اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

اف البــررةِ
ـ
ـ
ح
إت
ُ
َ َ ََ
ِ
بِ َم َوانِ ِع التَـكفي ِر المعتب ــرة
لفضيلة الشيخ
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منرب التوحيد واعبهاد

(ٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

مقدمة
إف اغبمد ﵁ كبمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ با﵁ من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا ،من يهده ا﵁ فبل مضل لو ومن يضلل فبل ىادي لو ،وأشهد أال إلو إال ا﵁ وحده
ال شريك لو وأشهد أف ؿبمدا عبده ورسولو.
َّ ِ
ين َآمنُواْ اتػَّ ُقواْ اللّوَ َح َّق تػُ َقاتِِو َوالَ سبَُوتُ َّن إِالَّ َوأَنتُم ُّم ْسلِ ُمو َف ﴾.1
﴿ يَا أَيػُّ َها الذ َ

َّ ِ
س وِ
ث
اح َد ٍة َو َخلَ َق ِمْنػ َها َزْو َج َها َوبَ َّ
س اتػَّ ُقواْ َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُكم ّْمن نػَّ ْف ٍ َ
﴿ يَا أَيػُّ َها النَّا ُ
ِمْنػ ُه َما ِر َجاالً َكثِ ًَتا َونِ َساء َواتػَّ ُقواْ اللّوَ الَّ ِذي تَ َساءلُو َف بِِو َواأل َْر َح َاـ إِ َّف اللّ َو َكا َف َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا
ِ
﴾ ﴿ .2يا أَيػُّها الَّ ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويػَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم
ذ
ين َآمنُوا اتػَّ ُقوا اللَّوَ َوقُولُوا قَػ ْوًال َسد ً
يدا * يُ ْ
َ َ
َ
3
ِ
ِ
َّ
يما ﴾ .
ذُنُوبَ ُك ْم َوَمن يُط ْع الل َو َوَر ُسولَوُ فَػ َق ْد فَ َاز فَػ ْوًزا َعظ ً
إف خَت اغبديث كتاب ا﵁ وخَت اؽبدي ىدي ؿبمد صلى ا﵁ عليو وسلم وشر األمور
ؿبدثاهتا وكل بدعة ضبللة ،أما بعد:
فإنو بسب انتشار اعبهل والبعد عن ىدي النيب صلى ا﵁ عليو وسلم قلبت اؼبفاىيم
ولعب باأللفاظ وأخل باؼبوازين حىت صار ؾبرد االنتساب لئلسبلـ توحيداً وإف أخل صاحبو
بأصلو وقطعو بعد وصلو فبٌا أورث زببطاً كبَتاً ُب إجراء اغبكم على مستحقو فالتبس اغبق
بالباطل واختلط اغبابل بالنابل.
ووجد اؼبرجئة ضالتهم وتسًت اؼبرتدوف اؼبمتنعوف ا﵀اربوف ألىل اغبق وراء كتاباهتم
وأفكارىم اليت ميعت الدعوة إىل توحيد رب العباد ،وأقرت أىل الشرؾ على ما ىم عليو من
الفساد والبعد عن سبيل الرشاد.
بد مع ا﵁ غَته وبُدلت شريعتو وأكرـ أعداؤه وأىُت أولياؤه ،وعذر باعبهل والتأويل
فعُ َ
واتباع الشبهات من راـ ذلك وأقًتفو ،وعٌنف من سبسك باغبق وعرفو ،وسبادى أىل الضبلؿ
ُب غيهم .ال يؤاخذوف عبهلهم ودفاع اؼبرجئة عنهم حىت صار اعباىل أوفر حظاً من العامل.
ٌ
ٔ -آؿ عمراف اآلية ٕٓٔ.
ٕ -النساء اآلية ٔ.
ٖ -األحزاب اآلية ٓ.ٚٔ-ٚ
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(ٕ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
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إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

إف شبة طائفة – فبن اىتموا دبسائل الكفر واإليباف – ادعت ما ليس ؽبا ولبست غَت
ثؤّا ،وتصدت لدعاة التوحيد بقوة ،فاهتمتهم دبا يصد عن دعوهتم لتبقى الساحة مفتوحةً
عبر ذيوؽبا ،ـبلفة أثرىا االستسبلمي وروحها االهنزامية دبا تدعو لو من ٍ
ترؼ فكري فبيت
للهمم ،وما تتشبث بو من أنفة ٍ
معتلة ُب عامل اػبياؿ بعيدا عن الواقع.
إف فبا يبُت خطورة ىذه الفتنة ويظهر مدى تأثَتىا ،أف طائفة فبن ترعرعوا ُب ظبلؿ
الدعوة الوارفة َوَوردوا مناىلها العِذاب ،مل يسلموا من سهامها الطائشة ،بل أصابتهم
وخلفت جراحات ال تزاؿ تنزؼ ،فراموا أسلمة أىل الكفر ،والتمسوا ؽبم العذر ،رغم
استنكارىم ألعماؽبم الشركية ،فوقعوا ُب تناقض كبَت ،واتبعوا منهجاً باالنتقاد جدير ،ومع
كن االحًتاـ ونَصل حباؿ اؼبودة ؼبن منهم أخلص قصده ،وبذؿ ُب طلب اغبق
ذلك نٌ ٌ
جهده ،ال ؼبن منهم بطلت دعواه وأىب إالٌ اتباع ىواه.
َ
إف فبا ال شك فيو أف فكر اإلرجاء كاف لو الدور الكبَت ُب إضعاؼ العزائم وإماتة
اؽبمم وإطفاء جذوة اعبهاد واستعادة األؾباد ُب نفوس أبناء خَت أمة.
لقد كاف من دواعي كتابة ىذه السطور ظهور صور كثَتة من الشرؾ ُب آّتمعات
وزببط كثَت من اؼبنتسبُت للدعوة – دوف حبث وال دراسة – ُب تقومي ذلك زببطاً يصيب
دعوة التوحيد ُب مقاتلها ،فأفرط بعضهم وفرط بعض وحاد الفريقاف عن سبيل القصد.
نعم إف من الدعاة طائفة آثرت السكوت وعدـ اػبوض ُب ىذه اؼبسألة ألسباب
وىؤالء نذكر ؿباسنهم وسبقهم ُب ؾباؿ الدعوة إىل اػبَت ،وال يدفعنا سكوهتم وكوهنم مل
يبدوا مواقفهم من عُت اؼبسألة إىل إنكار فضلهم أو التقليل من شأهنم ،فلهم مزايا عظيمة
وأخبلؽ ال يزالوف عليها كريبة.
ووبُز ُب وجداين وأنا أكتب ىذه الورقات أف يظن أهنا ردّّ على العلماء
وإنو ليؤرقٍت َ
األخيار وطلبة العلم األفاضل الذين عذروا باعبهل بشروط معلومة ،وبينوا ضابط التمكن من
العلم بياناً واضحاً ،متبعُت قواعد سليمة وأدلة معتربة ،السيما منهم من عرؼ بالدعوة
للخَت والسعي إلقامة الدين ،فإين لست مؤىبلً للرد عليهم ال علماً وال فضبلً وال مزية،
وأىل الدعوة إىل اػبَت ُب أمس اغباجة إىل االئتبلؼ والبعد عن الصراع واالختبلؼ.
إال أف شبة طوائف من تيارات ـبتلفة توسعت ُب قوؽبم واحتجت بو ُب غَت موضعو،
فعذرت باعبهل من انتسب لئلسبلـ ولو مل ينخلع عن عبادة األصناـ ،فوجب البياف.

منرب التوحيد واعبهاد
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اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
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إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

وقد بينت ُب ىذه الرسالة أف إطبلؽ التوقف عن التكفَت حىت تكتمل الشروط وتنتفي
ِ
بالعناد وقصد الكفر ،والرسالة ُب اعبملة دعوة
الزمو أال يكفر الشخص إال
اؼبوانع خطأُ ،
لتحقيق التوحيد بتعلمو.
واعلم أيها القارئ الكرمي أف الكتابات ُب ىذا اؼبوضوع كانت ُب أكثر األحياف انتصاراً
ؼبواقف بعض العلماء ودفاعاً عنها ،بدؿ البحث عما تؤيده نصوص الكتاب والسنة اغباكمة
على أقواؿ الناس .وقد كنت حريصاً فيها على االستدالؿ بالكتاب والسنة ،بفهم السلف
وعلماء األمة األعبلـ ،متوخياً دقة النقل وصحة العزوى ،مراعياً قرب العبارة وسهولة
األسلوب وظبيتها:
" إتحاف البررة بموانع التكفير المعتبرة "
وإليكها أيها القارئ الكرمي تصفحها برفق ،وال تعرؼ اغبق بالرجاؿ تنعم ُب ظبلؽبا
وذبن شبارىا.
وما كاف فيها من حق فمن ا﵁ وبفضلو وتوفيقو ،وما كاف فيها من خطإ فمن نفسي
ومن الشيطاف ،وحسبنا ا﵁ ونعم الوكيل.
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اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

فصل

حقيقة التوحيد
ٔ .معنى ال إلو إال اهلل

ٕ .شروط ال إلو إال اهلل

ٖ .ال إسالم لمن لم يُحقق التوحيد
ٗ .ال يجوز التقليد في التوحيد

٘ .الكفر بالطاغوت واإليمان باهلل
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اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

 .8معنى ال إلو إال اهلل
وىي تدؿ علي نفي اإلؽبية عما سوى ا﵁ تعاىل كائنا من كاف ،وإثباهتا ﵁ وحده دوف
كل من سواه فبل معبود حبق إال ا﵁ ،1قاؿ سبحانو ﴿ :وإِلَػه ُكم إِلَو و ِ
اح ٌد الَّ إِلَوَ إِالَّ ُى َو
َ ُ ْ ٌَ
الرِحيم ﴾ ،2وقاؿ ﴿ :وما أَرس ْلنا ِمن قَػبلِ
ِ
وؿ إَِّال نُ ِ
ك ِمن َّرس ٍ
وحي إِلَْيو أَنَّوُ َال إِلَ َو إَِّال
الر ْضبَ ُن َّ
َّ
ََ ْ َ َ
َ
ْ
ُ
ُ
3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اؿ يَا قَػ ْوـ ْاعبُ ُدوا الل َو َما
وحا إ َىل قَػ ْومو فَػ َق َ
أَنَا فَ ْ
اعبُ ُدوف ﴾  ،وقاؿ سبحانوَ ﴿ 4:ولََق ْد أ َْر َس ْلنَا نُ ً
ٍ
ٍ
اؿ يَا قَػ ْوِـ ْاعبُ ُدواْ اللّ َو
اى ْم ُىوداً قَ َ
َخ ُ
لَ ُكم ّْم ْن إِلَو َغْيػ ُرهُ أَفَ َبل تَػتَّػ ُقو َف ﴾ 5 ،وقاؿَ ﴿ :وإِ َىل َعاد أ َ
ما لَ ُكم ّْمن إِلَ ٍػو َغيػره أَفَبلَ تَػتَّػ ُقو َف ﴾  ،وقاؿ ﴿ :وإِ َىل َشبُود أَخاىم ص ِ
اغبًا قَ َ
اؿ يَا قَػ ْوِـ ْاعبُ ُدواْ
ْ ُُ
َ َ ُْ َ
ْ
َ
َ
6
ٍ
ِ
ِ
اؿ يَا قَػ ْوِـ ْاعبُ ُدواْ اللّوَ َما
ق
ا
ب
ي
ع
ش
م
اى
َخ
أ
ن
ي
د
م
ىل
إ
و
﴿
وقاؿ:
،
﴾
ه
ر
ػ
ي
غ
ػو
ل
إ
ن
م
م
ك
ل
ا
م
و
ل
ال
َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ ًْ َ َ
ّ َ َ َ ُ ّْ ْ َ ُُ َْ7
ِ
ِ
ِ
لَ ُكم ّْم ْن إِلَ ٍػو َغْيػ ُرهُ﴾  ،وقاؿ ﴿ :قَالُواْ أَجْئتَػنَا لنَػ ْعبُ َد اللّ َو َو ْح َدهُ َونَ َذ َر َما َكا َف يػَ ْعبُ ُد آبَ ُاؤنَا فَأْتنَا
فَأْتِنا ِدبا تَعِدنَا إِف ُكنت ِمن َّ ِ ِ
ُت ﴾ ،8وقاؿَ ﴿ :و ْاعبُ ُدواْ اللّوَ َوالَ تُ ْش ِرُكواْ بِِو َشْيئًا ﴾.9
َ َ ُ
الصادق َ
َ َ
﴾.9

عما سوى ا﵁ – وىي العبادة – وإثباهتا ﵁ وحده ال
( فتبُت من ذلك نفي اإلؽبية َّ
10
شريك لو والقرآف من أولو إىل آخره يبُت ىذا ويقرره ويرشد إليو ) .

( وتوحيد األلوىية ىو حقيقة دين اإلسبلـ الذي ال يقبل ا﵁ من أحد سواه وال سبيل
إىل ربقيقو إال بإخبلص صبيع أنواع العبادة ﵁ تعاىل ،من ؿببة وخوؼ ورجاء وتوكل وصبلة
ودعاء واستغاثة وذبح ونذر وطواؼ واستعاذة وتوبة.1)...
ٔ -انظر فتح آّيد ص ٗ٘.
ٕ -البقرة اآلية ٖ.ٔٙ
ٖ -األنبياء اآلية ٕ٘.
ٗ -اؼبؤمنوف اآلية ٖٕ.
٘ -األعراؼ اآلية ٘.ٙ
 -ٙىود اآلية ٔ.ٙ
 -ٚاألعراؼ اآلية ٘..ٛ
 -ٛاألعراؼ اآلية ٓ..ٚ
 -ٜالنساء اآلية ..ٖٙ
ٓٔ  -فتح آّيد ٕ٘..

منرب التوحيد واعبهاد

()ٙ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

وقد عبد اؼبشركوف مع ا﵁ آؽبة أخرى يريدوف شفاعتها والقرب ّٔا إىل ا﵁ ،فلم يشفع
ؽبم قصدىم ومل ينفعهم عند ا﵁ ،قاؿ سبحانو ﴿ :ويػعب ُدو َف ِمن د ِ ِ
ضُّرُى ْم َوالَ
وف اللّو َما الَ يَ ُ
ُ
َ َ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َم َاوات َوالَ ُب
ند اللّ ِو قُ ْل أَتػُنَبّْئُو َف اللّوَ دبَا الَ يَػ ْعلَ ُم ُب َّ
يَن َفعُ ُه ْم َويػَ ُقولُو َف َى ُػؤالء ُش َف َع ُاؤنَا ِع َ
األ َْر ِ
ض ُسْب َحانَوُ َوتَػ َع َاىل َع َّما يُ ْش ِرُكو َف ﴾. 2
ين َّازبَ ُذوا ِمن ُدونِِو أ َْولِيَاء َما نػَ ْعبُ ُد ُى ْم إَِّال لِيُػ َقّْربُونَا إِ َىل اللَّ ِو ُزلْ َفى إِ َّف اللَّ َو
وقاؿَ ﴿ :والَّ ِذ
َ
َْوب ُك ُم بػَْيػنَػ ُه ْم ُِب َما ُى ْم فِ ِيو َىبْتَلِ ُفو َف ﴾.3
وما أحسن ما قالو العبلمة ابن القيم – رضبو ا﵁ – ُب تفسَته لقولو تعاىل ﴿ :أَئِْف ًكا
ِ
يدو َف * فَما ظَنُّ ُكم بِر ّْ ِ
ُت ﴾ ( ،4أي فما ظنكم بو أف هبازيكم وقد
آؽبَةً ُدو َف اللَّ ِو تُِر ُ
ب الْ َعالَم َ
َ
َ
عبدًب معو غَته ؟ وما الذي ظننتم بو حىت جعلتم معو شركاء ؟ أظننتم أنو ؿبتاج إىل الشركاء
واألعواف ،أـ ظننتم أنو ىبفى عليو شيء من أحواؿ عباده حىت وبتاج إىل شركاء تعرفو ّٔا
كاؼبلوؾ ؟ أو ىو ٍ
قاس فيحتاج إىل شفعاء يستعطفونو على عباده ؟ أـ ذليل فيحتاج إىل ويل
يتكثر بو من القلة ويتعزز بو من الذلة أـ وبتاج إىل الولد فيتخذ صاحبة يكوف الولد منها
ومنو؟ تعاىل ا﵁ عن ذلك علواًكبَتاً ) .5

ٔ -راجع تيسَت العزيز اغبميد ص .ٕٗ-ٖٜ
ٕ -يونس اآلية .ٔٛ
ٖ -الزمر اآلية ٖ.
ٗ -الصافات اآلية .ٛٚ/ٛٙ
 - 5مدا رج السالكُت ٖ\ٕٖ٘ .
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()ٚ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

 .4شروط ال إلو إال اهلل
ط ُُُ
اعلم أف الشرط يلزـ من عدمو العدـ وال يلزـ من وجوده الوجود ،فمىت فقد شر ُ
من ىذه الشروط مل يكن صاحبو ُؿبققاً ِؿ " ال إلو إال ا﵁ " فبل ينفعو عندئذ النطق ّٔا.
ُسئل وىب بن منبو ( :أليس " ال إلو إال ا﵁ " مفتاح اعبنة؟ قاؿ بلى ولكن ما من
مفتاح إال ولو أسناف فإف جئت دبفتاح لو أسناف فتح لك و إال مل يفتح لك ).1
ٔ .الشرط األول:
العلم
بمعناىا المراد منها نفياً وإثباتاً :اؼبناُب للجهل بذلك قاؿ تعاىل ﴿ :فَ ْ
اعلَ ْم أَنَّوُ
2
اغب ّْق﴾ أي ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ب " ال إلو إال ا﵁ " ﴿ َوُى ْم
َال إلَ َو إَّال اللَّ3وُ ﴾  ،وقاؿ :أيضاً ﴿ إَّال َمن َش ِه َد ب َْ
يػَ ْعلَ ُمو َف ﴾  ،بقلؤّم ما نطقوا بو بألسنتهم ،وقاؿ تعاىلَ ﴿ :ش ِه َد اللّوُ أَنَّوُ الَ إِلَ َػو إِالَّ ُى َو
والْمبلَئِ َكةُ وأُولُواْ الْعِْل ِم قَآئِماً بِالْ ِقس ِط الَ إِلَػو إِالَّ ىو الْع ِزيز ْ ِ
يم ﴾ .وعن عثماف بن عفاف
َ َُ َ ُ
َْ
ْ
َ
َ َ
اغبَك ُ
رضي ا﵁ عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ( من مات وىو يعلم أنو ال إلو إال
ا﵁ دخل اعبنة ). 4
ٕ .الشرط الثاني:
اليقين المنافي للشك :ومعٌت ذلك أف يكوف قائلها مستيقناً دبدلوؿ ىذه الكلمة
يقيناً جازماً ،فإف اإليباف ال يغٍت فيو إال علم اليقُت ال علم الظن .قاؿ تعاىل ﴿ :إَِّمبَا
ِ َّ ِ
ِِ
ِ
اى ُدوا بِأ َْم َواؽبِِ ْم َوأَن ُف ِس ِه ْم ُِب َسبِ ِيل اللَّ ِو
ين َآمنُوا بِال5لَّو َوَر ُسولو ٍُبَّ َملْ يػَ ْرتَابُوا َو َج َ
الْ ُم ْؤمنُو َف الذ َ
الص ِادقُو َف ﴾ .
ك ُى ُم َّ
أُْولَئِ َ

ٔ -ذكره البخاري معلقا ُب كتاب اعبنائز :باب من كاف آخر كبلمو " ال إلو إال ا﵁ " (ٖ\.)ٜٔٓ
ٕ -ؿبمد اآلية .ٜٔ
ٖ -الزخرؼ اآلية .ٛٙ
ٗ -رواه مسلم ُب كتاب اإليباف .ٕٙ
٘ -اغبجرات اآلية ٘ٔ.

منرب التوحيد واعبهاد

()ٛ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

وعن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ( أشهد أال إلو
إال ا﵁ ،وأين رسوؿ ا﵁ .ال يلقى ا﵁ ّٔما عبد ،غَت شاؾ ،فيحجب عن اعبنة). 1
وعن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو من حديث طويل ( ...من لقيت وراء ىذا اغبائط يشهد
أال إلو إال ا﵁ مستيقناً ّٔا قلبُو فبشره باعبنة). 2
 .3الشرط الثالث:
القبول لما اقتضتو ىذه الكلمة بقلبو ولسانو :وقد قص ا﵁ عز وجل علينا من أنباء
ِ
ك َما
ما قد سبق من إقباء من قبلها ،وانتقامو فبن ردىا وأباىا كما قاؿ تعاىلَ ﴿ :وَك َذل َ
ِ
وىا إِنَّا َو َج ْدنَا آبَاءنَا َعلَى أ َُّم ٍة َوإِنَّا َعلَى
ك ُِب قَػ ْريٍَة ّْمن ن َِّذي ٍر إَِّال قَ َ
أ َْر َس ْلنَا ِمن قَػْبل َ
اؿ ُمْتػَرفُ َ
اؿ أ ََولَ ْو ِجْئتُ ُكم بِأ َْى َدى ِفبَّا َو َج ُّ
دًب َعلَْي ِو آبَاء ُك ْم قَالُوا إِنَّا ِدبَا أ ُْرِس ْلتُم بِِو
آثَا ِرِىم ُّم ْقتَ ُدو َف * قَ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ُت ﴾ . 3وقاؿ سبحانو ﴿ :إِنػ َُّه ْم
َكاف ُرو َف * فَانتَػ َق ْمنَا مْنػ ُه ْم فَانظُْر َكْي َ
ف َكا َف َع4اقبَةُ الْ ُم َك ّْذبِ َ
ِ ِ
يل َؽبُ ْم َال إِلَوَ إَِّال اللَّوُ يَ ْستَكِْربُو َف ﴾ .
َكانُوا إذَا ق َ
 .2الشرط الرابع:
َح َس ُن ِدينًا ّْفب َّْن
االنقياد لما دلت عليو المنافي لترك ذلك :قاؿ سبحانوَ ﴿ :وَم ْن أ ْ
5
ِ ِ
َسلَم و ْجهوُ ﵁ وُىو ُْؿب ِسن واتػَّبع ِملَّ َة إِبْػر ِاى ِ َّ
يم َخلِيبلً ﴾  .وقاؿ
أْ َ َ َ
ٌ ََ
َ َ
يم َحني ًفا َوازبَ َذ اللّوُ إبْػَراى َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك بِالْعُ ْرَوةِ الْ ُوثْػ َقى َوإِ َىل اللَّ ِو
استَ ْم َس َ
أيضاًَ ﴿ :وَمن 6يُ ْسل ْم َو ْج َهوُ إِ َىل اللَّو َوُى َو ُْؿبس ٌن فَػ َقد ْ
َعاقِبَةُ ْاأل ُُموِر ﴾  ،أي ببل إلو إال ا﵁ .وال سبيل إىل ربقيق االنقياد والوصوؿ لغايتو إال باتباع
باتباع النيب صلى ا﵁ عليو وسلم وـبالفة النفس واؽبوى وكل ما وبوؿ دوف ذلك .وقاؿ
ِ
وؾ فِي َما َش َجَر بػَْيػنَػ ُه ْم ٍُبَّ الَ َِهب ُدواْ ُِب أَن ُف ِس ِه ْم
ىت ُوبَ ّْك ُم َ
تعاىل ﴿ :فَبلَ َوَربّْ َ
ك الَ يػُ ْؤمنُِو َف َح ََّ7
يما ﴾  ،قاؿ ابن كثَت ُب تفسَته ؽبذه اآلية ( يقسم ا﵁ تعاىل
َحَر ًجا ّْفبَّا قَ َ
ضْي َ
ت َويُ َسلّْ ُمواْ تَ ْسل ً
ٔ -رواه مسلم ُب كتاب اإليباف .ٕٚ
ٕ -مسلم ،كتاب اإليباف ٖٔ.
ٖ -الزخرؼ اآلية ٖٕ.ٕ٘-
ٗ -الصافات اآلية ٖ٘.
٘ -النساء اآلية ٕ٘ٔ.
 -ٙلقماف اآلية ٕٕ.
 -ٚالنساء اآلية ٘ٙ
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اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

تعاىل بنفسو الكريبة اؼبقدسة أنو ال يؤمن أحد حىت وبكم الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ُب
صبيع األمور فما حكم بو فهو اغبق الذي هبب االنقياد لو باطناً وظاىراً وؽبذا قاؿٍُ ﴿ :بَّ الَ
ِ
ِ
يما ﴾ ،أي :إذا حكموؾ يطيعونك ُب
َِهب ُدواْ ُِب أَن ُفس ِه ْم َحَر ًجا ّْفبَّا قَ َ
ضْي َ
ت َويُ َسلّْ ُمواْ تَ ْسل ً
بواطنهم ،فبل هبدوف ُب أنفسهم حرجاً فبا حكمت بو ،وينقادوف لو ُب الظاىر والباطن
فيسلموف لذلك تسليماً كلياً من غَت فبَُانعة وال مدافعة وال منازعة كما ورد ُب اغبديث (
والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت يكوف ىواه تبعاً ؼبا جئت بو ).1
 .5الشرط الخامس:
الصدق المنافي للكذب :وىو أف يقوؽبا صدقاً من قلبو ،يو ِ
اطئ قلبو لسانو ،ألف
اؼبنافقُت يقولوهنا ولكن ليس على وجو الصدؽ ،فقاؿ ا﵁ تعاىل عنهمَ ﴿ :وِم َن الن ِ
َّاس َمن
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ُت ﴾ .2وعن معاذ بن جبل عن النيب صلى ا﵁
يػَ ُق ُ
وؿ َآمنَّا بِاللّو َوبِالْيَػ ْوـ اآلخ ِر َوَما ُىم دبُْؤمن َ
عليو وسلم قاؿ ( ما من ٍ
أحد يشهد أال إلو إال ا﵁ وأف ؿبمداً عبده ورسولو صدقاً من قلبو
إال حرـ ا﵁ عليو النار).3
قاؿ ابن القيم ( والتصديق ب " ال إلو إال ا﵁" يقتضي اإلذعاف واإلقرار حبقوقها وىي
شرائع اإلسبلـ اليت ىي تفصيل ىذه الكلمة ،بالتصديق جبميع أخباره وامتثاؿ أوامره
واجتناب نواىيو ...فاؼبصدؽ ّٔا على اغبقيقة ىو الذي يأٌب بذلك كلو ومعلوـ أف عصمة
اؼباؿ والدـ على اإلطبلؽ مل ربصل إال ّٔا وبالقياـ حبقها ،وكذلك النجاة من العذاب على
اإلطبلؽ مل ربصل إال ّٔا وحبقها).4
 .6الشرط السادس:
اإلخالص :وىو توحيد ا﵁ ُب القصد ،وتصفية العمل بصاحل النية عن صبيع شوائب
5
ِ
الشرؾ ،قاؿ تعاىل ﴿ :أََال لِلَّ ِو الدّْين ْ ِ
ِ
ص ﴾  .وقاؿ أيضاًَ ﴿ :وَما أُم ُروا إَِّال ليَػ ْعبُ ُدوا اللَّوَ
اػبَال ُ
ُ
ٔ -تفسَت ابن كثَت ٕ\ ٖٓٙواغبديث حسنو النووي وضعفو ابن رجب وغَته ،وال شك ُب صحة
معناه.
ٕ -البقرة اآلية .ٛ
ٖ -البخاري كتاب العلم .ٕٔٛ
ٗ -التبياف ُب أقساـ القرآف ص ٖٗ.
٘ -الزمر اآلية ٖ.

