ ممن   أخمر  وهمي مما يمُ

 الممزوا  قضممايا يف عليمم  يضتممب وممما بممالكفر للحكمم  ال العقنبممة إلنممزال هممي إنممما الحجممة إقامممة

 قمام  ممن أ  وذكمروا الفضمالء، الناقمدين بعمض هبمذا قمال فقمد ،ممن األحكمام  وغيرهما والذبايح

 الدنينية  العقنبة  إنزال يف  شرط  الحجة  إقامة  أ   إال  جاهال،  كا   وإ   بمقتضا   علي   حك   بالفع 

 غيمر القمنل ذاوهم  عليم ، تسمري الكفمر أحكمام  فمإ  ذلمك عمدا مما أمما المرتد، حك  وهن ،علي 

 : جهتين من وذلك ،مسنغ دو  تفري  وهن علي ، دلي  وال صحيح،

  عليم  يحكم  ال الحجمة عليم  تقم  لم  ممن أ  علمى ينصن  الذين العلم   نصوص جهة من

 قمنل ذلمك وممن ذلمك، يف األقمنال ممن جملة نق  وسب  العقنبة، عن  تدرأ فق  وليس بالكفر،

 أ  ألمتم  يشمر  لم  أنم  بالضمرورة نعل  الرسنل ب  جاء ما معرفة بعد فإنا": اهلل رحم  تيمية ابن

ا يدعن  بعيرهما، وال االست اثة بلف  ال غيره ، وال الصالحين وال األنبياء ال ،األمنات من أحدا

 ونحمن ميم  إلمى وال لميم  السمجند  ألمتم  يشمر  لم  أن  كما ب يرها، وال االستعاذة بلف  وال

 لكن ورسنل . اهلل حرم  الذي الشرك من ذلك وأ  األمنر، هذ  ك  عن مى أن  نعل  ب  ذلك،

 حتااى بااذلك تكفياارهم يمكاان لاام المتم خرين ممن كثير يف الرسالة بآثار العل  وقلة الجه  ل لبة

 تكفيمره ، يمكمن ال ب نم  القمنل أطلم  كيف فانظر ،(2)"يخ لف  مم  الرسول ب  ج   م  لهم يتبي ن

 االثنمين، بمين اهلل رحمم  تيميمة ابن جمع وقد ،عليه  العقنبة تنزي  يمكن ل  ب ن  يخصص ول 

 

 ( ابختصار.41-37ص: شرح كشف الشبهات ويليه شرح األصول الستة )( 1)
 (.411االستغاثة يف الرد على البكري )ص: ( 2)
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: اهلل رحمم  يقمنل الحجمة، قيمام  بعمد إال تكمن  ال كلهما أمما نوبيَّ  العقنبة، وإنزال التكفير أعني

 المعميان الشخص تكفير فإ ا وأيضا  ورسنل ، اهلل كفر  من إال يكفر فال ،هلل ح  التكفير كذلك"

 ممن كم  فلميس وإال خالفهما، ممن يكفمر التمي النبنيمة الحجة تبل   أ  على منقنف قتل  وجناز

 .(1)"ُيكفر الدين منا شيئا  جه 

 علي  تضتب بالكفر إنسا  على حكمنا إذا فإننا الفع ، على  يضتب  ما  بين التفريق  جهة  ومن

 أكم  وعمدم  المسملمين، مقابر يف دفن عدم و علي ، والصالة وتنريث  تزويج  عدم  وهي أحكام،

 فاآلثمار ذلمك؟! نفعم  دليم    وبم ي المضتبمة، اآلثمار همذ  بمين نفرق فل  ذلك، إلى وما ذبيحت ،

ا دليالا  نجد وأ كلها، تضتب ال أو بالدنيا، يتعل  فيما كلها تضتب ا صريحا  ،التفريم  على صحيحا

ق دلي  ثمة وليس  .يفر 

 مما أعظم  إ و بيامما،النقنف عندها و اومهمًّ  مهمة، رأيتها التي النقاط بعض هذ : وأخيرا

 حتمى والخمالف، النقماش قبم  النمزا  محم  نحرر أ  هن النرقة هذ  ماية يف ب  رنذك   أ  يمكن

 مثم  همذ  يف اآلخمر تجهيم  إلى اجتهاداتنا ؤديت  وال الضاب ،ا هبذ وخالفاتنا اجتهاداتنا نضب 

 إلمى ال الصمف وحمدة إلمى نكن  ما أحن  فنحن وديانت ، علم  من الح  أو  ،ذما  أو مسائ ،ال

 هنما وأكمرر  بالجهم  العمذر ورقمة يف همذا إلى نبه  وقد ،، وجمع الشم  ال إلى تمزيق تفريق 

 ألهميت .

 .أجمعين وصحب  آل  وعلى محمد، نبينا على وسل  اهلل وصلى
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