منرب التوحيد واعبهاد

(ٓٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

ـبُْلِ ِ
ّْين ُحنَػ َفاء ﴾ .1وروى البخاري من حديث أيب ىريرة أف النيب صلى ا﵁ عليو
ُت لَوُ الد
ص
َ
َ
وسلم قاؿ ( أسعد الناس بشفا عيت من قاؿ ال إلو إال ا﵁ خالصاً من قلبو ).2
 .7الشرط السابع:
المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضتو ودلت عليو وألىلها العاملين بها الملتزمين
َّاس من يػت ِ
ِ
َّخ ُذ ِمن د ِ
َنداداً
وف اللّ ِو أ َ
ُ
لشروطها وبغض ما ناقض ذلك :قاؿ تعاىل3َ ﴿ :وم َن الن ِ َ َ
ُِوببُّونػَهم َكح ّْ ِ َّ ِ
َش ُّد ُحبِّا لّْلّ ِو ﴾  .وُب الصحيحُت من حديث أنس أف
ين َآمنُواْ أ َ
ُْ ُ
ب اللّو َوالذ َ
رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم قاؿ ( ثبلث من كن فيو وجد فيهن حبلوة اإليباف ،أف
يكوف ا﵁ ورسولو أحب إليو فبا سوانبا وأف وبب اؼبرءَ ال وببو إال ﵁ وأف يكره أف يعود ُب
الكفر بعد أف أنقذه ا﵁ منو كما يكره أف يقذؼ ُب النار ).4
قاؿ اغبكمي ( وعبلمة حب العبد ربو تقدمي ؿبابو وإف خالفت ىواه وبغض ما يبغض
ربو وإف ماؿ إليو ىواه ،ومواالة من واىل ا﵁ ورسولو ومعاداة من عاداه ،واتباع رسولو صلى
ا﵁ عليو وسلم واقتفاء أثره وقبوؿ ىداه ).5

ٔ -البينة اآلية ٘.
ٕ -البخاري كتاب العلم .ٜٜ
ٖ -البقرة اآلية ٘.ٔٙ
ٗ -البخاري ،اإليباف  ،ٔٙمسلم ،اإليباف ٖٗ.
٘ -معا رج القبوؿ ٔ\ٖ ، ٖٛراجع الوالء والرباء ص  ٕٛإىل  ٖٛو معا رج القبوؿ ٔ\ ٖٚٚإىل
ٖ.ٖٛ

منرب التوحيد واعبهاد

(ٔٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

 .3ال إسالم لمن لم يُحقق التوحيد
 وجوب معرفة التوحيد
اعلَ ْم أَنَّوُ َال
قاؿ البخاري رضبو ا﵁ ( باب العلم قبل القوؿ والعمل لقوؿ ا﵁ تعاىل ﴿ :فَ ْ
إِلَوَ إَِّال اللَّوُ ﴾ فبدأ بالعلم).
اعلَ ْم أَنَّوُ َال إِلَ َو إَِّال اللَّوُ ﴾ ٍب
قاؿ اغبافظ ( قولو" :فبدأ بالعلم" أي حديث قاؿ ﴿ :فَ ْ
قاؿ ﴿ :و ِ ِ
ك﴾ واػبطاب وإف كاف للنيب صلى ا﵁ عليو وسلم فهو متناوؿ ألمتو
استَػ ْغف ْر ل َذنبِ َ
َ ْ
واستدؿ سفياف بن عيينة ّٔذه اآلية على فضل العلم ،كما أخرجو أبو نعيم ُب اغبلية ُب
ترصبتو من طريق الربيع بن نافع عنو أنو تبلىا فقاؿ أمل تسمع أنو بدأ بو فقاؿ "اعلم" ٍب أمره
بالعمل؟
وينتزع منها دليل ما يقولو اؼبتكلموف من وجوب اؼبعرفة ،لكن النزاع كما قدمناه ،إمبا
ىو ُب إهباب تعلم األدلة على القوانُت اؼبذكورة ُب كتب الكبلـ ).1
فانظر رضبك ا﵁ إىل ما أشار إليو اغبافظ من أنو ال نزاع ُب وجوب اؼبعرفة أي معرفة
التوحيد وإمبا النزاع ُب إهباب تعلم األدلة على القوانُت اليت وضع اؼبتكلموف.
 مذىب أىل السنة والجماعة
وقد نقل النووي كبلما مطوال للقاضي عياض واستحسنو قاؿ :قاؿ القاضي عياض:
( ...ومذىب أىل السنة أف اؼبعرفة مرتبطة بالشهادتُت ال تنفع إحدانبا وال تنجي من النار
دوف األخرى إال ؼبن مل يقدر على الشهادتُت آلفة بلسانو أو مل سبهلو اؼبدة ليقوؽبا.2)...
 الجهل باهلل كفر على كل حال
وقد ذكر ابن تيمية عن ؿبمد بن نصر اؼبروزي قاؿ ( :قالوا وؼبا كاف العلم با﵁ إيبانا
واعبهل بو كفراً ،وكاف العمل بالفرائض إيباناً واعبهل ّٔا قبل نزوؽبا ليس كفراً ،ألف أصحاب
رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم قد أقروا با﵁ أوؿ ما بعث ا﵁ رسولو صلى ا﵁ عليو وسلم
ٔ -فتح الباري ُب ٖ ؾبلدات ٔ\.ٕٛٚ
ٕ -شرح صحيح مسلم ٔ\.ٕٜٔ
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إليهم ،ومل يعلموا الفرائض اليت افًتضت عليهم بعد ذلك ،فلم يكن جهلهم بذلك كفراًٍ ،ب
أنزؿ ا﵁ عليهم الفرائض فكاف إقرارىم والقياـ ّٔا إيباناً وإمبا يكفر من جحدىا لتكذيبو خرب
ا﵁ ،ولو مل ِ
يأت خرب من ا﵁ ما كاف جبهلها كافراً ،وبعد ؾبيئ اػبرب من مل يسمع اػبرب من
اؼبسلمُت ،مل يكن جبهلها كافراً ،واعبهل با﵁ ُب كل ٍ
حاؿ كفر قبل اػبرب وبعد اػبرب).1
وقاؿ عبلء الدين أبو بكر مسعود بن أضبد الكاساين ( :فإف أبا يوسف روى عن أيب
حنيفة رضبو ا﵁ ىذه العبارة :فقاؿ كاف أبو حنيفة رضي ا﵁ عنو يقوؿ :ال عذر ألحد من
اػبلق ُب جهلو معرفة الرب سبحانو وتعاىل وتوحيده ؼبا يرى من خلق السماوات واألرض
وخلق نفسو وسائر ما خلق ا﵁ سبحانو ،فأما الفرائض فمن مل يعلمها ومل تبلغو فإف ىذا مل
تقم عليو حجة ُحكمية ).2
 تقييد عدم المؤاخذة بالجهل بما دون التوحيد
وأقواؿ علماء السلف حافلة بذلك ،فإهنم إمبا يقيدوف باعبهل الكفر ُب ترؾ الفرائض
ال التوحيد.
قاؿ عبد ا﵁ بن أضبد حدثنا سويد بن سعيد اؽبروي قاؿ سألنا سفياف بن عُيينة عن
اإلرجاء فقاؿ ( :يقولوف اإليباف قوؿ وعمل ،واؼبرجئة أوجبوا اعبنة ؼبن شهد أال إلو إال ا﵁
مِ
صراً بقلبو على ترؾ الفرائض ،وظبوا ترؾ الفرائض ذنباً دبنزلة ركوب ا﵀ارـ ،وليس بسواء،
ُ
ألف ُركوب ا﵀ارـ من غَت استحبلؿ معصية وترؾ الفرائض متعمداً من غَت جهل وال عذر
كفر ُُ ). 3
ىو ُ
 مقتضى الشهادة ومدلولها
عن عبادة بن الصامت قاؿ قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ( من شهد أال إلو إال
ا﵁ وحده ال شريك لو وأف ؿبمداً عبده ورسولو وأف عيسى عبد ا﵁ ورسولو وكلمتو ألقاىا
إىل مرمي وروح منو ،واعبنة حق ،والنار حق ،أدخلو ا﵁ اعبنة على ما كاف منو من العمل ).4

ٔ -ؾبموع الفتاوى .ٖٕ٘\ٚ
ٕ -بدائع الصنائع وترتيب الشرائع .ٖٕٔ\ٚ
ٖ -السنة لعبد ا﵁ بن أضبد ٔ\.ٖٗٚ،ٖٗٛ
ٗ -البخاري ،كتاب األنبياء ٖٖ٘ٗ ومسلم ،كتاب اإليباف .ٕٛ،ٗٙ
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قاؿ الشيخ عبد الرضبن بن حسن ( من شهد أال إلو إال ا﵁ أي من تكلم ّٔا عارفاً
ؼبعناىا ،عامبلً دبقتضاىا باطناً وظاىراً ،فبل بد ُب الشهادتُت من العلم واليقُت والعلم دبدلوؽبا
1
اغبَ ّْق َوُى ْم يػَ ْعلَ ُمو َف
اعلَ ْم أَنَّوُ َال إِلَوَ إَِّال اللَّوُ ﴾  ،وقولو ﴿إَِّال َمن َش ِه َد بِ ْ
كما قاؿ تعاىل ﴿ فَ ْ
﴾ ،2أما النطق ّٔا من غَت معرفة ؼبعناىا وال يقُت وال عمل دبا تقتضيو من الرباءة من الشرؾ
وإخبلص القوؿ والعمل ،قوؿ القلب واللساف وعمل القلب واعبوارح ،فغَت نافع باإلصباع
).3
وقاؿ بعد أف ذكر أقواؿ العلماء ُب معٌت " ال إلو إال ا﵁ " ( :فدلت " ال إلو إال ا﵁ "
على نفي اإلؽبية عن كل ما سوى ا﵁ تعاىل كائناً من كاف وإثبات اإلؽبية ﵁ وحده دوف كل
ما سواه وىذا ىو التوحيد الذي دعت إليو الرسل ،ودؿ عليو القرآف من أولو إىل آخره ،كما
قاؿ تعاىل عن اعبن ﴿ قُل أ ِ
اعبِ ّْن فَػ َقالُوا إِنَّا َِظب ْعنَا قػُ ْرآنًا َع َجبًا *
يل أَنَّو
استَ َم َع نػَ َفٌر ّْم َن ْ
ُوح َي إِ ََّ
ْ
ُ
ْ
الر ْش ِد فَ ِِ
ِ
ِ
ُّ
َح ًدا ﴾ ،4فبل إلو إال ا﵁ ال تنفع إال من عرؼ
أ
ا
ن
ػ
ب
ر
ب
ؾ
ر
ش
ن
ن
ل
و
يػَ ْه ِدي إِ َىل ُّ
آمنَّا بو َ َ ْ َ ََّْ َ
َ
مدلوؽبا نفياً وإثباتاً واعتقد ذلك وقبلو وعمل بو ،وأما من قاؽبا من غَت علم واعتقاد وعمل،
فقد تقدـ ُب كبلـ العلماء أف ىذا جهل صرؼ ،فهي حجة عليو ببل ريب ،فقولو ُب
اغبديث ( وحده ال شريك لو ) تأكيد وبياف ؼبضموف معناىا وقد أوضح ا﵁ ذلك وبينو ُب
قصص األنبياء واؼبرسلُت ُب كتابو اؼببُت ،فما أجهل عباد القبور حباؽبم ،وما أعظم ما وقعوا
فيو من الشرؾ اؼبناُب لكلمة اإلخبلص " ال إلو إال ا﵁ " فإف مشركي العرب وكبوىم جحدوا
" ال إلو إال ا﵁ " لفطاً ومعٌت ،وىؤالء اؼبشركوف أقروا ّٔا لفظاً وجحدوىا معٌت فتجد
أحدىم يقوؽبا وىو يألو غَت ا﵁ بأنواع العبادة ). 5
 ال شهادة إال مع العلم
وقاؿ العامل ا﵀دث سليماف بن عبد ا﵁ ُب كتابو اؼبوسوـ ب "تيسَت العزيز اغبميد شرح
كتاب التوحيد" عند ىذا اغبديث ( :قولو " من شهد أال إلو إال ا﵁ " أي من تكلم ّٔذه
الكلمة عارفاً ؼبعناىا عامبلً دبقتضاىا باطناً وظاىراً كما دؿ عليو قولو ﴿ :فَ ْ
اعلَ ْم أَنَّوُ َال إِلَوَ
ٔ -ؿبمد اآلية .ٜٔ
ٕ -الزخرؼ اآلية .ٛٙ
ٖ -فتح آّيد ص ٔ٘ ربقيق أضبد حامد الفقي ،تعليق ابن باز .
ٗ -اعبن اآلية ٔ. ٕ/
٘ -فتح آّيد ص ٗ٘.
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اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ
1
اغبَ ّْق َوُى ْم يػَ ْعلَ ُمو َف ﴾ ،2أما النطق بها من غير معرفة
إَِّال اللَّوُ ﴾  ،وقولو ﴿ :إَِّال َمن َش ِه َد بِ ْ
لمعناىا وال عمل بمقتضاىا ،فإن ذلك غير نافع باإلجماع.

وُب اغبديث ما يدؿ على ىذا وىو قولو "من شهد" إذ كيف يشهد وىو ال يعلم وؾبرد
النطق بشيء ال يسمى شهادة بو ).3
وقاؿ عبد الرضبن بن حسن ُب كبلمو عن حديث بعث معاذ ُب قولو صلى ا﵁ عليو
وسلم ( فليكن أوؿ ما تدعوىم إليو شهادة أال إلو إال ا﵁) ( :وكانوا يقولوهنا لكنهم جهلوا
معناىا الذي دلت عليو من إخبلص العبادة ﵁ وحده وترؾ عبادة ما سواه ،فكاف قوؽبم ال
إلو إال ا﵁ ال ينفعهم عبهلهم دبعٌت ىذه الكلمة ،كحاؿ أكثر اؼبتأخرين من ىذه األمة،
فإهنم كانوا يقولوهنا مع ما كانوا يفعلونو من الشرؾ بعبادة األموات والغائبُت والطواغيت
واؼبشاىد ،فيأتوف دبا ينافيها ،فيثبتوف ما نفتو من الشرؾ باعتقادىم وقوؽبم وفعلهم وينفوف ما
أثبتتو من اإلخبلص كذلك..
وقد تقدـ أف ال إلو إال ا﵁ قد قيدت ُب الكتاب والسنة بقيود ثقاؿ منها العلم واليقُت
واإلخبلص والصدؽ وا﵀بة والقبوؿ واالنقياد والكفر دبا يعبد من دوف ا﵁ ،فإذا اجتمعت
ىذه القيود ؼبن قاؽبا نفعتو ىذه الكلمة واف مل ذبتمع ىذه مل تنفعو ،والناس متفاوتوف ُب
العلم ّٔا والعمل ،فمنهم من ينفعو قوؽبا ومنهم من ال ينفعو كما ال ىبفى ).4
 الخطأ في فهم أحاديث من قال ال إلو إال اهلل
وىذه كلمات مضيئة ُب الرَّد على من ىبطئوف ُب فهم أحاديث الوعد ؼبن قاؿ " ال إلو
إال ا﵁ " فيحكموف ؼبن تلفظ ّٔا باإلسبلـ ولو مل ينخلع عن عبادة غَت ا﵁ كما يفعل
القبور يوف وغَتُىم.
قاؿ ؿبمد حامد الفقي ( كثَت من الناس ىبطئوف ُب فهم أحاديث " من قاؿ ال إلو إال
ا﵁ دخل اعبنة " فيظنوف أف التلفظ ّٔا يكفي وحده للنجاة من النار ودخوؿ اعبنة وليس
كذلك ،فإف من يظن ذلك من اؼبغرورين مل يفهم " ال إلو إال ا﵁ " ألنو مل يتدبرىا إذ أف
ٔ -ؿبمد اآلية .ٜٔ
ٕ -الزخرؼ اآلية .ٛٙ
ٖ -تيسَت العزيز اغبميد ص ٕ.ٚ
ٗ -قرة عيوف اؼبوحدين ص .ٗٛ
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حقيقة معناىا الرباءة من كل معبود والتعهد بتجريد كل أنواع العبادة ﵁ سبحانو وحده،
والقياـ بو على الوجو الذي وببو ويرضاه ،فمن مل يقم حبقها من العبادة أو قاـ ببعض أنواع
العبادة ٍب عبد مع ا﵁ غَته ،من دعاء األولياء والصاغبُت والنذر ؽبم وكبو ذلك ،فإنو يكوف
ىادماً ؽبا ،فبل تنفعو دعواه وال تغٍت عنو شيئاً .ولو كاف ؾبرد قوؽبا كافياً ،مل يقع من اؼبشركُت
ما وقع من1ؿباربة الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ومعاداتو قاؿ 2ا﵁ تعاىل ﴿ فَ ْ
اعلَ ْم أَنَّوُ َال إِلَوَ
اغبَ ّْق َوُى ْم يَػ ْعلَ ُمو َف ﴾  ،فمن مل يوؼ ّٔا ويعمل
إَِّال اللَّوُ ﴾  ،وقاؿ ﴿ :إَِّال َمن َش ِه َد بِ ْ
دبقتضاىا ،ال ينفعو التلفظ ،وكل من جعل شيئاً من العبادة لغَت ا﵁ فهو إما جاىل دبعناىا
َّ ِ
ض َّل َس ْعيُػ ُه ْم
أو كاذب ُب ادعائو اإليباف وأولئك ىم اؼبغروروف
ين َ
األخسروف أعماال ﴿ الذ َ
4 3
ِ
اغبَيَ ِاة ُّ
صْنػ ًعا ﴾ )  .وقاؿ رضبو ا﵁ ( :كثَت من
ُِب ْ
الدنْػيَا َوُى ْم َْوب َسبُو َف أَنػ َُّه ْم ُْوبسنُو َف ُ
أدعياء العلم هبهلوف " ال إلو إال ا﵁ " فيحكموف على من تلفظ ّٔا باإلسبلـ ولو كاف
ؾباىراً بالكفر الصراح ،كعبادة القبور واؼبوتى واألوثاف واستحبلؿ ا﵀رمات اؼبعلوـ ربريبها من
الدين ضرورة واغبكم بغَت ما أنزؿ ا﵁ ،وازباذ أحبارىم ورىباهنم أرباباً من دوف ا﵁ ،ولو
كانت ؽبؤالء اعبهلة قلوب يفقهوف ّٔا لعلموا أف معٌت " ال إلو إال ا﵁ " الرباءة من عبادة
غَت ا﵁ ،وإعطاء العهد واؼبيثاؽ بالقياـ بأداء حق ا﵁ ُب العبادة ،يدؿ على ذلك قوؿ ا﵁
ِ
وت ويػؤِمن بِاللّ ِو فَػ َق ِد استمس ِ ِ
ِ
ص َاـ َؽبَا
َْ ْ َ َ
تعاىل ﴿ :فَ َم ْن يَ ْك ُفْ5ر بِالطَّاغُ َ ُ ْ
ك بالْعُ ْرَوة الْ ُوثْػ َق َى الَ انف َ
واللّو َِظب ِ
يم ﴾  ،وقد شهد النيب صلى ا﵁ عليو وسلم للخوارج بكثرة الصبلة والصياـ
َ ُ ٌ
يع َعل ٌ
وقراءة القرآف اؼبشحوف ببل إلو إال ا﵁ ،ومع ذلك فقد حكم عليهم بالكفر وقاؿ ( لو
أدركتهم لقتلتهم قتل عاد ) كما ُب الصحيحُت ،ولو كاف ؾبرد التلفظ ببل إلو إال ا﵁ كافياً
ما وقعت اغبرب والعداء بُت الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم وبُت اؼبشركُت الذين كانوا
يفهموف ال إلو إال ا﵁ أكثر فبا يفهمها أدعياء العلم ُب ىذا الزمن ،ولكن طبع ا﵁ على
قلؤّم فهم ال يفقهوف).6

ٔ -ؿبمد اآلية .ٜٔ
ٕ -الزخرؼ اآلية .ٛٙ
ٖ -الكهف اآلية ٗٓٔ.
ٗ -ىامش فتح آّيد.ٕٚ ،
٘ -البقرة اآلية .ٕ٘ٙ
 -ٙىامش فتح آّيد ،ص .ٕ٘ٛ
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ٗ .ال يجوز التقليد في التوحيد
 تعريف التقليد ومنعو
قاؿ الشوكاين رضبو ا﵁ ُب التقليد ( :ىو العمل بقوؿ الغَت من غَت حجة) ،1وقاؿ
أيضاً بعد أف ذكر بعض أقواؿ العلماء فيو ( :ؤّذا تعلم أف اؼبنع من التقليد إذا مل يكن
إصباعاً فهو مذىب اعبمهور ).2
 التقليد في التوحيد
وقاؿ ُب أوؿ كتابو ( السيل اعبرار ) ( :إف قولو " الفرعية" ىبرج األصلية أي مسائل
أصوؿ الدين وأصوؿ الفقو ،وإىل ىذا ذىب اعبمهور السيما ُب أصوؿ الدين ،فقد حكى
األستاذ أبو إسحاؽ ُب شرح الًتتيب :أف اؼبنع من التقليد فيها ىو إصباع أىل العلم من أىل
اغبق وغَتىم من الطوائف .قاؿ أبو اغبسن بن القطاف ( :ال نعلم خبلفاً ُب امتناع التقليد
ُب التوحيد ) ،وحكاه ابن السمعاين عن صبيع اؼبتكلمُت وطائفة من الفقهاء .وقاؿ إماـ
اغبرمُت ُب الشامل ( :مل يقل بالتقليد ُب األصوؿ إال اغبنابلة ) .وقاؿ االسفراييٍت مل ىبالف
فيو إال أىل الظاىر .ومل وبك ابن اغباجب اػببلؼ ُب ذلك إال عن العنربي ،وحكاه ُب
ا﵀صوؿ عن كثَت من الفقهاء ،واستدؿ اعبمهور على منع التقليد ُب ذلك بأف األمة أصبعت
على وجوب معرفة ا﵁ سبحانو وأهنا ال ربصل بالتقليد ،ألف اؼبقلد ليس معو إال األخذ بقوؿ
من يقلده ،وال يدري أىو صواب أـ خطأ ).3
).4

وقاؿ القرطيب ُب تفسَته لسورة األعراؼ عند آية اؼبيثاؽ ( وال عذر للمقلد ُب التوحيد
 عاقبة المقلد في العقائد

ٔ -إرشاد الفحوؿ ٔٗٗ .
ٕ -إرشاد الفحوؿ ٘ٗٗ.
ٖ -السيل اعبرار – الطبعة األوىل ُب ؾبلد واحد ص ٕٔ.
ٗ -اعبامع ألحكاـ القرآف .ٖٜٔ/ٚ

منرب التوحيد واعبهاد

()ٔٚ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

وقد روى البخاري من حديث قتادة عن أنس أنو حدثهم أف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو
وسلم قاؿ ( إف العبد إذا وضع ُب قربه وتوىل عنو أصحابو – وإنو ليسمع قرع نعاؽبم-أتاه
ملكاف فيقعدانو فيقوالف ما كنت تقوؿ ُب ىذا الرجل؟ ﵀مد ص؟ فأما اؼبؤمن فيقوؿ :أشهد
أنو عبد ا﵁ ورسولو فيقاؿ لو ،انظر إىل مقعدؾ من النار قد أبدلك ا﵁ بو مقعداً من اعبنة،
فسح لو ُب قربهٍ ،ب رجع إىل حديث أنس قاؿ:
فَتانبا صبيعاً " قاؿ قتادة :وذكر لنا أنو يُ ُ
وأما اؼبنافق والكافر ،فيقاؿ لو ما كنت تقوؿ ُب ىذا الرجل؟ فيقوؿ ال أدري كنت أقوؿ ما
يقوؿ الناس ،فيقاؿ :ال دريت وال تليت ويضرب دبطارؽ من حديد ضربة ،فيصيح صيحة
يسمعها من يليو غَت الثقلُت ).1
قاؿ اغبافظ ( :وفيو ذم التقليد في اإلعتقادات لمعاقبة من قال ،كنت أسمع
الناس يقولون شيئاً فقلتو.2)..
 التقليد سبب للضالل
وىل كاف آفة كثَت من اػبلق إال التقليد؟ قاؿ سبحانو ... ﴿ :ما ى ِذهِ الت ِ
يل الَِّيت
َ َ
َ
َّماث ُ
ِِ
ِ
ين ﴾ .3وقاؿ سبحانو ﴿ :إِنَّا َو َج ْدنَا آبَاءنَا
أَنتُ ْم َؽبَا َعاك ُفو َف * قَالُوا َو َج ْدنَا آبَاءنَا َؽبَاَ 4عابد َ
َعلَى أ َُّم ٍة َوإِنَّا َعلَى آثَا ِرِىم ُّم ْهتَ ُدو َف ﴾  .وقاؿ سبحانوَ ﴿ :وقَالُوا َربػَّنَا إِنَّا أَطَ ْعنَا َس َادتَػنَا
السبِ َيبل ﴾.5
َضلُّونَا َّ
َوُكبَػَراءنَا فَأ َ
قاؿ الشوكاين رضبو ا﵁ ( واؼبراد بالسادة والكرباء ُى ُم الرؤساء والقادة الذين كانوا يبتثلوف
أمرىم ُب الدنيا ويقتدوف ّٔم ،وُب ىذا زجر عن التقليد شديد ،وكم ُب الكتاب العزيز من
التنبيو على ىذا والتحذير منو والتنفَت عنو ،ولكن ؼبن يفهم معٌت كبلـ ا﵁ ويقتدي بو
وينصف من نفسو ،ال ؼبن ىو من جنس األنعاـ ُب سوء الفهم ومزيد الببلدة وشدة
التعصب ).6

ٔ -صحيح البخاري ،كتاب اعبنائز ٗ.ٖٔٚ
ٕ -فتح الباري (ٔ ) ٛٓٙ/طبعة ُب ثبلث ؾبلدات.
ٖ -األنبياء اآلية ٕ٘.ٖ٘ /
ٗ -الزخرؼ اآلية ٕٕ.
٘ -األحزاباآلية .ٙٚ
 -ٙفتح القدير ٗ.ٗٗٔ/
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اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
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إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

ِ ِ
الرس ِ
ِ
وؿ قَالُواْ َح ْسبُػنَا َما
يل َؽبُ ْم تَػ َعالَ ْواْ إِ َىل َما أ َ
َنزَؿ اللّوُ َوإ َىلُ َّ 1
وقاؿ سبحانوَ ﴿ :وإ َذا ق َ
َو َج ْدنَا َعلَْي ِو آبَاءنَا أ ََولَ ْو َكا َف آبَ ُاؤُى ْم الَ يَػ ْعلَ ُمو َف َشْيئًا َوالَ يػَ ْهتَ ُدو َف ﴾ .
قاؿ ابن كثَت ( أي :إذا دعوا إيل دين ا﵁ وشرعو وما أوجبو وترؾ ما حرمو قالوا يكفينا
ما وجدنا عليو اآلباء واألجداد من الطرائق واؼبسالك ،قاؿ ا﵁ تعاىل ﴿ :أ ََولَ ْو َكا َف آبَ ُاؤُى ْم الَ
يػَ ْعلَ ُمو َف َشْيئًا َوالَ يػَ ْهتَ ُدو َف ﴾ أي :ال يفهموف حقاً وال يعرفونو وال يهتدوف إليو ،فكيف
يتبعوهنم واغبالة ىذه؟ ال يتبعهم إال من ىو أجهل منهم وأضل سبيبل ).2
وقد اتفق العلماء ا﵀ققوف على االستدالؿ ّٔذه اآليات  -رغم ورودىا ُب اؼبشركُت-
وإيرادىا ُب اؼبقلدين أياً كاف نوع تقليدىم اؼبذموـ ،فما الظن بالتقليد ُب الشرؾ با﵁
والكفر؟
 التقليد سبب للتكذيب والعناد
يقوؿ سبحانو ﴿ :بل َك َّذبواْ ِدبا َمل ُِوبيطُواْ بِعِْل ِم ِو ولَ َّما يأْهتِِم تَأْ ِويلُو َك َذلِك َك َّذ َّ ِ
ين
َْ ُ َ ْ
ُ َ َ
ْ َ َ 3
ب الذ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ
ُت ﴾  ،قاؿ الشوكاين ( وانتقل إىل بياف أهنم
من قَػْبل ِه ْم فَانظُْر َكْي َ
ف َكا َف َعاقبَةُ الظالم َ
سارعوا إىل تكذيب القرآف قبل أف يتدبروه ويفهموا معانيو وما اشتمل عليو ،وىكذا صنع
من تصلب ُب التقليد ومل يباؿ دبا جاء بو من دعا إىل اغبق وسبسك بذيوؿ اإلنصاؼ بل
يرده دبجرد كونو مل يوافق ىواه ،وال جاء على طبق دعواه قبل أف يعرؼ معناه ويعلم مبناه،
كما تراه عيانا وتعلمو وجداناً واغباصل أف من كذب باغبجة النَتة والربىاف الواضح قبل أف
وبيط بعلمو ،فهو مل يتمسك بشيء ُب ىذا التكذيب إال ؾبرد كونو جاىبلً ؼبا كذب بو غَت
عامل بو ،فكاف ّٔذا التكذيب منادياً على نفسو باعبهل بأعلى صوت ،ومسجبلً بقصوره
عن تعقل اغبجج بأبلغ تسجيل وليس على اغبجة وال على من جاء ّٔا من تكذيبو شيء.
ما يبلغ األعداء من جاى ــل

ما يبلغ الجاىل من نفســو).4

 من طلب الحق ال يعدم مطلبو

ٔ -اؼبائدة اآلية ٗٓٔ.
ٕ -تفسَت القرآف العظيم ٕ.ٔٓٛ،ٜٔٓ/
ٖ -يونس اآلية .ٖٜ
ٗ -فتح القدير ُب ؾبلد واحد – الطبعة األوىل – ص ٘.ٚٙ
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قاؿ الشوكاين ( :إذا تقرر لك أف العامي يسأؿ أىل العلم ،واؼبقصر يسأؿ الكامل،
فعليو أف يسأؿ أىل العلم اؼبعروفُت بالدين وكماؿ الورع عن العامل بالكتاب والسنة العارؼ
دبا فيهما ،اؼبطلع على ما وبتاج إليو ُب فهمهما من العلوـ اآللية حىت يدلوه عليو ويرشدوه
إليو ،فيسألو عن حادثتو طلباً منو أف يذكر لو فيها ما ُب كتاب ا﵁ سبحانو أو ما ُب سنة
رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم فحينئذ يأخذ اغبق من معينو ،ويستفيد اغبكم من موضوعو
ويسًتيح من الرأي الذي ال يأمن اؼبتمسك بو أف يقع ُب اػبطإ اؼبخالف للشرع اؼبباين
للحق ،ومن سلك ىذا اؼبنهج ومشى ُب ىذا الطريق ال يعدـ مطلبو وال يفقد من يرشده إىل
اغبق ).1
قاؿ العبلمة أبو بطيػن مفيت الديار النجدية ( :ومن العجب أف بعض الناس إذا ظبع
من يتكلم ُب معٌت ىذه الكلمة نفياً وإثباتاً عاب ذلك ،وقاؿ لسنا مكلفُت بالناس والقوؿ
فيهم ،فيقاؿ لو بل أنت مكلف دبعرفة التوحيد الذي خلق ا﵁ اعبن واإلنس ألجلو وأرسل
صبيع الرسل يدعوف إليو ،ومعرفة ضده وىو الشرؾ الذي ال يغفر ،وال عذر للمكلف ُب
اعبهل بذلك ،وال هبوز فيو التقليد ألنو أصل األصوؿ ،فمن مل يعرؼ اؼبعروؼ وينكر اؼبنكر
فهو ىالك ،السيما أعظم اؼبعروؼ وىو التوحيد وأكرب اؼبنكرات وىو الشرؾ ).2

ٔ -إرشاد الفحوؿ ص ٔ٘ٗ.
ٕ -عقيدة اؼبوحدين ،االنتصار غبزب ا﵁ اؼبوحدين صٔٔ.
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 .5الكفر بالطاغوت واإليمان باهلل
ِ ِ
ِ ِ
ك بِالْعُ ْرَوةِ الْ ُوثْػ َق َى الَ
استَ ْم َس َ
يقوؿ سبحانو ﴿ :فَ َم ْن يَْ1ك ُف ْر بِالطَّاغُوت َويػُ ْؤمن بِاللّو فَػ َقد ْ
انفصاـ َؽبا واللّو َِظب ِ
ِ
يم ﴾  .قاؿ ابن كثَت رضبو ا﵁ ( أي من خلع األنداد واألوثاف وما
ََ َ َ ُ ٌ
يع َعل ٌ
يدعو إليو الشيطاف من عبادة كل ما يعبد من دوف ا﵁ ،ووحد ا﵁ فعبده وحده وشهد أال
ِ
إلو إال ا﵁ ﴿ فَػ َق ِد استمس ِ ِ
ص َاـ َؽبَا ﴾ أي فقد ثبت ُب أمره واستقاـ
َْ ْ َ َ
ك بالْعُ ْرَوة الْ ُ2وثْػ َق َى الَ انف َ
على الطريقة اؼبثلى والصراط اؼبستقيم ) .
 تعريف الطاغوت
( والطاغوت مشتق من الطغياف وىو ؾباوزة اغبد ،وقد فسرهُ السلف ببعض أفراده،
عمر بن اػبطاب ر :الطاغوت الشيطاف وقاؿ جابر رضي ا﵁ عنو الطواغيت كهافُ
قاؿ ُ
كانت تنزؿ عليهم الشياطُت روانبا ابن أيب حاًب وقاؿ ؾباىد :الطاغوت الشيطاف ُب صورة
اإلنساف يتحاكموف إليو وىو صاحب أمرىم ،وقاؿ مالك :الطاغوت كل ما عبد من دوف
ا﵁ ) .3وقوؿ عمر قاؿ ابن كثَت ُب تفسَته إنو قوؿ ابن عباس وأيب العالية وؾباىد وعطاء
السدّْي ،وقاؿ إنو ( قوي جداً ،فإنو
وعكرمة وسعيد بن جبَت والشعيب واغبسن والضحاؾ و ُ
4
يشمل كل ش ٍر كاف عليو أىل اعباىلية من عبادة األوثاف والتحاكم إليها واالنتصار ّٔا ) .
ِ
ِ َّ ِ
ك
ك َوَما أُن ِزَؿ ِمن قَػْبل َ
ين يػَ ْزعُ ُمو َف أَنػ َُّه ْم َآمنُواْ ِدبَا أُن ِزَؿ إِلَْي َ
وقاؿ تعاىل ﴿ :أَ َملْ تَػَر إ َىل الذ َ
ِ
ِ
ِ
يد الشَّيطَا ُف أَف ي ِ
ضلَّ ُه ْم
يُِر ُ
يدو َف أَف يػَتَ َح5ا َك ُمواْ إِ َىل الطَّاغُوت َوقَ ْد أُم ُرواْ أَف يَ ْك ُف ُرواْ بِو َويُِر ُ ْ
ُ
يدا ﴾ .
ضبلَالً بَعِ ً
َ
وقاؿ ابن كثَت رضبو ا﵁ بعد أف ذكر بعض معاين اآلية ( :واآلية أعم من ذلك ِ
كلو،
فإهنا ذامة ؼبن عدؿ عن الكتاب والسنة ورباكم إىل ما سوانبا من الباطل ،وىو اؼبراد
بالطاغوت ىنا.1) ...
ٔ -البقرة اآلية .ٕ٘ٙ
ٕ -تفسَت القرآف العظيم ٔ.ٖٔٔ/
ٖ -تيسَت العزيز اغبميد ص ٓ٘.
ٗ -تفسَت القرآف العظيم ٔ.ٖٔٔ/
٘ -النساء اآلية ٓ.ٙ
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ين َك َف ُرواْ يػُ َقاتِلُو َف ُِب َسبِ ِيل
ين َآمنُواْ يػُ َقاتِلُو َف ُِب َسبِ ِيل اللّ ِو َوالَّ ِذ
وقاؿ سبحانو ﴿ :الَّ ِذ
َ
َ
الطَّاغُ ِ
اف إِ َّف َكي َد الشَّيطَ ِ
الشيطَ ِ
ضعِي ًفا ﴾ ،2قاؿ الطربي ( طاعة
اف َكا َف
وت فَػ َقاتِلُواْ أ َْولِيَاء َّ
َ
ْ
ْ
ْ
الشيطاف وطريقو ومنهاجو الذي شرع ألوليائو من أىل الكفر با﵁.3) ...
 أنواع الطاغوت
ورغم تعدد الطواغيت إال أهنا ترجع إىل ثبلثة ،ذكرىا سليماف بن سحماف ،فقاؿ( :
الطاغوت ثبلثة أنواع طاغوت حكم وطاغوت عبادة وطاغوت طاعة ومتابعة ).4
وقاؿ ابن القيم رضبو ا﵁ ( الطاغوت :كل ما ذباوز بو العبد حده من معبود أو متبوع
أو مطاع ،فطاغوت كل قوـ من يتحاكموف إليو غَت ا﵁ ورسولو أو يعبدونو من دوف ا﵁ أو
يتبعونو على غَت بصَتة من ا﵁ ،أو يطيعونو فيما ال يعلموف أنو طاعة ﵁ ،فهذه طواغيت
العامل ،إذا تأملتها وتأملت أحواؿ الناس معها ،رأيت أكثرىم عدلوا عن عبادة ا﵁ إىل عبادة
الطاغوت وعن التحاكم إىل ا﵁ والرسوؿ إىل التحاكم إىل الطاغوت وعن طاعتو ومتابعة
رسولو صلى ا﵁ عليو وسلم إىل طاعة الطاغوت ومتابعتو ).5
 عصمة الدم والمال بعبادة اهلل وحده والكفر بما يعبد من دونو
وقد روى مسلم (ٖٕ) من حديث أيب مالك عن أبيو قاؿ ظبعت رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁
عليو وسلم يقوؿ ( من قاؿ ال إلو إال ا﵁ وكفر دبا يعبد من دوف ا﵁ حرـ مالو ودمو وحسابو
على ا﵁ ).6
قاؿ ابن القيم عن ال إلو إال ا﵁ (  ...ومعلوـ أف عصمة اؼباؿ والدـ على اإلطبلؽ مل
ربصل إال ّٔا وبالقياـ حبقها ،وكذلك النجاة من العذاب على اإلطبلؽ مل ربصل إال ّٔا
وحبقها).1
ٔ -تفسَت القرآف العظيم ٔ.ٜ٘ٔ/
ٕ -النساء اآلية .ٚٙ
ٖ -تفسَت الطربي ٘.ٜٔٙ/
ٗ -الدرر السنية .ٕٕٚ/ٛ
٘ -إعبلـ اؼبوقعُت ٔ.٘ٓ/
 -ٙمسلم ٖٕ.

منرب التوحيد واعبهاد

(ٕٕ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

 من لم يكن موحداً كان مشركاً وال بد
يقوؿ سبحانو ﴿ :ىو الَّ ِذي خلَ َق ُكم فَ ِمن ُكم َكافِر وِمن ُكم ُّم ْؤِمن واللَّو ِدبَا تَػعملُو َف ب ِ
ص ٌَت
ٌ َ ُ َْ َ
َ ْ
ْ ٌَ
َُ
2
فعلُ لو وكسب ،وخلق
كفره
و
الكافر
خلق
ا﵁
أف
،
فيو
القوؿ
وصبلة
(...
البغوي
قاؿ
،
﴾
ُ
اؼبؤمن وإيبانو فعلُ لو وكسب ،فلكل و ٍ
احد من الفريقُت كسب واختيار ،وكسبو واختياره
ُ
بتقدير ا﵁ ومشيئتو ،فاؼبؤمن بعد خلق ا﵁ إياه ىبتار اإليباف ،ألف ا﵁ تعاىل أراد ذلك منو،
وقدره عليو ،وعلمو منو ،والكافر بعد خلق ا﵁ تعلى إياه ىبتار الكفر ،ألف ا﵁ تعلى أراد
ذلك منو وقدره عليو وعلمو منو ،وىذا طريق أىل السنة واعبماعة من سلكو أصاب اغبق
ِ
وسلِم من اعبرب والقدر) .3وقاؿ سبحانو ﴿ :ومن يػر َغب عن ّْملَّ ِة إِبػر ِ
اى
َ
َ َ َْ ُ َ
يم إِالَّ َمن َسفوَ نػَ ْف َسوُ
َْ َ
ََ 4
﴾.
قاؿ البغوي ( قاؿ ابن عباس :من خسر نفسو ،وقاؿ الكليب :ضل من قبل نفسو،
وقاؿ أبو عبيدة :أىلك نفسو ،وقاؿ ابن كيساف والزجاج :معناه جهل نفسو ،والسفاىة
اعبهل وضعف الرأي وكل سفيو جاىل ،وذلك أن من عبد غير اهلل فقد ج ِه َل نفسو ،ألنو
لم يعرف أن اهلل َخلَ َق َها ).5
وقاؿ ابن القيم فيها ( فقسم سبحانو اػببلئق قسمُت سفيهاً ال أسفو منو ورشيداً،
فالسفيو من رغب عن ملتو إىل الشرؾ ،والرشيد من تربأ من الشرؾ قوالً وعمبلً وحاالً فكاف
قولُو توحيداً وعملو توحيداً وحالو توحيداً ودعوتو إىل التوحيد ).6
وقاؿ رضبو ا﵁ ( فاؼبعرض عن التوحيد مشرؾ شاء أـ أىب واؼبعرض عن السنة مبتدع
ضاؿ شاء أـ أىب ).7

ٔ -التبياف ُب أقساـ القرآف ص ٖٗ.
ٕ -التغابن اآلية ٕ.
ٖ -معامل التنزيل ص .ٖٜٔٔ
ٗ -البقرة اآلية ٖٓٔ.
٘ -معامل التنزيل – الطبعة األوىل ُب ؾبلد واحد  -ص .ٙٙ
 -ٙمدا رج السالكُت ٖ.ٗٙٙ/
 -ٚإغاثة اللهفاف ٕٔٔٗ/
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(ٖٕ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

وقاؿ ابن تيمية ( من مل يعبد ا﵁ وحده فبل بد أف يكوف عابداً لغَته ،يعبد غَته فيكوف
موحد وإما مشرؾ ،أو من خلط ىذا ّٔذا
مشركاً ،فليس ُب بٍت آدـ قسم ثالث ،بل إما ُ
1
كاؼببدلُت من أىل اؼبلل ،النصارى ومن أشبههم من الضبلؿ اؼبنتسبُت إىل اإلسبلـ ) .
وقاؿ رضبو ا﵁ ( ...فكل من مل يعبد ا﵁ ـبلصاً لو الدين فبل بد أف يكوف مشركاً
عابداً لغَت ا﵁ وىو ُب اغبقيقة عابد للشيطاف ).2

ٔ -ؾبموع الفتاوى ٗٔ.ٕٕٛ/
ٕ -ؾبموع الفتاوى ٗٔ.ٕٛ٘/

منرب التوحيد واعبهاد

(ٕٗ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

فصل

بطالن الشرك وقبحو
 .8الميثاق والفطرة حجة على بطالن الشرك
 .4قبح الشرك في العقل
 .3االحتجاج بالربوبية على بطالن الشرك في األلوىية
 .2اقتران وصفي الشرك والجهل
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(ٕ٘)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

 .1الميثاق والفطرة حجة على بطالن الشرك
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ٍ
اب
يقوؿ سبحانو ﴿ :أَفَ َمن َكا َف َعلَى بػَيّْػنَة ّْمن َّربّْو َويػَْتػلُوهُ َشاى ٌد ّْمْنوُ َومن قَػْبلو كتَ ُ
موسى إَماما ور ْضبةً أُولَػئِ
ك يػ ْؤِمنُو َف بِِو ومن ي ْك ُفر بِِو ِمن األ ْ ِ
ك ُِب
َّار َم ْو ِع ُدهُ فَبلَ تَ ُ
َ
ُ َ َ ً ََ َ ْ
َ
َ
ُ
ْ
َحَزاب فَالن ُ
َ
َ
1
ِ
ِ
ك َولَػك َّن أَ ْكثَػَر الن ِ
َّاس الَ يػُ ْؤمنُو َف ﴾ .
ِم ْريٍَة ّْمْنوُ إِنَّوُ ْ
اغبَ ُّق ِمن َّربّْ َ
قاؿ ابن كثَت ( :ىبرب تعاىل عن حاؿ اؼبؤمنُت الذين ىم على فطرة ا﵁ تعاىل اليت فطر
ِ
ك لِلدّْي ِن
عليها عباده ،من االعًتاؼ لو بأنو ال إلو إال ىو كما قاؿ
تعاىل ﴿ :فَأَق ْم َو ْج َه َ
2
صدَّعُو َف﴾ .
الْ َقيّْ ِم ِمن قَػْب ِل أَف يَأٌِْبَ يػَ ْوٌـ َّال َمَرَّد لَوُ ِم َن اللَّ ِو يػَ ْوَمئِ ٍذ يَ َّ
وُب الصحيحُت عن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم
( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانو أوينصرانو أويبجسانو كما تولد البهيمة ّٔيمة
4 3
ك ِمن بٍَِت
َخ َذ َربُّ َ
صبعاء ىل ربسوف فيها من جدعاء ) )  ،وقاؿ ُب قولو سبحانوَ ﴿ :وإِ ْذ أ َ
ِ
ِ
ِ
ت بَِربّْ ُك ْم قَالُواْ بػَلَى َش ِه ْدنَا أَف تَػ ُقولُواْ
َ
آد َـ من ظُ ُهوِرى ْم ذُّْريػَّتَػ ُه ْم َوأَ ْش َه َد ُى ْم َعلَى 5أَن ُفس ِه ْم أَلَ ْس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُت ﴾  ( ،أي :أوجدىم شاىدين بذلك قائلُت لو حاال
يػَ ْوَـ الْقيَ َامة إنَّا ُكنَّا َع ْن َى َذا َغافل َ
اعبِ ّْن َوا ِإل ِ
نس أَ َملْ يَأْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل ّْمن ُك ْم
وقاال والشهادة تارة تكوف بالقوؿ ،كقولو ﴿ :يَا َم ْع َشَر ْ
صو َف علَي ُكم آي ِاٌب وي ِ
نذ ُرونَ ُك ْم لَِقاء يػَ ْوِم ُك ْم َىػ َذا قَالُواْ َش ِه ْدنَا َعلَى أَن ُف ِسنَا َو َغَّرتْػ ُه ُم ْ
اغبَيَاةُ
يػَ ُق ُّ َ ْ ْ َ َ ُ
6
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ين ﴾  ،وتارة تكوف حاال كما قاؿ تعاىل﴿ :
الدنْػيَا َو َشه ُدواْ َعلَى أَن ُفسه ْم أَنػ َُّه ْم َكانُواْ َكاف ِر َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ت
ين َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم بِالْ ُك ْف ِر أ ُْولَئِ َ
ك َحبِطَ ْ
َما َكا َف ل ْل ُم ْش ِرك َ
ُت أَف يػَ ْع ُم ُرواْ َم َس 7اج َد ا﵁ َشاىد َ
أ َْع َما ُؽبُ ْم َوُِب النَّا ِر ُى ْم َخالِ ُدو َف ﴾  .أي حاؽبم شاىد عليهم بذلك ال أهنم قائلوف ذلك
ِ
ك لَ َش ِهي ٌد ﴾ ،8كما أف السؤاؿ تارة يكوف باؼبقاؿ وتارة
وكما قاؿ تعاىلَ ﴿ :وإِنَّوُ َعلَى ذَل َ
ِ
ِ
وىا
يكوف باغباؿ كما ُب قولو ﴿ َوآتَا ُكم ّْمن ُك ّْل َما َسأَلْتُ ُموهُ َوإِف تَػ ُع ُّدواْ ن ْع َم َ
صَ
ت اللّو الَ ُْرب ُ
ٔ  -ىود اآلية .ٔٚ
ٕ  -الروـ اآلية ٖٓ.
ٖ  -البخاري (٘ )ٖٔٛومسلم (.)ٕٙ٘ٛ
ٗ  -ـبتصر تفسَت ابن كثَت ألضبد ؿبمد شاكر (ٕ )ٕٕٖ/الطبعة األوىل  ،دار الوفاء ٖٕٓٓ.ٕٔٗٗ -
٘  -األعراؼ اآلية ٕ.ٔٚ
 - ٙاألنعاـ اآلية ٖٓٔ.
 - ٚالتوبة اآلية .ٔٚ
 - ٛالعاديات اآلية .ٚ
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اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
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ِ ِ
َّار ﴾ .1قالوا وفبا يدؿ على أف اؼبراد ّٔذا ،أف جعل ىذا اإلشهاد
نسا َف لَظَلُ ٌ
وـ َكف ٌ
إ َّف اإل َ
حجة عليهم ُب اإلشراؾ فلو كاف قد وقع ىذا كما قالو من قالو ،لكاف كل أحد يذكره
ليكوف حجة عليو ،فإف قيل إخبار الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم كاؼ ُب وجوده؟
فاعبواب :أف اؼبكذبُت من اؼبشركُت يكذبوف جبميع ما جاءت بو الرسل من ىذا
وغَته .وىذا جعل حجة مستقلة عليهم ،فدؿ على أنو الفطرة اليت فطروا عليها من اإلقرار
ِِ
ُت
بالتوحيد ،وؽبذا قاؿ ﴿ أَف تَػ ُقولُواْ ﴾ أي :لئبل تقولوا 2يوـ القيامة ﴿ إِنَّا ُكنَّا َع ْن َى َذا َغافل َ
﴾ أي :التوحيد ﴿ أ َْو تَػ ُقولُواْ إَِّمبَا أَ ْشَرَؾ آبَ ُاؤنَا ﴾ اآلية. .
وقاؿ البغوي ﴿ :أ َْو تَػ ُقولُواْ إَِّمبَا أَ ْشَرَؾ آبَ ُاؤنَا ِمن قَػْب ُل َوُكنَّا ذُّْريَّةً ّْمن بػَ ْع ِد ِى ْم ﴾ (يقوؿ:
إمبا أخذت اؼبيثاؽ عليكم لئبل تقولوا أيها اؼبشركوف إمبا أشرؾ آباؤنا من قبل ونقضوا العهد
وكنا ذرية من بعدىم ،أي كنا أتباعا ؽبم فاقتدينا ّٔم فتجعلوا ىذا عذرا ألنفسكم وتقولوا ﴿
أَفَػتُػ ْهلِ ُكنَا ِدبَا فَػ َع َل الْ ُمْب ِطلُو َف ﴾ أفتعذبنا جبناية آبائنا اؼببطلُت فبل يبكنهم أف وبتجوا دبثل ىذا
الكبلـ بعد تذكَت ا﵁ تعاىل بأخذ اؼبيثاؽ على التوحيد.
ِ
صل اآلي ِ
ات ﴾ أي نبُت اآليات ليتدبرىا العباد ﴿ َولَ َعلَّ ُه ْم يػَ ْرِجعُو َف ﴾
﴿ َوَك َذل َ
ك نػُ َف َّْ ُ3
من الكفر إىل التوحيد .
وقاؿ الشوكاين ( :أف تقولوا يوـ القيامة إنا كنا عن ىذا غافلُت) ( أي :عن كوف ا﵁
ربنا وحده ال شريك لو.
قولو ﴿ :أ َْو تَػ ُقولُواْ إَِّمبَا أَ ْشَرَؾ آبَ ُاؤنَا ِمن قَػْب ُل ﴾ معطوؼ على ﴿ تَػ ُقولُواْ ﴾ األوؿ ،أي
فعلنا ذلك كراىة أف تعتذروا بالغفلة ،أو تنسبوا الشرؾ إىل آبائكم دونكم و "أو" ؼبنع اػبلو
دوف اعبمع ،فقد يعتذروف دبجموع األمرين "من قبل" أي :من قبل زماننا ﴿ َوُكنَّا ذُّْريَّةً ّْمن
بػَ ْع ِد ِى ْم ﴾ ال هنتدي إىل اغبق وال نعرؼ الصواب ﴿ أَفَػتُػ ْهلِ ُكنَا ِدبَا فَػ َع َل الْ ُمْب ِطلُو َف﴾ من آبائنا
وال ذنب لنا عبهلنا وعجزنا عن النظر واقتفائنا آثار سلفنا.
بُت ا﵁ سبحانو ُب ىذه اآلية اغبكمة اليت ألجلها أخرجهم من ظهر آدـ وأشهدىم
على أنفسهم وأنو فعل ذلك ّٔم لئبل يقولوا ىذه اؼبقالة يوـ القيامة ويعتلوا ّٔذه العلة الباطلة
ٔ -إبراىيم اآلية ٖٗ.
ٕ  -ـبتصر تفسَت ابن كثَت ٕ.ٙٙ.ٙ٘/
ٖ  -تفسَت البغوي -الطبعة األوىل ُب ؾبلد واحد -ص ٓٓ٘ ،دار ابن حزـ ٖٕٗٔىػ  ٕٕٓٓ -ـ.
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صل اآلي ِ
ات َولَ َعلَّ ُه ْم
ويعتذروا ّٔذه اؼبعذرة الساقطة "وكذلك" أي :ومثل
ذلك التفصيل ﴿ نػُ َف ّْ ُ َ
1
يػَ ْرِجعُو َف ﴾ إىل اغبق ويًتكوف ما ىم عليو من الباطل )

ٔ  -فتح القدير ص ٖٓ ،ٙالطبعة األوىل ُب ؾبلد واحد  ٕٕٓٓ-ٕٔٗٔ-ـ دار ابن حزـ.
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اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
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 .2قبح الشرك في العقل
والقرآف زاخر بالدعوة إىل التدبر والتأمل وإعماؿ العقل للوصوؿ إىل اغبقائق خصوصا
حقيقة التوحيد وضرورتو والشرؾ وبطبلنو ،وضرب ا﵁ على ذلك األمثلة للناس لعلهم
يعقلوف ولو مل يكن قبح الشرؾ معلوما بالعقل وكذلك حسن التوحيد ؼبا كاف لتلك األمثلة
معٌت.
قاؿ ابن القيم ( وكذلك إنكاره سبحانو قبح الشرؾ بو ُب إؽبيتو وعبادة غَته معو دبا
ضرب بو ؽبم من األمثاؿ وأقاـ على بطبلنو من األدلة العقلية ولو كاف إمبا قبح بالشرع مل
يكن لتلك األدلة واألمثاؿ معٌت .وعند نفاة التحسُت والتقبيح هبوز ُب العقل أف يأمر
باإلشراؾ وبعبادة غَته .وإمبا علم قبحو دبجرد النهي عنو فيا عجبا! أي فائدة تبقى ُب تلك
األمثاؿ واغبجج والرباىُت الدالة على قبحو ُب صريح العقل والفطرة؟ وأنو أقبح القبيح وأظلم
الظلم .وأي شيء يصح ُب العقل إذا مل يكن فيو علم بقبح الشرؾ الذاٌب وأف العلم بقبحو
بديهي معلوـ بضرورة العقل .وأف الرسل نبهوا األمم على ما ُب عقوؽبم وفطرىم من قبحو.
والقرآف مليئ ّٔذا  -األدلة العقلية على بطبلف الشرؾ وقبحو -ؼبن تدبره كقولو تعاىل
ِ
ِ
ت أَْيبَانُ ُكم ّْمن ُشَرَكاء ُِب َما
ب لَ ُكم َّمثًَبل م ْن أَن ُفس ُك ْم َىل لَّ ُكم ّْمن َّما َملَ َك ْ
َ ﴿:
ضَر َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ُل ْاآليَات ل َق ْوـ يػَ ْعقلُو َف
ك نػُ َف ّْ
َرَزقْػ1نَا ُك ْم فَأَنتُ ْم فيو َس َواء َزبَافُونػَ ُه ْم َكخي َفت ُك ْم أَن ُف َس ُك ْم َك َذل َ
﴾  .وبتج سبحانو عليهم دبا ُب عقوؽبم من قبح كوف فبلوؾ أحدىم شريكا لو ،فإذا كاف
أحدىم يستقبح أف يكوف فبلوكو شريكو وال يرضى بذلك ،فكيف ذبعلوف يل من عبيدي
شركاء تعبدوهنم كعبادٌب ؟ وىذا يبُت أف قبح عبادة غَت ا﵁ تعاىل مستقر ُب العقوؿ والفطر.
والسمع نبو العقوؿ وأرشدىا إىل معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك.
ب اللَّوُ َمثًَبل َّر ُج ًبل فِ ِيو ُشَرَكاء ُمتَ َشاكِ ُسو َف َوَر ُج ًبل َسلَ ًما لَّْر ُج ٍل
وكذلك قولو تعاىلَ ﴿ :
ضَر َ
2
ىل يستَ ِوي ِ
اغبَ ْم ُد لِلَّ ِو بَ ْل أَ ْكثَػ ُرُى ْم َال يَػ ْعلَ ُمو َف ﴾  .احتج سبحانو وتعاىل على قبح
اف َمثًَبل ْ
َ ْ َْ َ
الشرؾ دبا تعرفو العقوؿ من الفرؽ بُت حاؿ فبلوؾ يبلكو أرباب متعاسروف سيئوا اؼبلكة وحاؿ
عبد يبلكو سيد واحد قد سلم كلو لو.

ٔ  -الروـ اآلية .ٕٛ
ٕ  -الزمر اآلية .ٕٜ

منرب التوحيد واعبهاد

()ٕٜ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

فهل يصح ُب العقوؿ استواء حاؿ العبدين فكذلك حاؿ اؼبشرؾ واؼبوحد الذي قد
سلمت عبوديتو إلؽبو اغبق ال يستوياف).1

ٔ  -مدارج السالكُت ٔ.ٕ٘ٙ-ٕٖ٘/

منرب التوحيد واعبهاد

(ٖٓ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

 .3االحتجاج بالربوبية على بطالن الشرك في األلوىية
وىذا كبلـ ُب غاية اغبسن للعبلمة ؿبمد األمُت ولد ؿبمد اؼبختار اعبكٍت رضبو ا﵁ عند
تفسَته لقولو تعاىل ﴿ :إِ َّف ىػ َذا الْ ُقرآ َف يِه ِدي لِلَِّيت ِىي أَقْػوـ ويػبشّْر الْمؤِمنِ َّ ِ
ين يػَ ْع َملُو َف
َ َ ُ َ َُ ُ ُ ْ َ
َ ْ ْ 1
ُت الذ َ
َّ ِ
اغب ِ
ات أ َّ
َجًرا َكبِ ًَتا ﴾  .قاؿ  ( :ويكثر ُب القرآف العظيم االستدالؿ على الكفار
َف َؽبُ ْم أ ْ
الص َ
باعًتافهم بربوبيتو جل وعبل على وجوب توحيده ُب عبادتو ولذلك ىباطبهم ُب توحيد
الربوبية باستفهاـ التقرير فإذا أقروا بربوبيتو احتج ّٔا عليهم على أنو ىو اؼبستحق ألف يعبد
وحده ووخبهم منكرا عليهم شركهم بو غَته مع اعًتافهم بأنو ىو الرب وحده ألف من اعًتؼ
بأنو ىو الرب وحده لزمو االعًتاؼ بأنو ىو اؼبستحق ألف يعبد وحده.
ِ
الس َماء َواأل َْر ِ
الس ْم َع
ك َّ
ومن أمثلة ذلك قولو تعاىل ﴿ :قُ ْل َمن يػَ ْرُزقُ ُكم ّْم َن َّ
ض أ ََّمن يبَْل ُ
واألَبصار ومن ُىبْرِج ْ ِ
ِ
ت ِم َن ْ
ِج الْ َميَّ َ
اغبَ ّْي َوَمن يُ َدبػّْ ُر األ َْمَر فَ َ2سيَػ ُقولُو َف اللّوُ
ْ َ َ ََ
اغبَ َّي م َن الْ َميّْت َوُىبْر ُ
ُ
﴾ فلما أقروا بربوبيتو وخبهم منكرا عليهم شركهم بقولو ﴿ :فَػ ُق ْل أَفَبلَ تَػتَّػ ُقو َف ﴾ .

ض َوَمن فِ َيها إِف ُكنتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف ﴾َ ﴿ ،3سيَػ ُقولُو َف لِلَّ ِو
ومنها قولو تعاىل ﴿ :قُل لّْ َم ِن ْاأل َْر
ُ
﴾ فلما اعًتفوا وخبهم منكرا عليهم شركهم بقولو ﴿ :قُ ْل أَفَ َبل تَ َذ َّك ُرو َف ﴾ٍ .4ب قاؿ ﴿ :قُ ْل
السماو ِ
ب الْ َع ْر ِش الْ َع ِظي ِم ﴾ 5فلما أقروا وخبهم منكرا عليهم شركهم
السْب ِع َوَر ُّ
َمن َّر ُّ
ات َّ
ب َّ َ َ
6
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
وت ُك ّْل َش ْيء َوُى َو
بقولوَ ﴿ :سيَػ ُقولُو َف للَّو قُ ْل أَفَ َبل تَػتَّػ ُقو َف ﴾ٍ ، 7ب قاؿ ﴿ :قُ ْل َمن بِيَده َملَ ُك ُ
ُِهب َُت َوَال ُهبَ ُار َعلَْي ِو إِف ُكنتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف ﴾ فلما أقروا وخبهم منكرا عليهم شركهم بقولو﴿ :
ََّن تُ ْس َح ُرو َف ﴾ .8ومنها قولو تعاىلَ ﴿ :ولَئِن َسأَلْتَػ ُهم َّم ْن َخلَ َق
َسيَػ ُقولُو َف لِلَّ ِو قُ ْل فَأ َّ
َّ ِ
س َوالْ َق َمَر لَيَػ ُقولُ َّن اللَّوُ ﴾ فلما صح اعًتافهم وخبهم منكرا
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ض َو َس َّخَر الش ْ
َّم َ
ٔ  -اإلسراء اآلية .ٜ
ٕ  -يونس اآلية ٖٔ.
ٖ  -اؼبؤمنوف اآلية ٗ.ٛ
ٗ  -اؼبؤمنوف اآلية ٘.ٛ
٘  -اؼبؤمنوف اآلية .ٛٙ
 - ٙاؼبؤمنوف اآلية .ٛٚ
 - ٚاؼبؤمنوف اآلية .ٛٛ
 - ٛاؼبؤمنوف اآلية .ٜٛ

منرب التوحيد واعبهاد

(ٖٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

ََّن يػُ ْؤفَ ُكو َف ﴾ ،1وقولو تعاىلَ ﴿ :ولَئِن َسأَلْتَػ ُهم َّمن نػََّّزَؿ ِم َن
عليهم شركهم بقولو ﴿ :فَأ َّ
ض ِمن بػَ ْع ِد َم ْوِهتَا لَيَػ ُقولُ َّن اللَّوُ ﴾ فلما صح إقرارىم وخبهم منكرا
َحيَا بِِو ْاأل َْر
َّ
َ
الس َماء َماء فَأ ْ
2
ِ
ِ
اغبَ ْم ُد للَّ ِو بَل أَ ْكثَػرُى ْم َال يَػ ْعقلُو َف ﴾  .وقولو سبحانو ﴿ :آللوَُّ
ِ
عليهم شركهم بقولو ﴿ :قُل ْ
ْ ُ
ِ
السماء ماء فَأَنبْتػنَا بِوِ
َخْيػٌر أ ََّما يُ ْش ِرُكو َف * أ ََّم ْن َخلَ َق َّ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ض َوأ َ
َ
َنزَؿ لَ ُكم ّْم َن َّ َ َ
ِ
ات بػَ ْه َج ٍة َّما َكا َف لَ ُك ْم أَف تُنبِتُوا َش َجَرَىا ﴾ وال شك أف اعبواب الذي ال جواب
َح َدائ َق َذ َ
ؽبم البتة غَته ىو أف القادر على خلق السموات واألرض وما ذكره معهما خَت من صباد ال
يقدر على شيء فلما تعُت اعًتافهم وخبهم منكرا عليهم بقولو ﴿ :أَإِلَوٌ َّم َع اللَّ ِو بَ ْل ُى ْم قَػ ْوٌـ
يػَ ْع ِدلُو َف ﴾ .3واآليات بنحو ىذا كثَتة جدا وألجل ذلك ذكرنا ُب غَت ىذا اؼبوضع أف كل
األسئلة اؼبتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير يراد منها أهنم إذا أقروا رتب ؽبم التوبيخ
واإلنكار على ذلك اإلقرار ألف اؼبقر بالربوبية يلزمو اإلقرار باأللوىية ضرورة).4
وقاؿ ابن القيم رضبو ا﵁ ( واإلؽبية اليت دعت الرسل أفبهم إىل توحيد الرب ّٔا ىي
العبادة والتألو ومن لوازمها :توحيد الربوبية الذي أقر بو اؼبشركوف فاحتج ا﵁ عليهم بو فإنو
5
يلزـ من اإلقرار بو اإلقرار بتوحيد اإلؽبية).
وقاؿ ابن كثَت ( ىذا اؼبقاـ ُب إثبات الربوبية وتوحيد األلوىية ،فقاؿ تعاىل ﴿ :أ َْـ
اػبَالُِقو َف ﴾ 6أي :أوجدوا من غَت موجود؟ أـ أوجدوا
ُخلِ ُقوا ِم ْن َغ َِْت َش ْي ٍء أَ ْـ ُى ُم ْ
أنفسهم؟ أي ال ىذا وال ىذا بل ا﵁ خلقهم وأنشأىم بعد أف مل يكونوا شيئا مذكورا).7
وقاؿ السعدي ُب تفسَتىا ( وىذا استدالؿ عليهم بأمر ال يبكنهم فيو إال التسليم
للحق أو اػبروج عن موجب العقل والدين .وبياف ذلك أهنم منكروف لتوحيد ا﵁ مكذبوف
لرسلو وذلك مستلزـ إلنكارىم أف ا﵁ خلقهم وقد تقرر ُب العقل مع الشرع أف ذلك ال
ىبلو من ثبلثة أمور ،إما أهنم خلقوا من غَت شيء أي :ال خالق خلقهم ،بل وجدوا من غَت
إهباد وال ُموجد ،وىذا عُت ا﵀اؿ ،أـ ىم اػبالقوف ألنفسهم؟ وىذا أيضا ؿباؿ ،فإنو ال
ٔ  -العنكبوت اآلية ٔ.ٙ
ٕ ( -العنكبوت اآلية ٖٙ
ٖ  -النمل اآلية ٓ.ٙ
ٗ  -أضواء البياف.
٘  -إغاثة اللهفاف (ٕ.)ٖٔ٘/
 - ٙالطور اآلية ٖ٘.
 - ٚتفسَت ابن كثَت ٗ.ٕٗٗ/

منرب التوحيد واعبهاد

(ٕٖ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

يتصور أف يوجد أحد نفسو فإذا بطل ىذاف األمراف وباف استحالتهما تعُت القسم الثالث،
وىو أف ا﵁ ىو الذي خلقهم ،وإذا تعُت ذلك ،علم أف ا﵁ ىو اؼبعبود وحده الذي ال تنبغي
العبادة وال تصلح إال لو تعاىل).1
تنبيو:
العقل يدعو للتوحيد وحسنو ،ويستقبح الشرؾ ،لكنو ليس حجة مستقلة على تعذيب
من مات على غَت التوحيد وىكذا الفطرة واؼبيثاؽ ال يقع ّٔا التكليف ،فاغبجة اليت يعذب
تاركها ىي ما جاء بو الرسل.
أىل الفًتة:
قاؿ ابن القيم رضبو ا﵁ ُب أىل الفًتة ومن ُب حكمهم فبن مل تقم عليو اغبجة
الرسالية ( :ىؤال ء ال وبكم ؽبم بكفر وال إيباف فإف الكفر ىو جحود ما جاء بو الرسوؿ،
فشرط ربققو بلوغ الرسالة ،واإليباف ىو تصديق الرسوؿ فيما أخرب ،وطاعتو فيما أمر ،وىذا
أيضا مشروط ببلوغ الرسالة ،ويلزـ من انتفاء أحدنبا وجود اآلخر إال بعد قياـ سببو ،فلما
مل يكن ىؤالء ُب الدنيا كفارا وال مؤمنُت كاف ؽبم ُب اآلخرة حكم آخر غَت حكم الفريقُت.
فإف قيل فأنتم ربكموف ؽبم بأحكاـ الكفار ُب الدنيا من التوارث والوالية واؼبناكحة
قيل إمبا كبكم ؽبم بذلك ُب أحكاـ الدنيا ال ُب الثواب والعقاب كما تقدـ بيانو.
الوجو الثاين :سلمنا أهنم كفار لكن انتفاء العذاب عنهم النتفاء شرطو وىو قياـ اغبجة
عليهم فإف ا﵁ ال يعذب إال من قامت عليو حجتو).2

ٔ  -تفسَت السعدي .ٜٔٙ-ٜٔ٘/ٚ
ٕ  -طريق اؽبجرتُت وباب السعادتُت ص .ٖٛٚ

منرب التوحيد واعبهاد

(ٖٖ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

 .4اقتران وصفي الشرك والجهل
ِ
ِ
استَ َج َارَؾ
َح ٌد ّْم َن الْ ُمْ 1ش ِرك َ
ُت ْ
قاؿ الشوكاين رضبو ا﵁ ُب تفسَت قولو تعاىلَ ﴿ :وإ ْف أ َ
ِ
ِ
ِ
ك بِأَنػ َُّه ْم قَػ ْوٌـ الَّ يػَ ْعلَ ُمو َف ﴾ ( ،إف استجارؾ
فَأَج ْرهُ َح َّىت يَ ْس َم َع َكبلَ َـ اللّ ِو ٍُبَّ أَبْل ْغوُ َمأْ َمنَوُ ذَل َ
أحد من اؼبشركُت الذين أمرت بقاتاؽبم فأجره أي :كن جارا لو مؤمنا ؿباميا ﴿ َح َّىت يَ ْس َم َع
َكبلَ َـ اللّ ِو ﴾ منك ويتدبره حق تدبره ويقف على حقيقة ما تدعو إليو ﴿ ٍُبَّ أَبْلِ ْغوُ َمأْ َمنَوُ ﴾
أي إىل الدار اليت يأمن فيها بعد أف يسمع كبلـ ا﵁ إف مل يسلمٍ .ب بعد أف تبلغو مأمنو،
قاتلو فقد خرج من جوارؾ ورجع إىل ما كاف عليو من إباحة دمو ،ووجوب قتلو حيث يوجد
واإلشارة بقولو ( ذلك) إىل ما تقدـ من اإلجازة وما بعده ( بأهنم قوـ ال يعلموف ) أي
بسبب فقداهنم للعلم النافع .اؼبميز بُت اػبَت والشر ُب اغباؿ واؼبآؿ) .2وفبا ال ىبفى أف
وصف الشرؾ يثبت قبل قياـ اغبجة الرسالية ،والقرآف حافل بذلك.
قاؿ ابن تيمية ( اسم الشرؾ يثبت قبل الرسالة ،ألنو يشرؾ بربو ويعدؿ بو ).3
قاؿ ابن القيم رضبو ا﵁ عن " طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرىم
تبع ُُ لهم " ( وقد اتفقت األمة على أف ىذه الطبقة كفار وإف كانوا جهاال
الذين ىم ُ
مقدلُت لرؤسائهم وأئمتهم ) إىل أف قاؿ ( واإلسبلـ ىو توحيد ا﵁ وعبادتو وحده ال شريك
لو واإليباف با﵁ وبرسولو واتباعو فيما جاء بو فما مل يأت العبد ّٔذا فليس دبسلم ،وإف مل
يكن كافرا معاندا فهو كافر جاىل).4
وقاؿ ابن تيمية ( وأعظم من ذلك أف يقوؿ اغفر يل وتب علي كما يفعلو طائفة من
اعبهاؿ اؼبشركُت).5

ٔ  -التوبة اآلية .ٙ
ٕ  -فتح القدير الطبعة األوىل ُب ؾبلد واحد ص .ٙٛٙ
ٖ  -الفتاوي ٕٓ.ٖٛ/
ٗ  -طريق اؽبجرتُت ص ٗٔٗ.
٘  -الفتاوى ٔ.ٖ٘ٔ/

منرب التوحيد واعبهاد

(ٖٗ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

وقاؿ أيضا ( وأتباع اؽبوى درجات :فمنهم اؼبشركوف والذين يعبدوف من دوف ا﵁ ما
يستحسنوف ببل علم وال برىاف) .1أي على جهل .وقاؿ رضبو ا﵁ ( فإف باب جحود اغبق
ومعاندتو غَت باب جهلو والعمى عنو والكفار فيهم ىذا وفيهم ىذا).2
وقاؿ رضبو ا﵁ ُب شرؾ القبوريُت الذين يقولوف عبهلهم إف اؼبسجد بٍت تبعا للقرب (
فمن ظن ىذا ُب مسجد نبينا صلى ا﵁ عليو وسلم فهو من أضل الناس وأجهلهم بدين
اإلسبلـ وأجهلهم بأحواؿ الرسوؿ وأصحابو وسَتتو وأقوالو وأفعالو .وىذا ؿبتاج إىل أف يتعلم
ما جهلو من دين اإلسبلـ حىت يدخل ُب اإلسبلـ وال يأخذ بعض اإلسبلـ ويًتؾ بعضو).3
 شرك العبادة ال يقع إال مع الجهل
قاؿ عبد ا﵁ بن عبد الرضبن أبو بطُت ُب كوف الشرؾ ال يقع إال مع اعبهل:
( ألنو من اؼبعلوـ أنو إذا كاف إنساف يقر برسالة ؿبمد صلى ا﵁ عليو وسلم ويؤمن
بالقرآف ويسمع ما ذكر ا﵁ سبحانو ُب كتابو من تعظيم أمر الشرؾ بأنو ال يغفره وأف صاحبو
ـبلد ُب النار ٍب يقدـ عليو وىو يعرؼ أنو شرؾ ىذا فبا ال يفعلو عاقل .وإمبا يقع فيو من
جهل أنو شرؾ ).4
وإذا كنت تدرؾ أف اإلنساف ال يتقرب إىل ا﵁ بعمل يعتقد بطبلنو ،علمت أف اؼبشرؾ
الذي يزعم التقرب إىل ا﵁ بعملو الشركي لن يكوف إال جاىبل ،وىذا يلزـ اػبصوـ القوؿ
َّ ِ ِ ِ
يم
بأف الكفر ال يكوف إال بالعناد .وقاؿ البغوي ُب قولو تعاىلَ ﴿ :وَمن يػَ ْر َغ ُ
ب َع5ن ّْملة إبْػَراى َ
اآلخرِة لَ ِمن َّ ِِ
إِالَّ من س ِفو نَػ ْفسو ولََق ِد اصطََفيػنَاه ُِب ُّ ِ ِ ِ
ُت ﴾ ( :والسفاىة
الصاغب َ
ْ ْ ُ
َ َ َ َُ َ
الدنْػيَا َوإنَّوُ ُب َ َ
( والسفاىة اعبهل وضعف الرأي وكل سفيو جاىل وذلك أف من عبد غَت ا﵁ فقد جهل
نفسو ألنو مل يعرؼ أف ا﵁ خلقها).6
 ال عذاب إال بعد قيام الحجة الرسالية
ٔ  -الفتاوي ٓٔ.ٜٕ٘/
ٕ  -الفتاوي ٔٔ.ٖٗ٘/
ٖ  -الفتاوي .ٕ٘ٗ/ٕٚ
ٗ  -الدرر السنية ٓٔ.ٖٜٗ/
٘  -البقرة اآلية ٖٔٔ.
 - 6تفسَت البغوي ُب ؾبلد واحد  ،ص .ٙٙ

منرب التوحيد واعبهاد

(ٖ٘)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

قاؿ ابن تيمية ( فبل ينجو من عذاب ا﵁ إال من أخلص ﵁ دينو وعبادتو ودعاه ـبلصا
لو الدين ومن مل يشرؾ بو ومل يعبده فهو معطل عن عبادتو وعبادة غَته كفرعوف وأمثالو فهو
أسوأ حاال من اؼبشرؾ ،فبل بد من عبادة ا﵁ وحده وىو واجب على كل أحد فبل يسقط
عن أحد البتة .وىو اإلسبلـ العاـ الذي ال يقبل ا﵁ دينا غَته ،ولكن ال يعذب ا﵁ أحدا
حىت يبعث إليو رسوال وكما أنو ال يعذبو فبل يدخل اعبنة إال نفس مسلمة مؤمنة .1وال
يدخلها مشرؾ وال مستكرب عن عبادة ربو فمن مل تبلغو الدعوة ُب الدنيا امتحن ُب اآلخرة
وال يدخل النار إال من اتبع الشيطاف فمن ال ذنب لو ال يدخل النار وال يعذب ا﵁ بالنار
أحدا إال بعد أف يبعث إليو رسوال فمن مل تبلغو دعوة رسوؿ إليو :كالصغَت وآّنوف واؼبيت
ُب الفًتة ا﵀ضة فهذا يبتحن ُب اآلخرة كما جاءت بذلك اآلثار ).2
 نفي العذاب قبل قيام الحجة ليس نفيا للكفر والضالل
يقوؿ ابن تيمية رضبو ا﵁ ( فأىل اؽبدى والفبلح ىم اؼبتبعوف لؤلنبياء وىم اؼبسلموف
اؼبؤمنوف ُب كل زماف ومكاف وأىل العذاب والضبلؿ ىم اؼبكذبوف لؤلنبياء .يبقى أىل
اعباىلية الذين مل يصل إليهم ما جاءت بو األنبياء فهؤالء ُب ضبلؿ وجهل وشر وشرؾ،
3
ِِ
ين
ُت َح َّىت نػَْبػ َع َ
لكن ا﵁ يقوؿَ ﴿ :وَما ُكنَّا ُم َع ّْذبِ َ
ين َوُمنذر َ
ث َر ُسوالً﴾  ،وقاؿُّ ﴿ :ر ُس4بلً ُّمبَ ّْش ِر َ
ِ
لِئَبلَّ يَ ُكو َف لِلن ِ
يما﴾ وقاؿَ ﴿ :وَما َكا َف
َّاس َعلَى اللّ ِو ُح َّجةٌ بػَ ْع َد ُّ
الر ُس ِل َوَكا َف اللّوُ َع ِز ًيزا َحك ً
ِ
ث ُِب أ ُّْم َها َر ُس ًوال يػَْتػلُو َعلَْي ِه ْم آيَاتِنَا َوَما ُكنَّا ُم ْهلِ ِكي الْ ُقَرى إَِّال
ك الْ ُقَرىَ 5ح َّىت يػَْبػ َع َ
ك ُم ْهل َ
َربُّ َ
َوأ َْىلُ َها ظَالِ ُمو َف﴾  ،فهؤالء ال يهلكهم ا﵁ وال يعذّٔم حىت يرسل إليهم رسوال وقد رويت
آثار متعددة ُب أف من مل تبلغو الرسالة ُب الدنيا فإنو يبعث إليو رسوؿ يوـ القيامة ُب
عرصات القيامة).6
 نفي االسم الواحد أو إثباتو بحسب األحكام المتعلقة بو

ٔ  -رواه البخاري ُب اعبهاد (ٕ )ٖٓٙومسلم ُب اإليباف (ٔٔٔ)
ٕ  -الفتاوى ٗٔ.ٗٚٚ/
ٖ  -اإلسراء اآلية ٘ٔ.
ٗ  -النساء اآلية ٘.ٔٙ
٘  -القصص اآلية .ٜ٘
 - ٙالفتاوي .ٖٓٛ-ٖٓٚ/ٔٚ

منرب التوحيد واعبهاد

()ٖٙ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

قاؿ شيخ اإلسبلـ ( :وصباع األمر أف االسم الواحد ينفى ويثبت حبسب األحكاـ
اؼبتعلقة بو ،فبل هبب إذا ثبت أو نفي ُب حكم أف يكوف كذلك ُب سائر األحكاـ وىذا ُب
كبلـ العرب وسائر األمم ،ألف اؼبعٌت مفهوـ.
مثاؿ ذلك اؼبنافقوف قد هبعلوف من اؼبؤمنُت ُب موضع وُب موضع آخر يقاؿ "ماىم
ِِ
منهم" .قاؿ تعاىل ﴿ :قَ ْد يػعلَم اللَّو الْمع ّْوقِ ِ
ُت ِِإل ْخ َواهنِِ ْم َىلُ َّم إِلَْيػنَا َوَال يَأْتُو َف
ُت من ُك ْم َوالْ َقائل َ
َْ ُ ُ ُ َ َ
س إَِّال قَلِ ًيبل ﴾ فهناؾ جعل ىؤالء اؼبنافقُت اػبائفُت من العدو الناكلُت عن اعبهاد
الْبَأْ َ
الناىُت لغَتىم الذامُت للمؤمنُت منهم ،وقاؿ ُب آية أخرى ﴿ َوَْوبلِ ُفو َف بِاللّ ِو إِنػ َُّه ْم لَ ِمن ُك ْم
ِ
َّه ْم قَػ ْوٌـ يػَ ْفَرقُو َف ﴾ .1وىؤالء ذنبهم أخف فإهنم مل يؤذوا اؼبؤمنُت ال
َوَما ُىم ّْمن ُك ْم َولَػكنػ ُ
بنهب وال سلق بألسنة حداد ولكن حلفوا با﵁ أهنم من اؼبؤمنُت ُب الباطن بقلؤّم ،وإال
فقد علم اؼبؤمنوف أهنم منهم ُب الظاىر فكذّٔم ا﵁ وقاؿ ﴿ َوَما ُىم ّْمن ُك ْم ﴾ وىناؾ قاؿ
ِ
ُت ِمن ُك ْم ﴾ .فاػبطاب ؼبن كاف ُب الظاىر مسلما مؤمنا وليس
﴿ قَ ْد يػَ ْعلَ ُم اللَّوُ الْ ُم َع ّْوق َ
مؤمنا ،ألف منكم من ىو ّٔذه الصفة وليس مؤمنا ،بل أحبط ا﵁ عملو فهو منكم ُب
الظاىر ال الباطن).2
 الكفر المعذب عليو والكفر الذي ال يعذب عليو إال بعد قيام الحجة
قاؿ ابن تيمية ( فإف حاؿ الكافر ال زبلو من أف يتصور الرسالة أو ال ،فإف مل يتصور
فهو ُب غفلة عنها وعدـ إيباف كما قاؿ تعاىلَ ﴿ :وَال تُ ِط ْع َم ْن أَ ْغ َف ْلنَا قَػ ْلبَوُ َعن ِذ ْك ِرنَا َواتػَّبَ َع
3
ِ
اى ْم ُِب الْيَ ّْم بِأَنػ َُّه ْم َك َّذبُواْ بِآيَاتِنَا
َى َواهُ َوَكا َف أ َْم ُرهُ فُػ ُرطًا  ﴾4وقاؿ ﴿ :فَانتَػ َق ْمنَا مْنػ ُه ْم فَأَ ْغَرقْػنَ ُ
ِِ
ُت ﴾ .
َوَكانُواْ َعْنػ َها َغافل َ
لكن الغفلة ا﵀ضة ال تكوف إال ؼبن مل تبلغو الرسالة ،والكفر اؼبعذب عليو ال يكوف
إال بعد بلوغ الرسالة...فكل مكذب ؼبا جاءت بو الرسل فهو كافر ،وليس كل كافر مكذبا،
بل قد يكوف مرتابا إف كاف ناظرا فيو ،أو معرضا عنو بعد أف مل يكن ناظرا فيو ،وقد يكوف
غافبل عنو مل يتصوره حباؿ ،لكن عقوبة ىذا موقوفة على تبليغ اؼبرسل إليو) .5وقاؿ ( والكفر
ٔ  -التوبة اآلية .٘ٙ
ٕ  -الفتاوي .ٗٔٛ/ٚ
ٖ -الكهف اآلية .ٕٛ
ٗ -األعراؼ اآلية .ٖٔٙ
٘  -الفتاوي ٕ.ٜٚ-ٚٛ/

منرب التوحيد واعبهاد

()ٖٚ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

والكفر بعد قياـ اغبجة موجب للعذاب وقبل ذلك ينقص النعمة وال يزيد ،مع أنو ال بد من
إرساؿ رسوؿ يستحق معو النعيم أو العذاب فإنو ما ٍب دار إال اعبنة أو النار) .1فمن ىنا
تدرؾ أف العلماء ينفوف الكفر عن اؼبتلبس بو ويريدوف بذلك الكفر اؼبعذب عليو ،فيقولوف
ال نكفره واغبقيقة األصلية باقية ،وىي أنو كافر لكن األحكاـ اؼبًتتبة على كفره إمبا ىي
متعلقة بإقامة اغبجة عليو فيثبت االسم الواحد أو ينتفي تبعا لؤلحكاـ ،وإذا علمت ىذا
قبوت بإذف ا﵁ من سوء فهم كبلـ العلماء والتباسو.

 - 1الفتاوي .ٕٖ٘-ٕٕ٘/ٔٙ

منرب التوحيد واعبهاد

()ٖٛ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

فصل

تقسيم الدين إلى أصول وفروع وعالقتو بإجراء
الحكم على المعين

تقسيم الدين

بيان ما يسع الجهل فيو من أمور الدين

بيان ما ال يسع الجهل فيو من أمور الدين

اإلتفاق في األصول

إجراء الحكم على المعيـن

المسائل الظاىرة والمسائل الخفية

منرب التوحيد واعبهاد

()ٖٜ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

تقسيم الدين
قاؿ اإلماـ ؿبمد بن جرير الطربي – رضبو ا﵁  ( :-القوؿ ُب اؼبعاين اليت تدرؾ حقائق
اؼبعلومات من أمور الدين ،وما يسع اعبهل بو منو وما ال يسع ذلك فيو ،وما يعذر باػبطإ
فيو آّتهد الطالب ،وما ال يعذر بذلك فيو :اعلموا – رضبكم ا﵁ – أف كل معلوـ للخلق
من أمر الدين والدنيا أف زبرج 1من أحد معنيُت.
(أ) من أف يكوف :إما معلوما ؽبم بإدراؾ حواسهم إياه.
(ب) وإما معلوما باالستدالؿ عليو دبا أدركتو حواسهم.
ٍب مل يعد صبيع أمور الذي امتحن ا﵁ بو عباده معنيُت :أحدنبا :توحيد ا﵁ وعدلو
واآلخر :شرائعو اليت شرعها ػبلقو من حبلؿ وحراـ وأقضية وأحكاـ.
(أ) فأما توحيده وعدلو :فمدركة حقيقة علمو استدالال دبا أدركتو اغبواس.
(ب) وأما شرائعو فمدركة حقيقة علم بعضها حسا بالسمع وعلم بعضها استدالال دبا
أدركتو حاسة السمع.
ٍب القوؿ فيما أدركت حقيقة علمو منو استدالال على وجهُت:
 أحدنبا :معذور فيو باػبطإ واؼبخطئ مأجور فيو على االجتهاد والفحص والطلبكما قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ( من اجتهد فأصاب فلو أجراف ومن اجتهد
فأخطأ فلو أجر ).2
وذلك اػبطأ فيما كانت األدلة على الصحيح من القوؿ فيو ـبتلفة غَت مؤتلفة،
واألصوؿ ُب الداللة عليو مفًتقة غَت متفقة .وإف كاف ال ىبلو من دليل على الصحيح من
القوؿ فيو .فميز بينو وبُت السقيم منو ،غَت أنو يغمض بعضو غموضا ىبفى على كثَت من
طبلبو ويلتبس على كثَت من بغاتو.
 واآلخر منهما غَت معذور باػبطإ فيو مكلف قد بلغ حد األمر والنهي ومكفرباعبهل بو اعباىل وذلك ما كانت األدلة الدالة على صحتو متفقة غَت مفًتقة ومؤتلفة غَت
ٔ  -قاؿ ؿبقق " التبصَت" ( :ىكذا ُب األصل ولعل الصواب ال ىبرج من أحد.)..
ٕ  -البخاري ( )ٜٜٙٔومسلم (.)ٔٚٔٙ

منرب التوحيد واعبهاد

(ٓٗ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

ـبتلفة وىي مع ذلك ظاىرة للحواس) .1فانظر رعاؾ ا﵁ ووفقك ؼبا وببو ويرضاه -إىل ىذا
التقسيم الدقيق والتفصيل البُت من ىذا اإلماـ ا﵀دث شيخ اؼبفسرين ،وإف فبا تفيض لو
اؼبآقي أف تقسيم الدين وإجراء األحكاـ تبعا لتقسيمو إىل أصوؿ وفروع ،وجد بُت الدعاة
من يقوؿ ببدعيتو دوف برىاف ،فتقوؿ على ا﵁ بغَت علم ،رغم ما ابتلي بو من سوء الفهم.

بيان ما يسع الجهل فيو من أمور الدين
ٍب يزيد األمر وضوحا بقولو رضبو ا﵁ ُب ذكر ما يسع اإلنساف جهلو من أمور الدين:
( وأما ما أدركت حقيقة علمو منو حسا فغَت الزـ فرضو أحدا إال بعد وقوعو ربت
حسو ،فأما وىو 2واقع ربت حسو فبل سبيل لو إىل العلم بو ،وإذا مل تكن لو إىل العلم بو
سبيل ،مل هبز تكليفو فرض العمل بو ،مع ارتفاع العلم بو .وذلك أنو من مل ينتو إليو اػبرب
بأف ا﵁ تعاىل ذكره بعث رسوال يأمر الناس بإقامة طبس صلوات كل يوـ وليلة ،مل هبز أف
يكوف معذبا على تركو إقامة الصلوات اػبمس ،ألف ذلك من األمر الذي ال يدرؾ إال
بالسماع ومن مل يسمع ذلك ومل يبلغو فلم تلزمو اغبجة بو ،وإمبا يلزـ فرضو من ثبتت عليو
بو اغبجة).3

بيان ما ال يسع الجهل فيو من أمور الدين
ٍب قاؿ رضبو ا﵁ ُب نص واضح وضوح مشس النهار على عدـ العذر باعبهل ُب
التوحيد ( :فأما الذي ال هبوز اعبهل بو من دين ا﵁ ؼبن كاف ُب قلبو من أىل التكليف
لوجود األدلة متفقة ُب الداللة عليو غَت ـبتلفة ،ظاىرة للحس غَت خفية ،فتوحيد ا﵁ تعاىل
ذكره والعلم بأظبائو وصفاتو وعدلو ،وذلك أف كل من بلغ حد التكليف من أىل الصحة
والسبلمة فلن يعدـ دليبل داال وبرىانا واضحا يدلو على وحدانية ربو جل ثناؤه ،ويوضح لو
حقيقة صحة ذلك ولذلك مل يعذر ا﵁ جل ذكره أحدا كاف بالصفة اليت وصفت باعبهل
وبأظبائو وأغبقو إف مات على اعبهل بو دبنازؿ أىل العناد فيو تعاىل ذكره واػببلؼ عليو بعد
العلم بو ،وبربوبيتو ُب أحكاـ الدنيا وعذاب اآلخرة فقاؿ جل ثناؤه ﴿ :قُ ْل َى ْل نػُنَبّْئُ ُك ْم
َّ ِ
ِ
اغبَيَاةِ ُّ
صْنػ ًعا
ض َّل َس ْعيُػ ُه ْم ُِب ْ
ين َ
بِ ْاأل ْ
الدنْػيَا َوُى ْم َْوب َسبُو َف أَنػ َُّه ْم ُْوبسنُو َف ُ
ين أ َْع َم ًاال * الذ َ
َخ َس ِر َ
 - 1التبصَت ُب معامل الدين البن جرير الطربي ص ٕٔٔ.ٖٔٔ-
ٕ  -قاؿ ؿبقق التبصَت  ( :لعلو وىو غَت واقع).
ٖ  -التبصَت ُب معامل الدين ٘ٔٔ.ٔٔٙ-
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ِ
* أُولَئِ َّ ِ
ِ ِ ِ ِِ
يم َؽبُ ْم يػَ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة َوْزنًا
َ 1
ين َك َف ُروا بِآيَات َرّّْٔ ْم َول َقائو فَ َحبِطَ ْ
ك الذ َ
ت أ َْع َما ُؽبُ ْم فَ َبل نُق ُ
﴾  ،فسوى جل ثناؤه بُت ىذا العامل ُب غَت ما يرضيو على حسبانو أنو ُب علمو عامل دبا
يرضيوُ ،ب تسميتو ُب الدنيا بأظباء أعدائو اؼبعاندين لو ،اعباحدين ربوبيتو مع علمهم بأنو
رّٔم.
وأغبقو ّٔم ُب اآلخرة ُب العقاب والعذاب ،وذلك ؼبا وصفنا من استواء آّتهد اؼبخطئ
ُب وحدانيتو وأظبائو وصفاتو وعدلو وحاؿ اؼبعاند ُب ذلك ُب ظهور األدلة الدالة اؼبتفقة غَت
اؼبفًتقة غبواسهما من األدلة واغبجج وجبت التسوية بينهما ُب العذاب والعقاب وخالف
حكم ذلك حكم اعباىل بالشرائع ).2

اإلتفاق في األصول
قاؿ شيخ اإلسبلـ ( فالرسل متفقوف ُب الدين اعبامع لؤلصوؿ االعتقادية والعملية
فاالعتقادية كاإليباف با﵁ وبرسلو وباليوـ اآلخر والعملية كاألعماؿ العامة اؼبذكورة ُب األنعاـ
واألعراؼ ).3
والعلماء متفقوف على أف اغبق ُب أصوؿ الدين واحد من أخطأه فهو آٍب سواء ُب
ذلك ما كاف عرضة للتأويل مع غَته من األصوؿ.
وقد مر بنا كبلـ ابن جرير فيمن أخطأ ُب توحيد ا﵁ وأنو ال يعذر وسيأٌب كبلمو
الحقا ُب من أخطأ ُب األصوؿ اليت ىي عرضة للتأويل .وأسوؽ ىنا ما ذكره القاضي عياض
أثناء رده على العنربي قولو ُب تصويب أقواؿ آّتهدين ُب أصوؿ الدين اليت ىي عرضة
للتأويل قاؿ القاضي عياض ( وفارؽ ُب ذلك فرؽ األمة إذ أصبعوا سواه على أف اغبق ُب
أصوؿ الدين واحد واؼبخطئ فيو آٍب عاص فاسق وإمبا اػببلؼ ُب تكفَته).4
ولذلك كاف اؼبخالف ُب ىذه األصوؿ مبتدعا ليس كاؼبخالف ُب الفروع ،قاؿ البغوي:
( عند كبلمو عن ىجراف أىل البدع ( ىذا اؽبجراف والتربي واؼبعاداة ألىل البدع اؼبخالفُت ُب
ٔ  -الكهف اآلية ٖٓٔ.ٔٓ٘-
ٕ  -التبصَت ُب معامل الدين ص .ٔٔٛ-ٔٔٙ
ٖ  -الفتاوي ٘ٔ.ٔ٘ٛ/
ٗ  -الشفا بتعريف حقوؽ اؼبصطفى بشرح نور الدين القاري ٘.ٖٜ٘/
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األصوؿ أما االختبلؼ ُب الفروع بُت العلماء فاختبلؼ رضبة أراد ا﵁ أال يكوف على
اؼبؤمنُت حرج ُب الدين فذلك ال يوجب اؽبجراف والقطيعة) .1وسيأٌب مزيد بياف ؽبذه اؼبسألة
ُب الكبلـ عن التأويل بإذف ا﵁.

الدين أصول وفروع
وىذا ال ينكره إال جاىل أو مكابر وال يظهر غَته إال متأوؿ مل يعرؼ اعبهاؿ مراده،
فراموا التفنيد وسلكوا سبل التقليد.
وقد مر بنا تقسيم ابن جرير رضبو ا﵁ وكذلك فعل العلماء قاطبة ،وىل كاف ليعرؼ
ؾباؿ االجتهاد دوف تقسيم الدين إىل أصوؿ وفروع؟
وىل سبكن مساواة ما ال ينعقد اإليباف إال بو دبا ىو من مكمبلتو؟ وىل ىبلو كتاب
من كتب أصوؿ الفقو من تقسيم الدين إىل ىذين القسمُت؟
وأصل اإليباف التوحيد وأصل التوحيد عبادة ا﵁ وحده والكفر دبا يعبد من دونو
وضابطو أنو ىو الذي يدخل اإلنساف بو اإلسبلـ وإف جهل غَته الذي ال يدخل اإلنساف
اإلسبلـ باإلتياف بو حىت وبقق ىذا األصل الذي ىو أصل األصوؿ.
قاؿ شيخ اإلسبلـ ( التوحيد أصل اإليباف وىو الكبلـ الفارؽ بُت أىل اعبنة وأىل النار
وىو شبن اعبنة وال يصح إسبلـ أحد إال بو ) .2وقاؿ رضبو ا﵁ ( والدين القائم بالقلب من
اإليباف علما وحاال ىو األصل واألعماؿ الظاىرة ىي الفروع وىي كماؿ اإليباف فالدين أوؿ
ما يبٌت من أصوؿ ويكمل بفروعو كما أنزؿ ا﵁ دبكة أصولو من التوحيد واألمثاؿ اليت ىي
اؼبقاييس العقلية والقصص والوعد والوعيد ٍب أنزؿ باؼبدينة ؼبا صار لو قوة فروعو الظاىرة من
اعبمعة واعبماعة ..فأصولو سبد فروعو وتثبتها وفروعو تكمل أصولو وربفظها ).3

ال يدعى إلـى الفروع من لم يقر باألصل
ٔ  -شرح السنة للبغوي ٔ.ٕٕٜ/
ٕ  -الفتاوي ٕٗ.ٕٖ٘/
ٖ  -الفتاوي ٓٔ.ٖ٘٘/
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قاؿ ابن تيمية ( وأصل اإلسالم أشهد أف ال إلو إال ا﵁ وأف ؿبمدا رسوؿ ا﵁ ،فمن
طلب بعبادتو الرياء والسمعة فلم وبقق شهادة أال إلو إال ا﵁ ومن خرج عما أمر بو الرسوؿ
من الشريعة وتعبد بالبدعة فلم وبقق شهادة أف ؿبمدا رسوؿ ا﵁.
وإمبا وبقق ىذين األصلُت من مل يعبد إال ا﵁ ومل ىبرج عن شريعة رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁
عليو وسلم اليت بلغها عن ا﵁ ).1
وقاؿ ( فالدعوة إىل ا﵁ تكوف بدعوة العبد إىل دينو ،وأصل ذلك عبادتو وحده ال
شريك لو كما بعث ا﵁ بذلك رسلو وأنزؿ كتبو) إىل أف قاؿ ( فالرسل متفقوف ُب الدين
اعبامع لؤلصوؿ االعتقادية والعملية فاالعتقادية كاإليباف با﵁ وبرسلو وباليوـ اآلخر والعملية
كاألعماؿ العامة اؼبذكورة ُب األنعاـ واألعراؼ) إىل أف قاؿ ( وؽبذا كاف اػبطاب ُب السور
اؼبكية ( يأيها الناس) لعموـ الدعوة إىل األصوؿ ،إذ ال يدعى إلى الفروع من ال يقر
باألصل ).2
فانظر يا أخا اإليباف بعُت اإلنصاؼ كبلمو عن أصوؿ الدين وعن أصل ىذه األصوؿ
الذي ىو عبادة ا﵁ وحده ال شريك لو والذي ال يدعى إىل غَته من األصوؿ قبل ربقيقو
ناىيك عن الفروع.
وفبا يؤكد ىذا حديث ابن عباس أف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم بعث معاذ بن
جبل إىل اليمن وقاؿ لو ( إنك ستأٌب قوما أىل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إىل أف يشهدوا
أال إلو إال ا﵁ وأف ؿبمدا رسوؿ ا﵁ فإف ىم أطاعوا لذلك ..اغبديث ).3
يقوؿ عبد الرضبن السعدي ُب توحيد العبادة ( أعظم األصوؿ اليت يقررىا القرآف
ويربىن عليها توحيد األلوىية والعبادة وىذا األصل العظيم أعظم األصوؿ على اإلطبلؽ
وأكملها وأفضلها وأوجبها وألزمها لصاحل اإلنسانية ).4
وقاؿ أيضا ( وىو الذي خلق ا﵁ اػبلق ألجلو وشرع اعبهاد إلقامتو وجعل الثواب
الدنيوي واألخروي ؼبن قاـ بو وحققو والعقاب ؼبن تركو ،وبو وبصل الفرؽ بُت أىل السعادة
ٔ  -الفتاوي ٔٔ.ٙٔٚ/
ٕ  -الفتاوي ٘ٔ.ٔٙٓ-ٔ٘ٛ/
ٖ  -أخرجو البخاري ُب الزكاة (  )ٜٜٔٙومسلم قي اإليباف ( )ٕٜ
ٗ  -القواعد اغبساف ٕ.ٜٔ
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القائمُت بو ،وأىل الشقاوة التاركُت لو ،فعلى اؼبرء أف يبذؿ جهده ُب معرفتو وربقيقو
والتحقق بو ويعرؼ حده وتفسَته ،ويعرؼ حكمو ومرتبتو ويعرؼ آثاره ومقتضياتو وشواىده
وأدلتو وما يقويو وينميو وما ينقضو أو ينقصو ألنو األصل األصيل ال تصح األصوؿ إال بو
فكيف بالفروع؟ ).1

خطأ من زعم أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة
وقد سبسك بعض من راـ التقليد ومل يعط اىتماما للتحقيق دبقالة مقتطعة لشيخ
اإلسبلـ ُب رده على الفرؽ الضالة اليت بنت مذاىبها على أصوؿ وفروع منطلقة ُب ذلك من
العقل ورتبت على خبلؼ ذلك أحكاما ـبتلفة فذكر شيخ اإلسبلـ أف ذلك التقسيم على
ذلك الوجو بدعة وال ريب ُب ذلك ،أما كوف الدين الذي جاء بو النيب صلى ا﵁ عليو وسلم
من عند ا﵁ ال ينقسم إىل أصوؿ وفروع فهذا ال ينطق بو من ذاؽ طعم العلم أو أوٌب أقل
حظ من الفهم ،وقد تكلم شيخ اإلسبلـ عن األصوؿ والفروع اليت وضع أىل األىواء
ـبالفُت ما جاء بو الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم فما من فرقة إال وؽبا أصوؿ توقف إسبلـ
العبد على ربقيقها ،وفروع ىي دوف ذلك ،ومن أخذ كبلـ شيخ اإلسبلـ أولو وآخره أدرؾ
ذلك.
وقد رد شيخ اإلسبلـ على سؤاؿ جاء فيو :ىل هبوز اػبوض فيما تكلم الناس فيو من
مسائل ُب أصوؿ الدين مل ينقل عن سيدنا ؿبمد صلى ا﵁ عليو وسلم فيها كبلـ أـ ال ؟
فإف قيل باعبواز :فما ىو ؟ فأجاب رضبو ا﵁:
( اغبمد ﵁ رب العاؼبُت ( أما اؼبسألة األوىل) فقوؿ السائل ىل هبوز اػبوض فيما
تكلم الناس فيو من مسائل ُب أصوؿ الدين مل ينقل عن سيدنا ؿبمد فيها كبلـ أـ ال؟
سؤاؿ ورد حبسب ما عهد من األوضاع اؼببتدعة الباطلة.
فإف اؼبسائل اليت ىي من أصوؿ الدين اليت تستحق أف تسمى أصوؿ الدين أعٍت:
الدين الذي أرسل ا﵁ بو رسولو وأنزؿ بو كتابو ال هبوز أف يقاؿ مل ينقل عن النيب صلى ا﵁
عليو وسلم فيها كبلـ ،بل ىذا كبلـ متناقض ُب نفسو ،إذ كوهنا من أصوؿ الدين يوجب أف
تكوف من أىم أمور الدين ،وأهنا فبا وبتاج إليو ُب الدين.

ٔ  -اغبق الواضح اؼببُت ُب توحيد األنبياء واؼبرسلُت .٘ٚ
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ٍب نفي نقل الكبلـ فيها عن الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم يوجب أحد أمرين:
إما أف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم أنبل األمور اؼبهمة اليت وبتاج الدين إليها فلم
يبينها أو أنو بينها فلم تنقلها األمة ،وكبل ىذين باطل قطعا ،ومن أعظم مطاعن اؼبنافقُت ُب
الدين ،وإمبا يظن ىذا وأمثالو من ىو جاىل حبقائق ما جاء بو الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم
أو جاىل دبا يعقلو الناس بقلؤّم ،أو جاىل ّٔما صبيعا .فإف جهلو باألوؿ يوجب عدـ
علمو دبا اشتمل عليو ذلك من أصوؿ الدين وفروعو وجهلو بالثاين يوجب أف يدخل ُب
اغبقائق اؼبعقولة ما يسميو ىو وأشكالو عقليات ،وإمبا ىي جهليات ،وجهلو باألمرين
يوجب أف يظن من أصوؿ الدين ما ليس منها من اؼبسائل والوسائل الباطلة ،وأف يظن عدـ
بياف الرسوؿ ؼبا ينبغي أف يعتقد ُب ذلك كما ىو الواقع لطوائف من أصناؼ الناس حذاقهم
فضبل عن عامتهم ..فكل ما وبتاج الناس إىل معرفتو واعتقاده والتصديق بو من ىذه اؼبسائل
فقد بينو ا﵁ ورسولو بيانا شافيا قاطعا للعذر ،إذ ىذا من أعظم ما بلغو الرسوؿ الببلغ
اؼببُت ،وبينو للناس وىو من أعظم ما أقاـ ا﵁ بو اغبجة على عباده فيو بالرسل الذين بينوه
وبلغوه.
وإمبا الغرض التنبيو على أف ُب القرآف واغبكمة النبوية عامة أصوؿ الدين من اؼبسائل
والدالئل اليت تستحق أف تكوف أصوؿ الدين .وأما ما يدخلو بعض الناس ُب ىذا اؼبسمى
من الباطل فليس ذلك من أصوؿ الدين وإف أدخلو فيو مثل اؼبسائل والدالئل الفاسدة ،مثل
نفي الصفات والقدر وكبو ذلك من اؼبسائل ).1

إجراء الحكم على المعيـن
 خطر التكفير بغير حق
إف فبا ال شك فيو أف من أعظم ؿبارـ اللساف إطبلؽ التكفَت بغَت حق ،فتكفَت اؼبسلم
كقتلو ،وال يقف األمر عند عظم إٍب صاحبو بل يًتتب عليو من اؼبخاطر ويفتح من أبواب
الفنت ما هبعل اؼبؤمن ال يقدـ على التكفَت مطلقا إال باألدلة القاطعة واغبجج الساطعة.
قاؿ العبلمة الشوكاين رضبو ا﵁ تعاىل ( اعلم أف اغبكم على الرجل اؼبسلم خبروجو من
دين اإلسبلـ ودخولو ُب الكفر ال ينبغي ؼبسلم يؤمن با﵁ واليوـ اآلخر أف يقدـ عليو إال
بربىاف أوضح من مشس النهار ،فإنو قد ثبت ُب األحاديث الصحيحة اؼبروية من طريق
ٔ  -الفتاوي ٖ ٖٖٓ-ٕٜٖ/باختصار.
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صباعة من الصحابة أف من قاؿ ألخيو يا كافر فقد باء ّٔا أحدنبا ،ىكذا ُب صحيح (
البخاري) وُب لفظ آخر ُب الصحيحُت 1وغَتنبا ( من دعا رجبل بالكفر أو قاؿ عدو ا﵁
وليس كذلك ،إال حار عليو) أي رجع وُب لفظ ُب الصحيح ( فقد كفر أحدنبا ) ففي ىذه
األحاديث وما ورد موردىا أعظم زاجر وأكرب واعظ عن التسرع ُب التكفَت ).2
 خطأ من يحذر من التكفير مطلقا
قاؿ ابن القيم رضبو ا﵁ أثناء ذكره لبعض ما ُب غزوة الفتح من الفقو ( وفيها أف
الرجل إذا نسب اؼبسلم إىل النفاؽ والكفر متأوال وغضبا ﵁ ورسولو ودينو ال ؽبواه وحظو فإنو
ال يكفر بذلك .بل ال يأثم ،بل يثاب على نيتو وقصده .وىذا خببلؼ أىل األىواء
والبدع ،فإهنم يكفروف ويبدعوف ؼبخالفة أىوائهم وبدعهم وكبلهم وىم أوىل بذلك فبن كفروه
وبدعوه).3
وىذا فبا يبطل قوؿ اؼبنفرين من التكفَت مطلقا ،حىت وإف كاف برىاف من حكم بالكفر
كشمس النهار ،فإهنم يقولوف وما ذبنوف من التكفَت وماذا يًتتب على ذلك؟
قاؿ عبد ا﵁ بن عبد الرضبن أبو بطُت رضبو ا﵁ تعاىل ( :ومن العجب أف بعض الناس
إذا ظبع من يتكلم ُب معٌت ىذه الكلمة نفيا وإثباتا عاب ذلك ،وقاؿ :لسنا مكلفُت بالناس
والقوؿ فيهم ،فيقاؿ لو بل أنت مكلف دبعرفة التوحيد الذي خلق ا﵁ اعبن واإلنس ألجلو،
وأرسل صبيع الرسل يدعوف إليو ،ومعرفة ضده وىو الشرؾ الذي ال يُغفر وال عذر ؼبكلف ُب
اعبهل بذلك ،وال هبوز فيو التقليد ألنو أصل األصوؿ فمن مل يعرؼ اؼبعروؼ ويُنكر اؼبنكر
فهو ىالك ،ال سيما أعظم اؼبعروؼ وىو التوحيد وأكرب اؼبنكرات وىو الشرؾ).4
فحسب اؼبرء أف يتحرى اغبق وىبلص ويصدؽ ُب إجراء اغبكم على من يستحقو فإف
أصاب اغبق فبها ونعمت وإف أخطأه فهو معذور ،بل مأجور على قدر نيتو وقصده ،كما
مر عن ابن القيم رضبو ا﵁.
 االحتياط في المختلف فيو
ٔ _ البخاري (٘ٗٓ )ٙومسلم (ٔ.)ٙ
ٕ  -السيل اعبرار -الطبعة األوىل ُب ؾبلد واحد -ص .ٜٚٛ
ٖ  -زاد اؼبعاد ٖ.ٕٖٗ/
ٗ  -االنتصار غبزب ا﵁ اؼبوحدين ص ٔٔ ،فتاوي األئمة النجدية ٖ.ٖٔٛ/
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قاؿ العبلمة أبو بطُت  ( :فما تنازع العلماء ُب كونو كفرا فاالحتياط ُب الدين التوقف
وعدـ اإلقداـ ما مل يكن ُب اؼبسألة نص صريح عن اؼبعصوـ ص.
وقد استزؿ الشيطاف أكثر الناس ُب ىذه اؼبسألة ،فقصر بطائفة فحكموا بإسبلـ من
دلت نصوص الكتاب والسنة واإلصباع على كفره ،وتعدى بآخرين فكفروا من حكم
الكتاب والسنة واإلصباع بأنو مسلم ).1
 كفر النوع وكفر المعيـن
وىذه أىم مسألة ُب ىذا اؼبوضوع وحوؽبا وقع النزاع ،فقد أخطأت طائفة فقالت إف
كفر النوع ال يلزـ منو تكفَت اؼبعُت إطبلقا ،وأخطأت أخرى فقالت إف كل من وقع ُب
الكفر ف هو كافر بعينو أيا كاف نوع كفره .واغبق التفصيل اؼببٍت على ما ذكرنا ُب اؼبقدمات
فيما يتعلق بأصوؿ الدين وفروعو.
فإف من نقض أصل الدين جبهل أو تأويل أو اغًتؼ اؼبسائل الكفرية الظاىرة ال يتوقف
ُب تكفَته بعينو ،خببلؼ ما دوف ذلك من فروع الدين واؼبسائل اػبفية فبل يكفر اؼبعُت فيو
حىت تتوفر ثبلثة أمور:
 أف يكوف القوؿ أو الفعل كفرا،
 أف يثبت أف اؼبعُت فعلو،
 أف تثبت شروط التكفَت ُب حقو وتنتفي موانعو.
قاؿ ابن تيمية رضبو ا﵁ ( وىكذا األقواؿ اليت يكفر قائلها ،قد يكوف الرجل مل تبلغو
النصوص اؼبوجبة ؼبعرفة اغبق ،وقد تكوف عنده ومل تثبت عنده أو مل يتمكن من فهمها وقد
يكوف عرضت لو شبهات يعذره ا﵁ ّٔا ،فمن كاف من اؼبؤمنُت ؾبتهدا ُب طلب اغبق وأخطأ
فإف ا﵁ يغفر لو خطأه كائنا ما كاف).2
وتأمل قولو ( فمن كاف من اؼبؤمنُت ؾبتهدا ُب طلب اغبق )..لتدرؾ أنو يتكلم عن
اؼبخطئُت من أىل القبلة ،وسيأٌب بياف ذلك عند الكبلـ عن رخصة اػبطإ ألىل اإليباف.
ٔ  -الدرر السنية ٓٔ.ٖٚ٘/
ٕ  -الفتاوي ٖٕ.ٖٗٙ/
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وقاؿ رضبو ا﵁ إنو إذا قيل ( من قاؿ كذا فهو كافر ،اعتقد اؼبستمع ألف ىذا اللفظ
شامل لكل من قالو ،ومل يتدبروا أف التكفَت لو شروط وموانع قد تنتفي ُب حق اؼبعُت ،وأف
تكفَت اؼبطلق ال يستلزـ تكفَت اؼبعُت إال إذا وجدت الشروط وانتفت اؼبوانع ،يبُت ىذا أف
اإلماـ أضبد وعامة األئمة الذين أطلقوا ىذه العمومات ،مل يكفروا من تكلم ّٔذا الكبلـ
بعينو.1)..
وىذا الكبلـ منو رضبو ا﵁ سبسك بو قوـ مل يفهموا مراده بو ،فبالغوا ُب اعتبار شروط
وموانع التكفَت ،ومل يقيدوىا دبا قيدىا بو الشيخ رضبو ا﵁.
وقد ذكر رضبو ا﵁ عُت اؼبسألة اليت يتكلم عنها أال وىي مسألة خلق القرآف وما ُب
معناىا من األصوؿ اليت ىي عرضة للتأويل فهذه أمور قد زبفى فبل يكفر صاحبها إال بعد
إزالة شبهتو وإقامة اغبجة عليو.
وفبا سبسكوا بو :قوؿ شيخ اإلسبلـ:
( ول يس ألحد أف يكفر أحدا من اؼبسلمُت وإف أخطأ وغلط حىت تقاـ عليو اغبجة
وتبُت لو ا﵀جة ،ومن ثبت إسبلمو بيقُت مل يزؿ ذلك عنو بالشك ،بل ال يزوؿ إال بعد
إقامة اغبجة وإزالة الشبهة).2
فًتاىم ال يقيدوف ىذا القوؿ عند االحتجاج على خصومهم ومع ذلك ترى بعضهم
يقوؿ بكفر ساب ا﵁ سبحانو وتعاىل وساب النيب صلى ا﵁ عليو وسلم قبل إقامة اغبجة
عليو وإزالة شبهتو إف كاف انتقص من قدر النيب صلى ا﵁ عليو وسلم لشبهة عنده أو جهل
دفعو إليو خبلفا ألصلهم الذي سبسك بو األلباين وغَته فعذروه جبهلو وسوء تربيتو.
قصده خببلؼ
وقد قاؿ شيخ اإلسبلـ ُب غَت موضع إنو ال يشًتط ُب إثبات الكفر ُ
التوقف عن التكفَت حىت تقوـ اغبجة وتزوؿ الشبهة ،الذي الزمو أال يُكفر أحد إال إذا قصد
الكفر عنادا.

ٔ  -الفتاوي ٕٔ.ٗٛٛ-ٗٛٚ/
ٕ  -الفتاوي ٕٔ.ٕ٘ٓ/

منرب التوحيد واعبهاد

()ٜٗ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

فما الذي جعل القوـ يطلقوف مثل ىذه األقواؿ وال يذكروف ؽبا قيدا ؟ وما الذي جعل
بعضهم يستثٍت أمورا كسب ا﵁ ورسولو والسجود لصنم أو مشس ..إال أف ذلك نقض
ألصل الدين.

المسائل الظاىرة والمسائل الخفية
يقوؿ ؿبمد بن عبد الوىاب ُب رسالة إىل أضبد بن عبد الكرمي ُب الرد على شبهتو،
وإزالة إشكالو ُب كبلـ شيخ اإلسبلـ عن تكفَت اؼبعُت:
( وإذا كاف كبلـ شيخ اإلسبلـ ليس ُب الشرؾ والردة ،بل ُب اؼبسائل اعبزئيات سواء
كانت ُب األصوؿ أو الفروع ،ومعلوـ أهنم يذكروف ُب كتبهم ُب مسائل الصفات أو مسألة
القرآف أو مسألة االستواء أو غَت ذلك ،مذىب السلف ويذكروف أنو الذي أمر ا﵁ بو
ورسولو والذي درج عليو ىو وأصحابوٍ ،ب يذكروف مذىب األشعري أو غَته ويرجحونو
ويسبوف من خالفو .فلو قدرنا أنو مل تقم اغبجة على غالبهم قامت على ىذا اؼبعُت الذي
وبكي اؼبذىبُت ،مذىب رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ومن معو ...فكبلـ الشيخ ُب ىذا
النوع ،يقوؿ :إف السلف كفروا النوع وأما اؼبعُت فإف عرؼ اغبق وخالفو كفر بعينو وإال مل
يكفر ).1
ٍب ذكر من كبلـ شيخ اإلسبلـ ما يزيد األمر وضوحا فذكر قولو أثناء كبلمو عن
اؼبتكلمُت والطوائف الضالة ( :وىذا إذا كاف ُب اؼبقاالت اػبفية فقد يقاؿ إنو فيها ـبطئ
ضاؿ ،مل تقم عليو اغبجة اليت يكفر صاحبها لكن ذلك يقع ُب طوائف منهم ُب األمور
الظاىرة اليت يعلم اؼبشركوف واليهود والنصارى أف ؿبمدا صلى ا﵁ عليو وسلم بعث ّٔا ،وكفر
من خالفها مثل أمره بعبادة ا﵁ وحده ال شريك لو ،وهنيو عن عبادة أحد سواه من النبيُت
واؼببلئكة وغَتىم ،فإف ىذا من أظهر شعائر اإلسبلـ.
ٍب ذبد كثَتا من رؤوسهم وقعوا ُب ىذه األنواع فكانوا مرتدين وكثَت منهم تارة يرتد عن
اإلسبلـ ردة صروبة ،وتارة يعود إليو مع مرض ُب قلبو ونفاؽ واغبكاية عنهم ُب ذلك
مشهورة ،وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفا ُب أوؿ ـبتلف اغبديث ،وأبلغ من ذلك أف
منهم من صنف ُب الردة كما صنف الرازي ُب عبادة الكواكب وىذه ردة عن اإلسبلـ

ٔ  -فتاوي األئمة النجدية ٖ .ٕٜٙ/وراجع ( الدرر السنية ٓٔ.) ٖٙ/
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باتفاؽ اؼبسل مُت) أىػ فعلق على ىذا الكبلـ بقولو ( فانظر كبلمو ُب التفرقة بُت اؼبقاالت
اػبفية وبُت ما كبن فيو من كفر اؼبعُت).1
وقد ساؽ كبلـ شيخ اإلسبلـ ىذا العبلمة عبد ا﵁ بن عبد الرضبن أبو بطُت ُب رده
على سؤاؿ ورد إليو عن معٌت كبلـ شيخ اإلسبلـ ُب تكفَت اؼبعُت فقاؿ فيو ( فانظر إىل
تفريقو بُت اؼبقاالت اػبفية واألمور الظاىرة ،فقاؿ ُب اؼبقاالت اػبفية اليت ىي كفر ،قد يقاؿ
إنو فيها ـبطئ ضاؿ مل تقم عليو اغبجة اليت يكفر صاحبها ومل يقل ذلك ُب األمور
الظاىرة ،فكبلمو ظاىر ُب الفرؽ بُت األمور الظاىرة واػبفية ،فيكفر باألمور الظاىرة
حكمها مطلقا ،ودبا يصدر منها من مسلم جهبل ...وال يكفر باألمور اػبفية جهبل كاعبهل
ببعض الصفات ).2
 خطأ في اإلطالق
ؤّذه التفرقة يتبُت لك اػبطأ ُب إطبلؽ القوؿ إف فعل الكفر ال يقتضي كفر فاعلو،
ألف األمر راجع إىل نوع الكفر ،فإذا كاف ُب اؼبسائل الظاىرة فيكفر مطلقا ،قاؿ عبد ا﵁
وإبراىيم أبناء عبد اللطيف بن عبد الرضبن وسليماف بن سحماف ( :وأما قوؿ القائل :نقوؿ
بأف القوؿ كفر ،وال كبكم بكفر القائل فإطبلؽ ىذا جهل صرؼ ،ألف ىذه العبارة ال
تنطبق إال على اؼبعُت ومسألة تكفَت اؼبعُت مسألة معروفة إذا قاؿ قوال يكوف القوؿ بو كفرا،
فيقاؿ من قاؿ ّٔذا القوؿ فهو كافر ،لكن الشخص اؼبعُت إذا قاؿ بذلك ال وبكم بكفره
حىت تقوـ عليو اغبجة اليت يكفر ّٔا تاركها.
وىذا ُب اؼبسائل اػبفية اليت قد ىبفى دليلها على بعض الناس كما ُب مسائل القدر
واإلرجاء وكبو ذلك فبا قالو أىل األىواء ،فإف بعض أقواؽبم تضمن أمورا كفرية من رد أدلة
الكتاب والسنة اؼبتواترة ،فيكوف القوؿ اؼبتضمن لرد بعض النصوص كفرا وال وبكم على قائلو
بالكفر الحتماؿ وجود مانع كاعبهل ،وعدـ العلم بنقض النص أو بداللتو ،فإف الشرائع ال
تلزـ إال بعد بلوغها).3

ٔ  -فتاوي األئمة النجدية ٖ  ،ٕٜٛ-ٕٜٚ /وراجع ( الدرر السنية ٓٔ.)ٚٗ-ٖٙ/
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ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ
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موانع التكفير المعتبرة
ٔ .اعبهل اؼبعترب
ٕ .التأويل اؼبعترب
ٖ .مانع اػبطأ
ٗ .مانع اإلكراه

منرب التوحيد واعبهاد

(ٕ٘)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

 .8الجهل المعتبر
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.5

ىدـ قاعدة العذر باعبهل
اعبهل الذي يعذر صاحبو
أقساـ أىل البدع
جهل الصفة
ىل يعذر الناس اليوـ

 .8ىدم قاعدة العذر بالجهل
أ -كفر الجهل
وقد تقدـ أف العلم شرط ُب ربقيق التوحيد ،فكيف يتصور أف يعذر جاىػل التوحيػد إال
إذا قبلنػا التنػػاقض ،فمػن جهػػل التوحيػػد فهػو كمػػن مل يوحػد أصػػبل ألف الشػػرط يلػزـ مػػن عدمػػو
العدـ.
وكلمة التوحيد ال بد فيها من أمرين لقبوؽبا:
 العلم بمعناىا،
 والعمل بمقتضاىا.
فاعباىل بالتوحيد كافر كفر اعبهل.
قاؿ ابن القيم رضبو ا﵁ ( وأما كفر اعبهل مع عدـ قيػاـ اغبجػة فهػذا الػذي نفػى ا﵁ عنػو
التعذيب حىت تقوـ عليو اغبجة ).1

ٔ  -طريق اؽبجرتُت ص ٗ.ٖٛ

منرب التوحيد واعبهاد

(ٖ٘)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ
1

والكفر أنواع ( كفر جهل وتكذيب وكفر جحػود ،وكفػر عنػاد واسػتكبار وكفػر نفػاؽ )
 .وإذا تأملػػت أحػواؿ اؼبتلبسػػُت بالشػػرؾ ،وجػػدت أهنػػم يكػػذبوف كػػل مػػن ينهػى عمػػا ىػػم عليػػو
من الشرؾ كاالستغاثة بغَت ا﵁ فيما ال يقدر عليو إال ا﵁ وغَتىا ،بسبب جهلهم.
إف منهم من يقع ُب الشرؾ العظيم وىو وبفظ القرآف ويعػرؼ لغػة العػرب بػل يدرسػها ٍب
يأٌب من ينسب للدعوة إىل التوحيد ويبذؿ ما ُب وسعو دفاعا عن إسبلمو ونبػذا لتكفػَته حػىت
تزاؿ شبهتو ويعلم بعد جهلو.

ِ
ٍ
ِ
وزعُػو َف *
ب بِآيَاتنَػا فَػ ُه ْػم يَُ2
وقد قاؿ سبحانوَ ﴿ :ويػَ ْوَـ َْكب ُش ُػر مػن ُك ّْػل أ َُّمػة فَػ ْو ًجػا ّْفبَّػن يُ َك ّْػذ ُ
ػاؿ أَ َك ػ َّػذبْػتُم بِآيَػ ِػاٌب َوَملْ ُِربيطُػ ػوا َِّٔػػا ِع ْل ًم ػػا أ ََّم ػػاذَا ُكن ػػتُ ْم تَػ ْع َملُ ػػو َف ﴾  .وق ػػاؿ
ػاؤوا قَ ػ َ
َح ػ َّػىت إِذَا َج ػ ُ
سػبحانو ﴿ :بػػل َكػ َّػذبواْ ِدبػػا َمل ُِوبيطُػواْ بِعِْل ِمػ ِػو ولَ َّمػػا يػأْهتِِم تَأْ ِويلُػػو َكػ َذلِك َكػ َّػذ َّ ِ
ين ِمػػن قَػْػبلِ ِه ْم
ُ
َْ ُ َ ْ
َ َ
ْ َ َ 3
ب الػػذ َ
ِ
ِ
ِ
ُت ﴾  .فه ػػؤالء جه ػػاؿ دفعه ػػم اعبه ػػل إىل التك ػػذيب دب ػػا مل
فَػػانظُْر َكْي ػ َ
ػف َك ػػا َف َعاقبَ ػةُ الظَّػػالم َ
وبيطوا بو علما ومل يعذروا جبهلهم.
ب  -آفة أىل النار الجهل
ومػػن اؼبعلػػوـ أف أىػػل النػػار جهػػاؿ فقػػد وصػػفهم ا﵁ سػػبحانو بغايػػة اعبهػػل ومنتهػػاه قػػاؿ
ِ
َصػػح ِ
السػػعِ َِت ﴾ ،4وقػػاؿ سػػبحانو
اب َّ
سػػبحانوَ ﴿ :وقَػػالُوا لَػ ْػو ُكنَّػػا نَ ْسػ َػم ُع أ َْو نػَ ْعقػ ُػل َمػػا ُكنَّػػا ُِب أ ْ َ
ِ
وتعاىل ﴿ :ولََق ْد َذرأْنَػا ِعبهػن ِ
اعبِ ّْػن َوا ِإلن ِ
ػُت الَّ
ػَتا ّْم َػن ْ
ػوب الَّ يػَ ْف َق ُهػو َف َّٔػا َوَؽبُ ْػم أ َْع ُ ٌ
ػس َؽبػُ ْم قُػلُ ٌ
َّم َكث ً
َ َ ََ َ
ِ
ِ
يػب ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ك ُىػ ُػم الْغَػػافلُو َف
َضػ ُّػل أ ُْولَػػئ َ
صػ ُػرو َف ّٔػَػا َوَؽبػُ ْػم آ َذا ٌف الَّ يَ ْسػ َػمعُو َف ّٔػَػا أ ُْولَػػئ َ
ك َكاألَنْػ َعػػاـ بػَ ْػل ُىػ ْػم أ َ
ُْ
5
﴾  .وقػػد ذكػػر ا﵁ سػػبحانو شػػك اؼبشػػركُت فيمػػا جػػاءىم مػػن عنػػد ا﵁ والشػػاؾ جاىػػل قػػاؿ
6
ِ
سػػبحانو ﴿ِ :وإِنػَّػا لَِفػػي َشػػك ّْفبػَّػا تَػ ْدعُونػَنَا إِلَْيػ ِػو ُم ِريػ ٍ
ػب ﴾  .وقػػاؿَ ﴿ :وإِنػ َُّهػ ْػم لَفػػي َشػػك ّْمْنػػوُ
َ 7
ُم ِر ٍ
يب ﴾ .

ٔ  -أعبلـ الناس اؼبنشورة العتقاد الطائفة اؼبنصورة حافظ اضبد حكمي ص ٖ.ٜ
ٕ  -النمل اآلية ٖ.ٛٗ-ٛ
ٖ  -يونس اآلية .ٖٜ
ٗ  -اؼبلك اآلية ٓٔ.
٘  -األعراؼ اآلية .ٜٔٚ
 - ٙإبراىيم اآلية .ٜ
 - ٚىود اآلية ٓٔٔ.

منرب التوحيد واعبهاد

(ٗ٘)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

ت  -من يحسب أنو على حق وىو على باطل :جاىل
َّ ِ
ِ
ين َآمنُػوا َوَمػػا َىبْػ َػدعُو َف إِالَّ أَن ُف َسػ ُػهم َوَمػػا يَ ْشػػعُ ُرو َف
 1يقػػوؿ سػػبحانوُ ﴿ :ىبَػػادعُو َف اللّػػوَ َوالػػذ َ
﴾  .ق ػػاؿ الط ػػربي ( ى ــذه ا ي ــة م ــن أو ــح ال ــدليل عل ــى تك ــذيب اهلل ج ــل ثن ــاؤه ق ــول
ال ـزاعمين أن اهلل ال يعــذب مــن عبــاده إال مــن كفــر بــو عنــادا بعــد علمــو بوحدانيتــو وبعػػد
تقرر صحة مػا عانػد ربػو تبػارؾ وتعػاىل عليػو مػن توحيػده واإلقػرار بكتبػو ورسػلو عنػده ،ألف ا﵁
جل ثناؤه قد أخرب عن الذين وصفهم دبا وصفهم بو من النفاؽ وخداعهم إياه واؼبػؤمنُت أهنػم
ال يشػػعروف أهنػػم مبطلػػوف فيمػػا ىػػم عليػػو مػػن الباطػػل مقيمػػوف ،وأهنػػم ىبػػادعوف الػػذي وبسػػبوف
أهنػػم بػػو ىبػػادعوف رّٔػػم وأىػػل اإليبػػاف بػػو ـبػػدوعوف ٍب أخػػرب تعػػاىل ذكػػره أف ؽبػػم عػػذابا أليمػػا
بتكذيبهم دبا كانوا يكذبوف من نبوة نبيو واعتقاد الكفر بو ،ودبا كانوا ُب زعمهم أهنم مؤمنػوف
وىم على الكفر مصروف).2
وقػ ػػاؿ البغػ ػػوي ( :ومػ ػػا يشػ ػػعروف) أي  :ال يعلمػ ػػوف أهنػ ػػم ىبػ ػػدعوف أنفسػ ػػهم وأف وبػ ػػاؿ
خداعهم يعود عليهم ).3
َّ ِ
ِ
ين َآمنُػ ػوا ﴾ أي :بإظه ػػارىم م ػػا
وق ػػاؿ اب ػػن كث ػػَت ( وقول ػػو تع ػػاىلُ ﴿ :ىبَػػادعُو َف اللّػػوَ َوال ػػذ َ
أظهػػروه مػػن اإليبػػاف مػػع إسػرارىم الكفػػر يعتقػػدوف جبهلهػػم أهنػػم ىبػػدعوف ا﵁ بػػذلك وأف ذلػػك
نافعهم عنده وأنو يروج عليو كما قد يروج على بعض اؼبؤمنُت ).4
الضػبلَلَةُ إِنػَّهػم ا َّزبَػ ُذوا َّ ِ
ُت أ َْولِيَػاء ِمػن
قاؿ تعاىل ﴿ :فَ ِري ًقا َى َدى َوفَ ِري ًقػا َح َّػق َعلَ ْػي ِه ُم َّ
الشػيَاط َ
ُُ
د ِ
وف اللّ ِو َوَْوب َسبُو َف أَنػ َُّهم ُّم ْهتَ ُدو َف ﴾.5
ُ
قاؿ ابن كثَت ُب تفسَته ( :قاؿ ابن جريػر  :وىذا من أبين الداللة على خطإ من زعـم
أن اهلل ال يعذب أحدا على معصية ركبها أو اللة اعتقدىا ،إال أن يأتيهـا بعـد علـم منـو
بصــواب وجههــا ،فيرتكبهــا عنــادا منــو لربــو فيهــا .ألف ذلػػك لػػو كػػاف كػػذلك ،مل يكػػن بػػُت
فريػػق الضػػبللة الػػذي ضػػل وىػػو وبسػػب أنػػو مهتػػد وفريػػق اؽبػُػدى فػػرؽ ،وقػػد فػػرؽ ا﵁ تعػػاىل بػػُت
ٔ  -البقرة اآلية .ٜ
ٕ  -تفسَت ابن جرير ٔ.ٕٗٓ/
ٖ  -تفسَت البغوي ،الطبعة األوىل ُب ؾبلد واحد  ،ص .ٔٚ
ٗ  -تفسَت القرآف العظيم البن كثَت ٔ.ٛٔ/
٘  -األعراؼ اآلية ٖٓ.

منرب التوحيد واعبهاد

(٘٘)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

أظبائهما وأحكامهما ُب ىذه اآلية ) .1فهػذا كػبلـ شػيخ اؼبفسػرين وصػاحب أصػح التفاسػَت،
وقاؿ البغوي ُب تفسَتىا  ( :قولو عػز وجػل ﴿ فَ ِري ًقػا َى َػدى ﴾ أي ىػداىم ا﵁ ﴿ َوفَ ِري ًقػا َح َّػق
الض ػبلَلَةُ ﴾ أي اإلرادة الس ػػابقة ﴿ إِنػَّه ػػم َّازبَ ػ ُذوا َّ ِ
ُت أ َْولِيَػػاء ِم ػػن
﴾ وج ػػب ﴿ َعلَػ ْػي ِه ُم َّ
الش ػػيَاط َ
ُُ
د ِ
وف اللّػ ِػو َوَْوب َسػػبُو َف أَنػ َُّهػػم ُّم ْهتَػ ُػدو َف ﴾ فيػػو دليػػل علػػى أف الكػػافر الػػذي يظػػن أنػػو ُب دينػػو علػػى
ُ
2
اغبق واعباحد واؼبعاند سواء) .
َّ ِ
اغبي ػػاةِ
ين َ
وقػػاؿ تعػػاىل ﴿ :قُػ ْػل َىػ ْػل نػُنَبّْػػئُ ُك ْم بِ ْاألْ3
ضػ َّػل َسػ ْػعيُػ ُه ْم ُِب ََْ
ين أ َْع َمػ ًػاال * الػػذ َ
َخ َس ػ ِر َ
ِ
ُّ
صْنػ ًعا ﴾ .
الدنْػيَا َوُى ْم َْوب َسبُو َف أَنػ َُّه ْم ُْوبسنُو َف ُ
( روى البخاري عن مصعب قاؿ سألت أيب يعٍت سعد بن أيب وقػاص عػن قػوؿ ا﵁﴿ :
ين أ َْع َم ًػاال ﴾ أىػم اغبروريػة ؟ قػاؿ :ال ،ىػم اليهػود والنصػارى أمػا اليهػود
َى ْل نػُنَبّْػئُ ُك ْم بِ ْاأل ْ
َخ َسػ ِر َ
فكػػذبوا ؿبمػػدا صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم وأمػػا النصػػارى فكفػػروا باعبنػػة وقػػالوا ال طعػػاـ فيهػػا وال
شراب واغبرورية الذين ينقضوف عهد ا﵁ من بعد ميثاقو وكاف سعد رضػي ا﵁ عنػو يسػميهم :
الفاسقُت" ).4
وقػاؿ علػػي بػن أيب طالػػب والضػحاؾ وغػػَت واحػد ىػػم اغبروريػة ،ومعػػٌت ىػذا عػػن علػػي أف
ىػػذه اآليػػة الكريبػػة تشػػمل اغبروريػػة كمػػا تشػػمل اليهػػود والنصػػارى وغػػَتىم .ال أهنػػا نزلػػت ُب
ىؤالء على اػبصوص وال ىؤالء بل ىي أعم من ىذا.
فػػإف ىػػذه اآليػػة مكيػػة ،قبػػل خطػػاب اليهػػود والنصػػارى وقبػػل وجػػود اػبػوارج بالكليػػة وإمبػػا
ىػػي عامػػة ُب كػػل مػػن عبػػد غػػَت ا﵁ علػػى غػػَت طريقػػة مرضػػية وبسػػب أنػػو مصػػيب فيهػػا ،وأف
عملػػو مقبػػوؿ وىػػو ـبطػػئ وعملػػو مػػردود كمػػا قػػاؿ تعػػاىل ﴿ :وجػػوه يػومئِػ ٍػذ خ ِ
اشػ َػعةٌ * َع ِاملَ ػةٌ
ُ ُ ٌ َْ َ َ
5
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ػاه
ػ
ن
ل
ع
ج
ف
ػل
ػ
م
ع
ػن
ْ
نَّاصػػبَةٌ * تَ ْ
صػلَى نػَ ًػارا َحاميَػةً ﴾  .وقولػػو تعػػاىلَ ﴿ :وقَػػد ْمنَا إِ َىل َمػػا َعملُػوا مػ ْ َ َ َ َ َ َ ُ

ٔ  -ـبتصر تفسَت ابن كثَت  ،ؿبمد أضبد شاكرٕ.ٔٗ/
ٕ  -تفسَت البغوي ص ٓ.ٗٙٔ-ٗٙ
ٖ  -الكهف ٖٓٔ.ٔٓٗ-
ٗ  -البخاري .ٕٗٚٛ
٘ -الغاشية اآلية ٕ.ٗ-
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َىباء َّمنثُورا﴾ .1وقاؿ تعاىل ﴿ :والَّ ِذين َك َفروا أ َْعما ُؽبُم َكسر ٍ
اب بِِق َيع ٍة َْوب َسبُوُ الظَّ ْمآ ُف َماء َح َّػىت
َ
ً
ََ ْ َ ُ َ َ 2
ِ
إِذَا َجاءهُ َملْ َهب ْدهُ َشْيئًا ﴾ .
ين أ َْع َمػ ًػاال ﴾
وقػػاؿ ُب ىػػذه اآليػػة الكريبػػة ﴿ قُػ ْػل َىػ ْػل نػُنَبّْػػئُ ُك ْم ﴾ أي لبػػربكم ﴿ بِ ْاأل ْ
َخ َسػ ِر َ
َّ ِ
اغبَيَػػاةِ الػ ُّػدنْػيَا ﴾ أي عملػوا أعمػػاال باطلػػة علػػى غػػَت
ضػ َّػل َسػ ْػعيُػ ُه ْم ُِب ْ
ين َ
ٍب فسػرىا فقػػاؿ ﴿ الػػذ َ
ِ
صػْنػ ًعا ﴾ أي  :يعتقػػدوف أهنػػم
شػريعة مشػػروعة مرضػػية مقبولػػة ﴿ َوُ3ىػ ْػم َْوب َسػػبُو َف أَنػ َُّهػ ْػم ُْوبسػػنُو َف ُ
على شيء وأهنم مقبولوف ؿببوبوف) .
ث  -آفة الخوارج ظنهم أنهم على حق وىو جهل
قاؿ شيخ اإلسبلـ ( قاؿ اإلماـ أضبد  :صح اغبديث ُب اػبػوارج مػن عشػرة أوجػو وىػذه
العشػػرة أخرجهػػا مسػػلم ُب صػػحيحو موافقػػة ألضبػػد ،وروى البخػػاري منهػػا عػػدة أوجػػو ،وروى
أحاديثهم أىل السنن واؼبسانيد من وجوه أخر).4
وقػػد ذىػػب إىل القػػوؿ بكفػػرىم إمػػاـ ا﵀ػػدثُت البخػػاري وشػػيخ اؼبفس ػرين الطػػربي واإلمػػاـ
ابن العريب والسبكي والرافعي والقرطيب ُب اؼبفهم وغَتىم.5
قاؿ البخاري ُب صػحيحو :بػاب قتػل اػبػوارج واؼبلحػدين بعػد إقامػة اغبجػة علػيهم وقػوؿ
ِ ِ
ػُت َؽبُػم َّمػا يػَتَّػ ُقػو َف إِ َّف اللّػوَ بِ ُك ّْػل
ا﵁ تعاىل6َ ﴿ :وَما َكا َف اللّوُ ليُض َّل قَػ ْوًما بػَ ْع َد إِ ْذ َى َػد ُاى ْم َح َّػىت يػُبَػ ّْ َ
ٍ ِ
يم ﴾ .
َش ْيء َعل ٌ
وكػػاف ابػػن عمػػر ي ػراىم ش ػرار خلػػق ا﵁ ،وقػػاؿ إهنػػم انطلق ػوا إىل آيػػات نزلػػت ُب الكفػػار
فجعلوىا على اؼبؤمنُت ،7قاؿ اغبػافظ ( قولػو " :وكػاف ابػن عمػر يػراىم شػرار خلػق ا﵁" وصػلو
الطػػربي ُب مسػػند علػػي ُب هتػػذيب اآلثػػار مػػن طريػػق بكػػَت بػػن عبػػد ا﵁ بػػن األشػػج أنػػو سػػأؿ
نافعا كيف كاف رأي ابػن عمػر ُب اغبروريػة قػاؿ كػاف يػراىم شػرار خلػق ا﵁ ،انطلقػوا إىل آيػات
ٔ  -الفرقاف اآلية ٖٕ.
ٕ  -النور اآلية .ٖٜ
ٖ  -ـبتصر تفسَت ابن كثَت ٕ.ٖٗٙ/
ٗ  -الفتاوي .ٜٗٚ/ٚ
٘  -راجع فتح الباري  ،كتاب الردة.ٖٖٔ-ٕٜ٘ /ٕٔ ،
 - ٙالتوبة اآلية ٘ٔٔ.
 - ٚالبخاري مع الفتح ،طبعة ُب ثبلثة ؾبلدات .ٕٕٗ/ٖ ،
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الكفػػار فجعلوىػػا ُب اؼبػػؤمنُت ،قلػػت وسػػنده صػػحيح ،وقػػد ثبػػت ُب اغبػػديث الصػػحيح اؼبرفػػوع
عند مسلم من حديث أيب ذر ُب وصف اػبػوارج "ىػم شػرار اػبلػق واػبليقػة") .1وُب صػحيح
البخػػاري (ٖٖ )ٜٙمػػن حػػديث أيب سػػعيد ُب قصػػة عبػػد ا﵁ بػػن ذي اػبويصػػرة التميمػػي ؼبػػا
قػاؿ للنػػيب صػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم اعػدؿ يػػا رسػوؿ ا﵁ ،فقػػاؿ ويلػك ومػن يعػػدؿ إذا مل أعػػدؿ ؟
قػاؿ عمػر بػن اػبطػاب  :دعػػٍت أضػرب عنقػو ،قػاؿ دعػو فػػإف لػو أصػحابا وبقػر أحػدكم صػػبلتو
مع صبلهتم وصيامو مع صيامهم يبرقوف من الدين كمػا يبػرؽ السػهم مػن الرميػة ...اغبػديث).
وروى البخاري (ٖٗ )ٜٙمن حديث سهل بػن حنيػف أف النػيب صػلى ا﵁ عليػو وسػلم أىػوى
بيػػده قبػػل الع ػراؽ وقػػاؿ " ىبػػرج منػػو قػػوـ يق ػرأوف القػػرآف ال هبػػاوز ت ػراقيهم يبرقػػوف مػػن اإلسػػبلـ
مروؽ السهم من الرمية).
ج  -الخروج من الدين من غير قصد بسبب الجهل
قاؿ اغبافظ ابن حجر بعد ذكػر حػديث اػبػوارج ( وفيـو أن مـن المسـلمين مـن يخـرج
مــن الــدين مــن غيــر أن يقصــد الخــروج منــو ومــن غيــر أن يختــار دينــا علــى ديــن اإلســالم،
وأف اػبػوارج شػػر الفػػرؽ اؼببتدعػػة مػػن األمػػة ا﵀مديػػة ومػػن اليهػػود والنصػػارى) .2وقػػد نقػػل رضبػػو
ا﵁ عن ابن جرير الطربي أنو قػاؿ ُب هتػذيب اآلثػار بعػد أف سػاؽ األحاديػث ُب اػبػوارج "فيػو
الػرد علػػى قػوؿ مػػن قػػاؿ ال ىبػرج أحػػد مػن اإلسػػبلـ مػػن أىػل القبلػػة بعػد اسػػتحقاقو حكمػػو إال
بقصػد اػبػػروج منػػو عاؼبػػا فإنػو مبطػػل لقولػػو ُب اغبػػديث ( يقولػوف اغبػػق ويقػرأوف القػػرآف ويبرقػػوف
من اإلسبلـ وال يتعلقوف منو بشيء)".3
ح  -االستخفاف بالنبي صلى اهلل عليو وسلم عن غير قصد
َّ ِ
ين َآمنُػ ػوا َال تَػ ْرفَػعُػ ػوا
ق ػػاؿ ش ػػيخ اإلس ػػبلـ عن ػػد كبلم ػػو عل ػػى قول ػػو تع ػػاىل ﴿ :يَػػا أَيػُّ َه ػػا ال ػػذ َ
أَصػواتَ ُكم فَػػو َؽ ِ
ت النَّػِػيب وَال َْذبهػػروا لَػػو بِػالْ َقوِؿ َكجهػ ِر بػع ِ
ضػ ُك ْم لِػبَػ ْع ٍ
ط أ َْع َمػػالُ ُك ْم
ض أَف َْربػػبَ َ
صػ ْػوْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ّْ 4
َْ ْ ْ َ
َوأَنتُ ْم َال تَ ْشعُ ُرو َف ﴾  .قاؿ ( ..فإذا ثبػت أف رفػع الصػوت فػوؽ صػوت النػيب صػلى ا﵁ عليػو
وسػػلم واعبهػػر بػػالقوؿ ىبػػاؼ منػػو أف يكفػػر صػػاحبو وىػػو ال يشػػعر ووبػػبط عملػػو بػػذلك ،وأنػػو
مظنػػة لػػذلك وسػػبب فيػػو ،فمػػن اؼبعلػػوـ أف ذلػػك ؼبػػا ينبغػػي لػػو مػػن التعزي ػر والتػػوقَت والتش ػريف
ٔ  -فتح الباري ٖ.ٕٙ٘/
ٕ  -الفتح ٕٔ.ٖٖٔ/
ٖ  -فتح الباري .ٖٕٔ/ٕٔ ،
ٗ  -اغبجرات اآلية ٕ.
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والتعظػػيم واإلجػػبلؿ وؼبػػا أف رفػػع الصػػوت قػػد يشػػتمل علػػى أذى لػػو واسػػتخفاؼ بػػو ،وإف مل
يقصػػد الرافػػع ذلػػك ،فػػإذا كػػاف األذى واالسػػتخفاؼ الػػذي وبصػػل ُب سػػوء األدب مػػن غػػَت
قصد صاحبو يكوف كافرا ،فاألذى واالستخفاؼ اؼبقصود اؼبتعمد كفر بطريق األوىل ).1
وقاؿ بعد أف ذكر صبلة مػن األحاديػث ُب كفػر اؼبنػتقص مػن النػيب صػلى ا﵁ عليػو وسػلم
( وبالجملة فمن قال أو فعل ما ىو كفر كفر بذلك وإن لم يقصـد أن يكـون كـافرا إذ ال
يقصد الكفر أحد " إال ما شاء اهلل " ).2
وإذا كػػاف اإلنسػػاف قػػد ىبػػرج مػػن اإلسػػبلـ دوف أف يقصػػد اػبػػروج منػػو فمػػا معػػٌت التوقػػف
عن التكفَت مطلقا حىت تنتفي موانعو؟
وقاؿ رضبو ا﵁ ُب معرض حديثو عن سب النيب صلى ا﵁ عليو وسلم ( والغرض ىنػا أنػو
كما أن الردة تتجرد عن السب فكذلك تتجرد عن قصد تبديل الـدين وإرادة التكـذيب
بالرسالة ،كما تجرد كفر إبليس عن قصد التكـذيب بالربوبيـة وإن كـان عـدم ىـذا القصـد
ال ينفعو ،كما ال ينفع من قال الكفر أال يقصد الكفر).3
أمػػا اشػًتاط قصػػد الكفػػر ُب التكفػػَت فهػػذا يقتضػػي كمػػا قػػاؿ ابػػن الػػوزير ُب " إيثػػار اغبػػق
علػػى اػبلػػق" أال يكػػوف شػػيء مػػن األفعػػاؿ واألق ػواؿ كف ػرا إال مػػع االعتقػػاد حػػىت قتػػل األنبيػػاء
واالعتق ػػاد م ػػن الس ػرائر ا﵀جوب ػػة ف ػبل يتحق ػػق كف ػػر ك ػػافر ق ػػط إال ب ػػالنص اػب ػػاص ُب ش ػػخص
شخص" كما ىو اعتقاد اؼبرجئة.
وقد جاء ُب حديث طارؽ بن شهاب أف رسػوؿ ا﵁ صػلى ا﵁ عليػو وسػلم قػاؿ ( دخػل
اعبنػػة رجػػل ُب ذبػػاب ،دخػػل النػػار رجػػل ُب ذبػػاب قػػالوا وكيػػف ذلػػك يػػا رسػػوؿ ا﵁ قػػاؿ ( مػػر
رجبلف على قوـ ؽبم صنم ال هباوزه أحد حىت يقرب لو شيئا فقالوا ألحػدنبا قػرب ،قػاؿ لػيس
عنػػدي شػػيء أقػػرب ،قػػالوا لػػو قػػرب ولػػو ذبابػػا ،فقػػرب ذبابػػا فخل ػوا سػػبيلو فػػدخل النػػار وقػػالوا

ٔ  -الصارـ اؼبسلوؿ ٕ.ٔٔ٘/ٔٔٗ/
ٕ  -الصارـ اؼبسلوؿ ص .ٔٚٚ
ٖ  -الصارـ اؼبسلوؿ ٓ.ٖٚ
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لآلخػر قػػرب فقػػاؿ مػػا كنػت ألقػػرب ألحػػد شػػيئا دوف ا﵁ عػػز وجػل فضػربوا عنقػػو فػػدخل اعبنػػة
).1
فهذا الرجل مل يقصػد عبػادة غػَت ا﵁ بػل قػرب الػذباب لينجػو بنفسػو ومل يكػن يػدري أف
فعلو ذلك يدخلو النار.
ولػػذلك قػػاؿ ؿبمػػد بػػن عبػػد الوىػػاب ُب كتػػاب التوحيػػد ( :فيػػو مسػػائل ..التاسػػعة :كونػػو
دخػػل النػػار بػػذلك الػػذباب الػػذي مل يقصػػده بػػل فعلػػو زبلصػػا مػػن شػػرىم ،اغباديػػة عشػػرة :أف
الذي دخل النار مسلم ألنو لو كاف كافرا مل يقل " دخل النار ُب ذباب" ).2
ق ػػاؿ عب ػػد ال ػػرضبن ب ػػن حس ػػن ( وُب ى ػػذا اغب ػػديث التح ػػذير م ػػن الوق ػػوع ُب الش ػػرؾ وأف
اإلنساف قد يقع فيو وىو ال يدري أنو من الشرؾ الذي يوجب النار).3
خ  -االستهزاء باهلل وآياتو
ِ
ػب قُػ ْػل أَبِاللّػ ِػو َوآيَاتػِ ِػو َوَر ُس ػولِِو
قػػاؿ تعػػاىلَ ﴿ :ولَػػئن َس ػأَلْتَػ ُه ْم لَيَػ ُق ػولُ َّن إَِّمبػَػا ُكنَّػػا َلبُػ ُ
ػوض َونػَْل َعػ ُ
ِ
ِ ٍ
ِ
ب
ُكنػػتُ ْم تَ ْس ػتَػ ْه ِزُؤو َف * الَ تَػ ْعتَػػذُ4رواْ قَ ػ ْد َك َف ػ ْػرًُب بػَ ْع ػ َػد إِيبَػػان ُك ْم إِف نػ َّْع ػ ُ
ػف َع ػػن طَآئ َفػػة ّْم ػػن ُك ْم نػُ َع ػ ّْػذ ْ
ِ
ِ
ُت﴾ .
طَآئ َفةً بِأَنػ َُّه ْم َكانُواْ ُْؾب ِرم َ
قاؿ أبو بكر بن العريب اؼبالكي رضبو ا﵁ ( ال ىبلو أف يكػوف مػا قػالوه مػن ذلػك جػدا أو
ىػزال ،وىػػو كيفمػػا كػػاف كفػػر ،فػػإف اؽبػػزؿ بػػالكفر كفػػر ،ال خػػبلؼ فيػػو بػػُت األمػػة فػػإف التحقيػػق
أخو اغبق والعلم واؽبزؿ أخو الباطل واعبهل ).5
ِ
ػب ﴾ فػاعًتفوا واعتػذروا
قػاؿ ابػن تيميػة ( ﴿ َولَػئن َسػأَلْتَػ ُه ْم لَيَػ ُقػولُ َّن إَِّمبَػا ُكنَّػا َلبُ ُ
ػوض َونػَْل َع ُ
وؽبػذا قيػػل ﴿ :الَ تَػ ْعتَػ ِػذ ُرواْ قَػ ْد َك َفػ ْػرًُب بػَ ْعػ َػد إِيبَػانِ ُك ْم ﴾ فػػدؿ علػػى أهنػػم مل يكونػوا عنػػد أنفسػػهم
قد أتوا كفرا بل ظنػوا أف ذلػك لػيس بكفػر ،فبػُت أف االسػتهزاء بػا﵁ وآياتػو ورسػولو كفػر يك ُفػر
ٔ  -رواه أضبد ُب الزىد ( ص ٘ٔ )ٔٙ ،وأبو نعيم ( ٔ )ٕٖٓ/عن طارؽ بن شهاب موقوفا بسند
صحيح ومل يصح رفعو.
ٕ  -ؾبموعة التوحيد  ،كتاب التوحيد ص ٓٗٔ.
ٖ  -فتح آّيد .ٔٙٛ
ٗ  -التوبة اآلية ٘.ٙٙ-ٙ
٘  -أحكاـ القرآف ٕ.ٜٚٚ-ٜٚٙ/

منرب التوحيد واعبهاد

(ٓ)ٙ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

صاحبُو بعد إيبانو ،فدؿ على أنو كاف عندىم إيباف ضػعيف ففعلػوا ىػذا ا﵀ػرـ الػذي عرفػوا أنػو
ؿبرـ ،ولكن مل يظنوه كفرا .وكاف كفرا كفروا بو فإهنم مل يعتقدوا جوازه.
وىكػػذا قػػاؿ غػػَت واحػػد مػػن السػػلف ُب صػػفة اؼبنػػافقُت الػػذين ضػػرب ؽبػػم اؼبثػػل ُب سػػورة
البقرة أهنم أبصروا ٍب عموا وعرفوا ٍب أنكروا وآمنوا ٍب كفروا وكذلك قػاؿ قتػادة وؾباىػد :ضػرب
اؼبثل إلقباؽبم على اؼبؤمنُت وظباعهم ما جاء بو الرسوؿ وذىاب نورىم).1
د  -دخول العبد النار بكلمة ال يرى بها بأسا لجهلو
عػػن أيب ىريػػرة رضػػي ا﵁ عنػػو عػػن النػػيب صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم قػػاؿ ( إف العبػػد ليػػتكلم
بالكلمػػة مػػن رض ػواف ا﵁ ال يلقػػي ؽبػػا بػػاال يرفعػػو ا﵁ ّٔػػا درجػػات ،وإف العبػػد ليػػتكلم بالكلمػػة
من سخط ا﵁ ال يلقي ؽبا باال يهوي ّٔا ُب جنهم ).2
قاؿ اغبافظ بن حجر ( "ال يلقي ؽبا باال" :أي ال يتأملهػا خبػاطره وال يتفكػر ُب عاقبتهػا
وال يظن أهنا تؤثر شػيئا وىػو مػن كبػو قولػو تعػاىل ﴿ :إِ ْذ تَػلَق َّْونَػوُ بِأَلْ ِسػنَتِ ُك ْم َوتَػ ُقولُػو َف بِػأَفْػ َو ِاى ُكم
َّما لَيس لَ ُكم بِِو ِع ْلم وَْربسبونَو ىيّْػنًا وىو ِع َ ِ ِ
يم ﴾ .3وقد وقع ُب حػديث بػبلؿ بػن
ند اللَّو َعظ ٌ
ٌ َ َُ ُ َ َ ُ َ
ْ َ
اغبارث اؼبػزين الػذي أخرجػو مالػك وأصػحاب السػنن وصػححو الًتمػذي وابػن حبػاف واغبػاكم
بلفظ ( إف أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضواف ا﵁ مػا يظػن أف تبلػغ مػا بلغػت ،يكتػب ا﵁ لػو
ّٔػػا رض ػوانو إىل يػػوـ القيامػػة) وقػػاؿ ُب السػػخط مثػػل ذلػػك ...وأخػػرج الًتمػػذي ىػػذا اغبػػديث
بلف ػػظ ( ال ي ػػرى ّٔ ػػا بأس ػػا يه ػػوي ّٔ ػػا ُب الن ػػار س ػػبعُت خريف ػػا) .4وى ػػذا اغب ػػديث م ػػن أعظ ػػم
الزواجر عن إطبلؽ الكبلـ بغَت علم.
ذ -ذىاب العلم والعلماء يفتح باب الشرك
وقد روى البخاري مػن حػديث ابػن عبػاس رضػي ا﵁ عنػو قػاؿ ( صػارت األوثػاف الػيت ُب
قػوـ نػػوح ُب العػػرب بعػػد أمػػا "ود" فكانػػت لكلػػب بدومػػة اعبنػػدؿ وأمػػا سػواع فكانػػت ؽبػػذيل،
وأما يغوث فكانت ؼبراد ٍب لبٍت غطيف باعبرؼ عند سبأ.

ٔ  -ؾبموع الفتاوي .ٕٚٗ/ٚ
ٕ -البخاري .ٙٗٚٛ
ٖ -النور اآلية ٘ٔ.
ٗ -فتح الباري  ،الطبعة األوىل ُ ،ب ثبلثة ؾبلدات ٖ.ٖٜٚ/

منرب التوحيد واعبهاد

(ٔ)ٙ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

وأمػػا يعػػوؽ فكانػػت ؽبمػػداف ،وأمػػا نسػػر فكانػػت غبمػػَت آلؿ ذي الكػػبلع :أظبػػاء رج ػاؿ
صػػاغبُت ُب قػػوـ ن ػػوح فلمػػا ىلك ػوا أوح ػى الشػػيطاف إىل قػػومهم أف انصػػبوا إىل ؾبالسػػهم ال ػػيت
كػػانوا هبلسػػوف فيهػػا أنصػػابا ،وظبوىػػا بأظبػػائهم ففعلػوا ،ومل تعبػػد حػػىت إذا ىلػػك أولئػػك ونسػػي
العلػ ػػم عبػ ػػدت) .1قػ ػػاؿ ُب فػ ػػتح آّيػ ػػد( :قول ػ ػػو " :ونسػ ػػي العل ػ ػػم" ورواي ػ ػػة البخ ػ ػػاري وينس ػ ػػخ
وللكشػػمينهي "ونسػػخ العلػػم" أي درسػػت آثػػاره بػػذىاب العلمػػاء ،وعػػم اعبهػػل حػػىت صػػاروا ال
يبيزوف بُت التوحيد والشرؾ ،فوقعوا ُب الشرؾ ظنا منهم أنو ينفعهم عند ا﵁).2
ر  -القدرية كفار رغم جهلهم
روى مسػػلم مػػن حػػديث وبػػي بػػن يعمػػر قػػاؿ (كػػاف أوؿ مػػن تكلػػم ُب القػػدر ُب البصػػرة
معبػػد اعبهػػٍت فانطلقػػت أنػػا وضبيػػد بػػن عبػػد الػػرضبن اغبمػػَتي حػػاجُت أو معتمػرين  ..اغبػػديث،
وفيػػو أهنػػم سػػألوا ابػػن عمػػر عػػن نػػاس يقػػرؤوف القػػرآف ويتقعػػروف العلػػم وذكػػر مػػن ش ػػأهنم وأهنػػم
يزعمػػوف أال قػػدر وأف األمػػر أنػػف قػػاؿ فػػإذا لقيػػت أولئػػك فػػأخربىم أين بػػريء مػػنهم وأهنػػم بػراء
مٍت والذي وبلف بو عبد ا﵁ بن عمر لو أف ألحػدىم مثػل أحػد ذىبػا فأنفقػو مػا قبػل ا﵁ منػو
حىت يؤمن بالقدر  ...اغبديث).3
قػػاؿ النػػووي ُب شػػرحو للحػػديث  :ى ػذا الػػذي قالػػو ابػػن عمػػر رضػػي ا﵁ عنػػو ظػػاىر ُب
تكفَته القدرية ،قاؿ القاضي عياض رضبو ا﵁  " :ىذا ُب القدرية األوؿ الذين نفوا تقػدـ علػم
ا﵁ تعاىل بالكائنات قاؿ والقائل ّٔذا كافر ببل خبلؼ).4
وقاؿ ابن تيمية ( وأما كوف األشياء معلومة ﵁ قبل كوهنا فهذا حق ال ريػب فيػو وكػذلك
كوهنا مكتوبة عنده أو عنػد مبلئكتػو كمػا دؿ علػى ذلػك الكتػاب والسػنة وجػاءت بػو اآلثػار،
وىػػذا العلػػم والكتػػاب ىػػو القػػدر الػػذي ينكػػره غالبيػػة القدريػػة ويزعمػػوف أف ا﵁ ال يعلػػم أفعػػاؿ
العباد إال بعد وجودىا وىم كفار .كفرىم األئمة كالشافعي وأضبد وغَتنبا ).5

ٔ  -البخاري التفسَت ٕٓ ٜٗراجع تفسَت الطربي  ٕٙ/ٕٜوإغاثة اللهفاف ٔ.ٔٛٗ/
ٕ  -فتح آّيد ٖ.ٕٙ
ٖ  -صحيح مسلم كتاب اإليباف ٔ.
ٗ  -صحيح مسلم بشرح النووي ٔ.ٔ٘ٓ/
٘  -الفتاوي ٕ.ٕٔ٘/

منرب التوحيد واعبهاد

(ٕ)ٙ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

فتأم ػػل كي ػػف أف اب ػػن عم ػػر مل ينظ ػػر ُب ح ػػاؿ ى ػػؤالء ب ػػل ق ػػاؿ بكف ػػرىم دبج ػػرد ظباع ػػو
ؼبق ػػالتهم ،وىك ػػذا األئم ػػة ق ػػالوا بكف ػػرىم ،ومعل ػػوـ أهن ػػم م ػػا ق ػػالوا مق ػػالتهم إال بس ػػبب اعبه ػػل
والتأويل الفاسدٍ ،ب إهنا دوف عبادة غَت ا﵁ ،فكيف دبن وقع ُب الشرؾ بعبادة غَت ا﵁؟
ز  -عبادة غير اهلل مع الجهل
قػػاؿ ابػػن جريػػر رضبػػو ا﵁ ( :فأمػػا الػػذي ال هبػػوز اعبهػػل بػػو مػػن ديػػن ا﵁ ؼبػػن كػػاف ُب قلبػػو
من أىل التكليف لوجػود األدلػة متفقػة ُب الداللػة عليػو غػَت ـبتلفػة ظػاىرة للحػس غػَت خفيػة.
فتوحيػػد ا﵁ تعػػاىل ذكػػره والعلػػم بأظبائػػو وصػػفاتو وعدلػػو .وذلػػك أف كػػل مػػن بلػػغ حػػد التكليػػف
مػن أىػػل الصػحة والسػػبلمة فلػن يعػػدـ دلػػيبل داال وبرىانػا واضػػحا يدلػو علػػى وحدانيػة ربػػو جػػل
ثنػاؤه ويوضػح لػو حقيقػة صػحة ذلػك ،ولػذلك مل يعػذر ا﵁ جػل ذكػره أحػدا كػاف بالصػفة الػيت
وصفت باعبهل وبأظبائو ،وأغبقػو إف مػات علػى اعبهػل بػو دبنػازؿ أىػل العنػاد فيػو تعػاىل ذكػره،
واػببلؼ عليو بعػدـ العلػم بػو وبربوبيتػو ُب أحكػاـ الػدنيا وعػذاب اآلخػرة فقػاؿ جػل ثنػاؤه﴿ :
َّ ِ
اغبَيَػاةِ ال ُّػدنْػيَا َوُى ْػم َْوب َسػبُو َف أَنػ َُّه ْػم
ض َّػل َس ْػعيُػ ُه ْم ُِب ْ
ين َ
قُ ْل َى ْل نػُنَبّْئُ ُك ْم بِ ْاأل ْ
ين أ َْع َم ًاال * الػذ َ
َخ َس ِر َ
ِ
ُوب ِسنو َف صْنػعا * أُولَئِ َّ ِ
ِ ِ ِ ِِ
ػيم َؽبُ ْػم يػَ ْػوَـ
ْ ُ ًَُ 2 1
ين َك َف ُػروا بِآيَػات َرّّْٔ ْػم َول َقائػو فَ َحبِطَ ْ
ػك الػذ َ
ػت أ َْع َمػا ُؽبُ ْم فَ َػبل نُق ُ
الْ ِقيَ َام ِة َوْزنًا ﴾ ) .
قػػاؿ ؿبقػػق "التبصػػَت" علػػي بػػن عبػػد العزيػػز بػػن علػػي الشػػبل –أحػػد ا﵀ققػػُت الكبػػارُ -ب
تعليقػػو عل ػػى كػػبلـ اب ػػن جري ػػر ىػػذا ( :ومث ػػل ىػػذا م ػػا قال ػػو – رضب ػػو ا﵁ – ُب تفس ػػَته آلي ػػات
الكهػػف (٘ٔ )ٕٛ/فقػػاؿ ( :والصػواب مػػن القػػوؿ ُب ذلػػك عنػػدنا أف يقػػاؿ إف ا﵁ عػػز وجػػل
ين أ َْع َم ًاال ﴾ كل عامل عمبل وبسبو فيو مصػيبا ،وأنػو ﵁
عٌت بقولوَ ﴿ :ى ْل نػُنَبّْئُ ُك ْم بِ ْاأل ْ
َخ َس ِر َ
بفعلػػو ذلػػك مطيػػع ُم ػ ٍ
رض ،وىػػو بفعلػػو ذلػػك ﵁ مسػػخط وعػػن طريػػق أىػػل اإليبػػاف بػػو جػػائر،
كالرىبػػاف والشمامسػػة وأمثػػاؽبم مػػن أىػػل االجتهػػاد ُب ضػػبللتهم وىػػم مػػع ذلػػك مػػن فعلهػػم
واجتهادىم با﵁ كفرة من أىل أي دين كانوا) ا.ىػ
قاؿ ا﵀قق ( وإف زعم ىؤالء -وبعضهم ذو اجتهاد وعبادة على طريقتو -أهنػم يتعبػدوف
﵁ ويتقربػػوف إليػػو ،ومػػع ىػػذا كلػػو كفػػرىم ا﵁ وظبػػاىم بأظبػػاء الكفػػرة وجعػػل ؽب ػم أحكػػامهم ُب
اآلخرة ،والزمو أنو مل يعذرىم على جهلهم وظنهم ( حسباهنم ) أهنم علػى َح َسػ ٍن مػن العمػل
صاحل كما ُب سورة فاطر حيػث يقػوؿ سػبحانو ﴿ :أَفَ َمػن ُزيّْ َػن لَػوُ ُسػوءُ َع َملِ ِػو فَػ َػرآهُ َح َسػنًا فَػِإ َّف
ِ
اللَّػو ي ِ
ٍ ِ
ض ُّػل َمػن يَ َشػاء ويػَ ْه ِػدي َمػن يَ َشػاء فَ َػبل تَػ ْذ َىب نػَ ْفس َ ِ
ػيم ِدبػَػا
َُ
ػك َعلَ ْػيه ْم َح َس َػرات إ َّف اللَّػوَ َعل ٌ
َ
ْ ُ
ٔ  -الكهف اآلية ٖٓٔ.ٔٓ٘-
ٕ  -التبصَت ُب معامل الدين ص .ٔٔٛ/ٔٔٙ

منرب التوحيد واعبهاد

(ٖ)ٙ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

ص ػنَػعُو َف ﴾ ،قاؽبػػا سػػبحانو ُب ىػػؤالء وأمثػػاؽبم ،فجهلهػػم غػػَت مقبػػوؿ لوجػػوب طلػػب اؽبػػدى
يَ ْ
عليهم وتقرره ُب حقهم وىذه اؼبسألة مهم فهمها".
ٍب سػػاؽ رد ابػػن جريػػر رضبػػو ا﵁ علػػى مػػن زعػػم أنػػو ال يكفػػر بػػا﵁ أحػػد إال مػػن حي ػػث
يقصػػد إىل الكفػػر بعػػد العلػػم بوحدانيػػة ا﵁ .قػػاؿ ا﵀قػػق ( وىػػذا مثػػل كفػػرة أىػػل الكتػػاب مػػن
اليهود والنصارى والقبوريُت بل والػوثنيُت عمومػا ال يكفػروف حػىت يعلػم قصػدىم للكفػر وعنػاد
ا﵁ سبحانو وتعاىل وىذا باطل بصريح القرآف والسنة ...وداللة الفطرة والعقل السليم .فتأملػو
بلوازمو ترى أثره ).1
فتأمل رضبك ا﵁ كيف عطف القبوريُت على اليهود والنصارى ٍب عطػف علػيهم الػوثنيُت
عموم ػػا م ػػع العل ػػم أف القب ػػوريُت ينتس ػػبوف لئلس ػػبلـ وهبهل ػػوف م ػػا ى ػػم علي ػػو م ػػن الش ػػرؾ ب ػػا﵁،
فصنيعو ىذا ىو ما يقتضيو الفهم السليم واؼبعرفة اغبقة.
مالحظة مهمــة
إف مػػن البػػاحثُت مػػن يقػػوؿ بالعػػذر باعبهػػل حػػىت ُب أصػػل الػػدين ٍب تػراىم يطلقػػوف أقػواال
زبػػالف أصػػوؽبم ،ومػػا ذلػػك إال ألف القػػوؿ بالعػػذر باعبهػػل يفػػتح البػػاب عبعػػل ؾبػػرد االنتسػػاب
لئلسبلـ كافيا لتحقيق اإليباف ولو مل يًتؾ صاحبو الشرؾ با﵁.
مثػاؿ ذلػػك مػػا ذكػػره الػػوىبيي ُب تنبيهػػات مهمػػة ُب مسػػألة اػبػػبلؼ ُب العػػذر باعبهػػل أو
عدمو ،ربسن مراجعتها لتحقيق الوفاؽ واحًتاـ اؼبخالف والتزاـ البحث العلمي والنقد البناء.
منهػػا مػػا أفػػاده ُب قولػػو ( العػػذر باعبهػػل ال يشػػمل مػػن يقػػع ُب أمػػور فيهػػا نق ػض ؾبمػػل
ألصػػوؿ اإلسػػبلـ ،مثػػل أف يسػػجد للصػػنم أو للشػػمس والقمػػر أو ينكػػر نبػػوة ؿبمػػد ص ػلى ا﵁
عليو وسلم أو ال يػؤمن بػاليوـ اآلخػر أو يػزعم أف ﵁ صػاحبة أو ولػدا .أو يعتقػد ألوىيػة البشػر
كبعض الباطنية أو يعتقد أف بعض الناس يسعهم اػبروج عن الشريعة وكبو ذلك.
فالعػذر يكػػوف ؼبػن وقػػع ُب بعػػض االكبرافػات العقديػػة أو بعػػض آحػاد الشػػرؾ وصػػوره ،ومل
تقم عليو اغبجة فمحل العذر ما يتعلق بتفاصيل التوحيد ال بأصلو وا﵁ أعلم.

ٔ  -ىامش التبصَت ُب معامل الدين ص .ٜٔٔ ،ٔٔٛ
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إذ ال بػػد مػػن اإلق ػرار آّمػػل باإلسػػبلـ والتوحيػػد وال ػرباءة آّملػػة مػػن الشػػرؾ وأىلػػو ).1
وىذا منو نقض لمـا كـان قـرره مـن رفـض تقسـيم الـدين إلـى أصـل ال يعـذر جاىلـو وفـروع
ىي محل العذر بالشروط المعروفة.

ٔ  -نواقض اإليباف االعتقادية ٔ.ٕٜٕ/
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 .4الجهل الذي يعذر صاحبو
إف اعبهػػل الػػذي يعػػذر صػػاحبو ويػػدخل اعبنػػة إف مػػات علػػى أصػػل اإليبػػاف ىػػو اعبهػػل
بالشرائع أو اعبهل ببعض الصفات ..ما مل يكن صػاحبو متمكنػا مػن العلػم .ال اعبهػل بأصػل
الػػدين .فػػإف مػػن مػػات علػػى الشػػرؾ ُب أصػػل الػػدين مػػع عػػدـ سبكنػػو مػػن العلػػم يسػػمى مشػػركا
ولكنػػو ال يعػػذب حػػىت تقػػاـ عليػػو اغبجػػة .أمػػا إذا سبكػػن مػػن العلػػم ومػػات علػػى شػػركو وجهلػػو
فمعذب على شركو.
أقسام الناس في طلب الحق
 .1ساع في طلب الحق لم يجد إال من يدلو على الباطل
فهػػذا ال يؤاخػػذ جبهلػػو ،قػػاؿ ابػػن حػػزـ ( وأمػػا مػػن بلػػغ إليػػو خػػرب غػػَت صػػحيح عػػن النػػيب
صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم وصػػححو لػػو مػػتأوؿ أو جاىػل أو فاسػػق مل يعلػػم ىػػو بفسػػقو فهػػذا ىػػو
مبلػػغ اجتهػػاد ىػػذا اإلنسػػاف ،ومل يكلفػػو ا﵁ تعػػاىل أكثػػر فبػػا ُب وسػػعو وال مػػا مل يبلغػػو فهػػو إف
عمػػل دبػػا بلغػػو مػػن ذلػػك الباطػػل فمعػػذور جبهلػػو ال إٍب عليػػو ألنػػو مل يتجػػانف إلٍب واألعمػػاؿ
بالنيات ،فهو ؾبتهد مأجور مرة ُب قصده بنيتو إىل اػبَت).1
فهػػذا حكػػم مػػن حقػػق التوحيػػد ومل يػػدرؾ الفػرائض واألحكػػاـ فػػبل يؤاخػػذ جبهلػػو باتفػػاؽ.
أما إذا مل وبقق التوحيد لعدـ سبكنػو مػن ذلػك فحكمػو حكػم غػَت اؼبتمكنػُت الػذين مل تػبلغهم
اغبجػػة ُب الػػدنيا وىبتػػربوف يػػوـ القيامػػة كمػػا ُب حػػديث العرصػػات ،وال يبنػػع ذلػػك مػػن إطػػبلؽ
وص ػػف الش ػػرؾ علي ػػو ألن ػػو مل وبق ػػق التوحي ػػد .وألف وص ػػف الش ػػرؾ يثب ػػت قب ػػل قي ػػاـ اغبج ػػة
الرسالية.
 .2ساع لطلب الحق لم يجد إال بعضو
فػػإذا حقػػق التوحيػػد وغػػاب عنػػو مػػا سػواه مػػن الفػرائض ومل يػػتمكن مػػن معرفتػػو لنػػدرة مػػن
يعرفو أو يدؿ عليو ،فهذا ال يؤاخذ دبا فاتو وغاب عنو بعد سعيو وبذلو آّهود ُب ربصيلو.

ٔ  -اإلحكاـ ٔ.ٙ٘/
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ومثالو ما رواه البخاري ( أف زيد بن عمرو بن نفيل خرج إىل الشػاـ يسػأؿ عػن الػدين و
يتبعػػو ،فلقػػي عاؼبػػا مػػن اليهػػود فسػػألو عػػن ديػػنهم فقػػاؿ :إين لعل ػى أف أديػػن ديػػنكم فػػأخربين
فقػػاؿ :ال تكػػوف علػػى ديننػػا حػػىت تأخػػذ بنصػػيبك مػػن غضػػب ا﵁ ،قػػاؿ زيػػد :مػػا أف ػر إال مػػن
غضب ا﵁ وما أضبل من غضب ا﵁ شيئا أبدا وأَّن أسػتطيعو؟ فهػل تػدلٍت علػى غػَته ،قػاؿ مػا
أعلمػو إال يكػػوف حنيفػػا قػػاؿ زيػد ومػػا اغبنيػػف؟ قػػاؿ ديػن إبػراىيم ،مل يكػػن يهوديػػا وال نصػرانيا
وال يعبد إال ا﵁ ،فخرج زيد فلقي عاؼبا من النصارى ،فػذكر مثلػو فقػاؿ :لػن تكػوف علػى ديننػا
حىت تأخذ بنصيبك من لعنة ا﵁ ،قاؿ ما أفر إال مػن لعنػة ا﵁ ،وال أضبػل مػن لعنػة ا﵁ وال مػن
غضػػبو شػػيئا أبػػدا وأَّن أسػػتطيع ؟ فهػػل تػػدلٍت علػػى غػػَته؟ قػػاؿ مػػا أعلمػػو إال أف يكػػوف حنيفػػا
قاؿ وما اغبنيف؟ قاؿ دين إبراىيم مل يكن يهوديػا وال نصػرانيا وال يعبػد إال ا﵁ فلمػا رأى زيػد
قوؽبم ُب إبراىيم عليػو السػبلـ خػرج فلمػا بػرز رفػع يديػو فقػاؿ :اللهػم إين أشػهد أين علػى ديػن
إبراىيم ).1
قاؿ ابن حجر ُب روايػة ابػن إسػحاؽ ( وكػاف يقػوؿ :اللهػم لػو أعلػم أحػب الوجػوه إليػك
لعبدتك بو ،ولكٍت ال أعلمو ٍب يسجد على األرض براحتو).2
وإذا أدركت ىذا وعلمت أف مشركي العػرب قبػل مبعػث النػيب صػلى ا﵁ عليػو وسػلم مػن
أىػػل النػػار كمػػا مػػر ُب حػػديث ( إف أيب وأبػػاؾ ُب النػػار) وحػػديث بػػٍت اؼبنتفػػق وغَتنبػػا ..ظهػػر
لك جليا الفرؽ بُت اؼبتمكن الناجي واعباىل اؼبعرض.
ومثػػل ىػػذا – أي النجػػاة بتحقيػػق التوحيػػد ومؤاخػػذة اؼبػػتمكن اؼبعػػرض -حػػديث حذيفػػة
أف النيب صلى ا﵁ عليو وسلم قاؿ ( يدرس اإلسبلـ كمػا يػدرس وشػي الثػوب ،حػىت ال يػدرى
ما صياـ وال صبلة وال نسك وال صدقة ،وليسػرى علػى كتػاب ا﵁ تعػاىل ُب ليلػة فػبل يبقػى ُب
األرض منػػو آيػػة ،وتبق ػى طوائػػف مػػن النػػاس الشػػيخ الكبػػَت والعجػػوز الكبػػَتة يقولػػوف :أدركنػػا
آباءنػػا علػػى ىػػذه الكلمػػة ال إلػػو إال ا﵁ فػػنحن نقوؽبػػا) فقػػاؿ صػػلة بػػن زف ػر غبذيفػػة فمػػا تغػػٍت
عػػنهم ال إلػػو إال ا﵁ وىػػم ال يػػدروف مػػا صػػبلة وال صػػياـ وال نسػػك وال صػػدقة؟ فػػأعرض عنػػو
حذيفػػة ُب الثالثػػة فقػػاؿ ( يػػا صػػلة تنجػػيهم مػػن النػػار ،تنجػػيهم مػػن النػػار) رواه ابػػن ماجػػو وابػػن
حباف واغباكم وقػاؿ صػحيح علػى شػرط مسػلم ومل ىبرجػاه ،ووافقػو الػذىيب ،قػاؿ ابػن حجػر (

ٔ  -رواه البخاري (.)ٖٕٛٚ
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رواه ابػػن ماجػػو بسػػند قػػوي عػػن حذيفػػة ) ،1فهػػؤالء القػػوـ ينجػػوف دبػػا حققػوا مػػن التوحيػػد وال
يؤاخذوف دبا غاب عنهم من الفرائض مع عدـ سبكنهم من ربصيلو.
 .3غير ساع في طلب الحق مع تمكنو
فهػػذا آٍب ال عػػذر لػػو ،مؤاخػػذ بذنبػػو ُب الػػدنيا واآلخػػرة ألف اغبجػػة قائمػػة عليػػو قػػاؿ اب ػن
القػػيم ( اع ػًتاؼ العبػػد بقيػػاـ حجػػة ا﵁ عليػػو مػػن ل ػوازـ اإليبػػاف أطػػاع أـ عصػػى فػػإف حجػػة ا﵁
قامػت علػى العبػػد بإرسػاؿ الرسػػوؿ وإنػزاؿ الكتػب وبلػػوغ ذلػك إليػػو وسبكنػو مػن العلػػم بػو سػواء
علػػم أو جهػػل فكػػل مػػن سبكػػن مػػن معرفػػة مػػا أمػػر ا﵁ بػػو وهن ػى عنػػو فقصػػر عنػػو ومل يعرفػػو فقػػد
قامت عليو اغبجة).2
أىل الجاىلية في النار لقيام الحجة عليهم
إذا كاف ا﵁ سبحانو قػد أقػاـ اغبجػة علػى مشػركي قػريش وغػَتىم بػدين إبػراىيم مػع نػدرة
مػن كػاف علػػى علػم بػػو أو ببعضػو ،فنجػى ا﵁ سػبحانو مػػن سػعى لطلبػػو وأدرؾ بعضػو ،وعػػذب
من مل يسع ُب طلبو ومات على شركو ،فكيف يعذر الناس باعبهل ُب ببلد اإلسػبلـ مػع كثػرة
العلماء وانتشار العلم وظهور شعائر الدين.
وؼبا وصل زيد بن عمرو بن نفيل إىل الدين اغبق دؿ ذلك على سبكن أىػل اعباىليػة منػو
ولػػذلك كػػانوا مػػن أىػػل النػػار كمػػا يػػدؿ عليػػو قولػػو تعػػاىلَ ﴿ :وُكنػػتُ ْم َعلَػ َػى َشػ َفا ُح ْفػ َػرةٍ ّْمػ َػن النَّػػا ِر
فَأَن َقػ ػ َذ ُكم ّْمْنػ َه ػػا ﴾ .3وكم ػػا ُب ح ػػديث أن ػػس ُب ص ػػحيح مس ػػلم ( إف أيب وأب ػػاؾ ُب الن ػػار ).
وكمػػا ُب حػػديث لقػػيط بػػن عػػامر ُب وفػػد بػػٍت اؼبنتػػق وفيػػو ( لعمػػر ا﵁ مػػا أتيػػت عليػػو مػػن قػػرب
عػامري أو قرشػػي مػن مشػػرؾ فقػػل أرسػلٍت إليػػك ؿبمػػد فأبشػرؾ دبػػا يسػػوءؾ ،ذبػر علػػى وجهػػك
وبطنك ُب النار) رواه عبد ا﵁ بن أضبد ُب "السػنة" وابػن أيب عاصػم والطػرباين وابػن منػده ...
وقػػاؿ فيػػو ابػػن القػػيم ( ىػػذا حػػديث كبػػَت مشػػهور ،جبللػػة النبػػوة باديػػة علػػى صػػفحاتو تنػػادي
عليو بالصدؽ .وصححو بعض اغبفاظ حكاه شيخ اإلسبلـ األنصاري).4

ٔ  -فتح الباري ٖٔ.ٔٙ/
ٕ  -مدارج السالكُت ٔ.ٕٖٜ/
ٖ  -آؿ عمراف اآلية ٖٓٔ.
ٗ  -ـبتصر الصواعق اؼبرسلة ص .ٖٛٓ ،ٖٜٚ
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 .3أقسام أىل البدع
قاؿ ابن القػيم ُب نونيتػو (ٕ )ٖٗٓ/بشػرح أضبػد بػن إبػراىيم بػن عيسػى أثنػاء كبلمػو عػن
أىل البدع
ىػ ػ ػ ػ ػػم عنػ ػ ػ ػ ػػدنا قسػ ػ ػ ػ ػػماف أىػ ػ ػ ػ ػػل جهالػ ػ ػ ػ ػػة
صبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع وفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؽ بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُت نوعيهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا نبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
فػ ػ ػ ػ ػ ػذوو العن ػ ػ ػ ػ ػػاد فأى ػ ػ ػ ػ ػػل كف ػ ػ ػ ػ ػػر ظ ػ ػ ػ ػ ػػاىر
متمكن ػ ػ ػ ػػوف م ػ ػ ػ ػػن اؽب ػ ػ ػ ػػدى والعل ػ ػ ػ ػػم بال ػ ػ ػ ػ ػ
لك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن إىل أرض اعبهال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أخل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدوا
مل يب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذلوا اؼبق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدور ُب إدراكه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم
فه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم اآلىل ال ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك ُب تفس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيقهم
والوقػػف عنػ ػدي فيه ػ ُم لسػػت الػ ػذي

وذوو العن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد وذان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك القس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػماف
ُب بدعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ال شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك هبتمعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
واعب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىلوف ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػإهنم نوع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأسباب ذات اليسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر واإلمكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
واستس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهلوا التقلي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد كالعمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
للحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق هتوينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ّٔػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
والكفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر فيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو عنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدنا قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوالف
بالكفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر أنعتهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػم وال اإليبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف

ٍب شرع ُب ذكر القسم اآلخر فقاؿ
واآلخ ػ ػ ػ ػػروف فأى ػ ػ ػ ػػل عج ػ ػ ػ ػػز ع ػ ػ ػ ػػن بلػ ػ ػ ػ ػ ػػو
ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا﵁ ٍب رس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػولو ولقائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
ػنهم دبػ ػ ػ ػ ػ ػػا
قػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ دىػ ػ ػ ػ ػ ػػاىم حسػ ػ ػ ػ ػ ػػن ظػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
وديان ػ ػ ػ ػ ػ ػة ُب الن ػ ػ ػ ػ ػػاس مل هب ػ ػ ػ ػ ػػدوا س ػ ػ ػ ػ ػػوى
ل ػ ػ ػػو يق ػ ػ ػػدروف عل ػ ػ ػػى اؽب ػ ػ ػػدى مل يرتضػ ػ ػ ػوا
ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأوالء مع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذوروف إف مل يظلم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوا

غ اغبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع قصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع إيبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
وى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم إذا مي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزهتم ض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرباف
قالت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو أش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػياخ ذووا أسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػناف
أقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواؽبم فرضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوا ّٔ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا بأم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدال بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن قائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل البهت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
ويكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػفروا باعبهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل والع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدواف

فػػانظر رضبػػك ا﵁ كػػبلـ ىػػذا اإلمػػاـ ا﵀قػػق وىػػو يػػتكلم عػػن أىػػل البػػدع ،كيػػف أحسػػن
التصنيف ودقق التقسيم.
فقسم أىل البدع إىل معاندين وجهاؿ.
أما اؼبعاندوف فظاىر كفرىم ،وأما اعبهاؿ فهم نوعاف:
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ٔ -متمكنوف أخلدوا إىل التقليد واعبهل ،فقصروا ُب طلب اغبق ،ال شػك ُب تفسػيقهم
أما تكفَتىم ففيو قوالف ،واختار رضبو ا﵁ التوقف.
ٕ -عاجزوف مؤمنوف با﵁ ورسولو واليوـ اآلخػر ،غػَت مقصػرين ُب طلػب اغبػق لػو وجػدوا
اؽب ػػدى ال تبع ػػوه ،لك ػػنهم مل هب ػػدوا غ ػػَت أقػ ػواؿ ش ػػيوخ وبس ػػنوف الظ ػػن ّٔ ػػم فه ػػؤالء مع ػػذوروف
قصروا ُب إزالتو غَت مؤاخذين دبا جنوه بسببو.
جبهلهم الذي مل يُ ّْ
واآلخ ػػروف مؤمن ػػوف ب ػػا﵁ ورس ػولو والي ػػوـ اآلخ ػػر ،لك ػػن تش ػػأّت عل ػػيهم األم ػػور بس ػػبب
سلوؾ طرؽ الزيغ مع حسن قصدىم فهؤالء قاؿ فيهم:
فأوالء بُت الذنب واألجري ػ ػ ػن أو

إحدانبا أو واسع الغفػ ػ ػ ػراف

وأعجب كل العجب فبن يذكر قوؿ ابن القيم
فأوالء معذوروف إف مل يظلم ػ ػ ػوا

ويكفروا باعبهل والعػ ػ ػػدواف

ويسػػتدؿ بػػو علػػى العػػذر باعبهػػل وإمبػػا يػػتكلم ابػػن الق ػػيم عػػن أىػػل البػػدع مبينػػا ضػػابط
التمكن فيا ؼبضرة اعبهل وخطورة الغفلة والتقليد.
الشرائع تلزم المتمكن
قػػاؿ أبػػو ؿبمػػد بػػن حػػزـ رضبػػو ا﵁ ( رأيــت قومــا يــذىبون إلــى أن الشـرائع ال تلــزم مــن
كان جاىال بها وال من لم تبلغو ،قاؿ :وىذا باطل بل ىي الزمة لو ألن رسـول اهلل صـلى
اهلل عليو وسلم بعث إلى اإلنس كلهم ،وإلى الجـن كلهـم وإلـى كـل مـن لـم يولـد إذا بلـغ
بعد الوالدة.
ػوؿ اللّ ِػو إِلَػي ُكم َِ
صب ًيعػا ﴾،1
قاؿ أبػو ؿبمػد ( :قػاؿ ا﵁ تعػاىل آمػرا لػو أف يقػوؿ ﴿ :إِ ّْين َر ُس ُ
ْ ْ
َوبسػ ُ ِ
نسػػا ُف أَف يػُْت ػ َػرَؾ ُسػ ًػدى
ػب ْاإل َ
وىػ2ػذا عمػػوـ ال هبػػوز أف ىبػػص منػػو أحػػد وقػػاؿ تعػػاىل ﴿ :أ َْ َ
﴾  ،فأبطػػل سػػبحانو أف يكػػوف أحػػد سػػدى والسػػدى اؼبهػػل الػػذي ال يػػؤمر وال ينهػى ،فأبطػػل
عػػز وجػػل ىػػذا األمػػر ،ولكنػػو معػػذور جبهلػػو ومغيبػػو عػػن اؼبعرفػػة فقػػط ،وأمػػا مػػن بلغػػو ذكػػر النػػيب
صلى ا﵁ عليو وسلم حيث ما كاف من أقاصي األرض ،ففرض عليو البحػث عنػو ،فػإذا بلغتػو
ٔ  -األعراؼ اآلية .ٔ٘ٛ
ٕ  -القيامة اآلية .ٖٙ
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نذارتو ففرض عليو التصديق بو واتباعو وطلب الدين البلزـ لو واػبروج عن وطنػو لػذلك ،وإال
فقد استحق الكفر واػبلود ُب النار ،والعذاب بنص القرآف وكل ما ذكرنػا يبطػل قػوؿ مػن قػاؿ
مػػن اػبػوارج إف ُب حػػُت بعػػث النػػيب صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم يلػػزـ مػػن ُب أقاصػػي األرض اإليبػػاف
بػػو ومعرفػػة شػرائعو ،فػػإف مػػاتوا ُب تلػػك اغبػػاؿ مػػا تػوا كفػػارا إىل النػػار .ويبطػػل ىػػذا قػػوؿ ا﵁ عػػز
ت ﴾ 1ول ػػيس ُب وس ػػع أح ػػد عل ػػم
ػف اللّػػوُ نػَ ْف ًس ػػا إِالَّ ُو ْس ػ َػع َها َؽب ػَػا َم ػػا َك َس ػػبَ ْ
وج ػػل ﴿ :الَ يُ َكلّْ ػ ُ
الغيب.
فإف قالوا فهذه حجة الطائفة القائلة إنو ال يلزـ أحدا شيئ من الشػرائع حػىت تبلغػو ،قلنػا
:ال حجػػة ؽبػػم فيهػػا ،ألف كػػل مػػا ُكلػػف النػػاس فهػػو ُب وسػػعهم  ...إال أهنػػم معػػذوروف دبغيػػب
ذل ػػك ع ػػنهم ومل يكلفػ ػوا ذل ػػك تكليفػ ػا يع ػػذبوف ب ػػو إف مل يفعل ػػوه وإمب ػػا كلف ػػوه تكلي ػػف م ػػن ال
يعػذبوف حػىت يػػبلغهم ،ومػن بلغػػو عػن رسػػوؿ ا﵁ صػلى ا﵁ عليػو وسػػلم أف لػو أمػرا مػن اغبكػػم
ؾبمبل ومل يبلغو نصو ،ففرض عليو إجهاد نفسو ُب طلب ذلك األمر ،وإال فهػو عػاص ﵁ عػز
اسأَلُواْ أ َْىل ّْ
الذ ْك ِر إِف ُكنتُ ْم الَ تَػ ْعلَ ُمو َف ﴾.3) 2
وجل قاؿ ا﵁ تعاىل ﴿ :فَ ْ
َ
وإذا كػػاف العلمػػاء مل يعػػذروا القػػادر علػػى الػػتعلم فكيػػف دبػػن بلغػػو اغبػػق وأىب إال الباطػػل
بسبب تقصَته ُب طلب اغبق وإعراضو عما جاءه.
وأحسػػن عبػػد القػػادر عػػوده حػػُت قػػاؿ ( :مػػن اؼببػػادئ األوليػػة ُب الش ػريعة اإلسػػبلمية أف
اعبػػاين ال يؤاخػػذ علػػى الفعػػل ا﵀ػػرـ إال إذا كػػاف عاؼبػػا علمػػا تامػػا بتحريبػػو فػػإذا جهػػل التحػػرمي
ارتفعت عنو اؼبسؤولية ويكفي ُب العلم بالتحرمي إمكانو فمىت بلػغ اإلنسػاف عػاقبل وكػاف ميسػرا
لو أف يعلم ما حرـ عليػو إمػا برجوعػو للنصػوص اؼبوجبػة للتحػرمي وإمػا بسػؤاؿ أىػل الػذكر اعتػرب
عاؼبا باألفعاؿ ا﵀رمة ،ومل يكن لػو أف يعػذر باعبهػل أو وبػتج بعػدـ العلػم ،وؽبػذا يقػوؿ الفقهػاء
" ال يقبل في دار اإلسالم العذر بجهل األحكام".
ويعترب اؼبكلف عاؼبا باألحكاـ بإمكاف العلػم ال بتحقػق العلػم فعػبل ألف ذلػك يػؤدي إىل
اغبرج ويفتح باب اإلدعػاء باعبهػل علػى مصػراعيو ويعطػل تنفيػذ النصػوص وىػذه ىػي القاعػدة
العامػػة ُب الش ػريعة اإلسػػبلمية وال اسػػتثناء ؽبػػا وإذا كػػاف الفقهػػاء يػػروف قبػػوؿ االحتجػػاج جبهػػل
األحكػػاـ فبػػن عػػاش ُب باديػػة ال ىبػػتلط دبسػػلمُت ،أو فبػػن أسػػلم حػػديثا ومل يكػػن مقيمػػا بػػُت
ٔ  -البقرة اآلية .ٕٛٙ
ٕ  -النحل اآلية ٖٗ.
ٖ  -الفصل ُب اؼبلل واألىواء والنحل ٗ.ٔٓٙ/
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اؼبسػػلمُت فػػإف ىػػذا لػػيس اسػػتثناء ُب الواقػػع ،وإمبػػا ىػػو تطبيػػق للقاعػػدة األصػػلية الػػيت سبنػػع مػػن
مؤاخػػذة مػػن هبهػػل التحػػرمي حػػىت يصػػبح العلػػم ميسػرا .فمثػػل ىػػؤالء مل يكػػن العلػػم ميسػرا ؽبػػم،
وال يعتػػربوف عػػاؼبُت بأحكػػاـ الشػريعة ،أمػػا إذا كػػاف مػػدعي اعبهػػل ناشػػئا بػػُت اؼبسػػلمُت أو أىػػل
العلم فبل يقبل منو اإلدعاء باعبهل).1
وكبلمو ىذا عن أحكػاـ الشػريعة ال التوحيػد إذ ال يبكنػو القػوؿ إهنػم " ال يعتػربوف عػاؼبُت
بالتوحيػػد" كمػػا قػػاؿ ُب " أحكػػاـ الشػريعة" إذ أف معرفػػة التوحيػػد شػػرط ُب ربقيػػق اإليبػػاف فهػػو
أصػل األصػػوؿ ،الػػذي يػدخل صػػاحبو دائػػرة اإليبػاف وإف غابػػت عنػػو الشػرائع ،فجهػػل الفػرائض
وا﵀رمات وما دوف أصػل األصػوؿ ال يؤاخػذ صػاحبو وال يعاقػب عليػو مػا مل يكػن متمكنػا مػن
العلم بو.
قػػاؿ ابػػن قدامػػة اغبنبلػػي  ( :وال حػػد علػػى مػػن مل يعلػػم ربػػرمي الزنػػا ،قػػاؿ :عمػػر وعثمػػاف
وعلػػي  :ال حػػد إال علػػى مػػن علمػػو ،ؤّػػذا قػػاؿ عامػػة أىػػل العلػػم ،فػػإف أدع ػى ال ػزاين اعبهػػل
بػػالتحرمي وكػػاف وبتمػػل أف هبهلػػو كحػػديث العهػػد باإلسػػبلـ والناشػئ بباديػػة قبػػل منػػو ألنػػو هبػػوز
أف يكػػوف صػػادقا ،وإف كػػاف فبػػن ال ىبفػػى عليػػو ذلػػك كاؼبسػػلم الناشػػئ بػػُت اؼبسػػلمُت وأىػػل
العلم ،مل يقبل ألف ربرمي الزنا ال ىبفى على من ىو كذلك فقد علم كذبػو ،وإف ادعػى اعبهػل
بفساد نكاح قبل قولو ألف عمػر قبػل قػوؿ اؼبػدعي اعبهػل بتحػرمي النكػاح ُب العػدة ،وألف مثػل
ىذا هبهل كثَتا وىبفى على غَت أىل العلم).2
وىكذا ترى ُب كبلـ العلماء عذر جاىػل مثػل ىػذه األمػور بالشػروط اؼبػذكورة ُب ضػابط
التمكن من العلم ،وال يذكروف أنو يعذر باعبهل من نقػض أصػل الػدين أو جهػل مػا ال يصػح
اإليباف إال مع العلم بو الستحالة ذلك ،ولو كاف ذلك باإلمكاف لذكروه ُب ىذا اؼبكاف.
جاىل ما دون التوحيد ال يكفر حتى يعرف
قاؿ أبو ؿبمد بن حػزـ ( ومػن مل تبلغػو واجبػات الػدين فإنػو معػذور وال مبلمػة عليػو وقػد
كػػاف جعفػػر بػػن أيب طالػػب وأصػػحابو رضػػي ا﵁ عػػنهم بػػأرض اغببشػػة ورسػػوؿ ا﵁ صػػلى ا﵁
عليو وسلم باؼبدينة والقرآف ينزؿ والشرائع تشرع فبل يبلغ إىل جعفر وأصحابو أصػبل ،النقطػاع

ٔ  -التشريع اعبنائي اإلسبلمي ٔ.ٖٗٔ ،ٖٗٓ/
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منرب التوحيد واعبهاد

(ٕ)ٚ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

الطريق صبلة من اؼبدينة إىل أرض اغببشة وبقوا كذلك ست سنُت فمػا ضػرىم ذلػك ُب ديػنهم
شيئا إذا عملوا با﵀رـ وتركوا اؼبفروض ).1
ومعلػػوـ أف جعف ػرا وأصػػحابو حقق ػوا التوحيػػد وعمل ػوا دبػػا يقتضػػيو ،فلػػم يضػػرىم مػػا غػػاب
ع ػػنهم م ػػن الشػ ػرائع ال ػػيت مل ت ػػبلغهم وياعجبػ ػا ؼب ػػن يق ػػوؿ إف اب ػػن ح ػػزـ يع ػػذر جاى ػػل التوحي ػػد
مستدال ّٔذا النص منو ففاعل ذلك مل ينتبو فضبل عن كونو مل يبعػن النظػر بػل سػلك مسػلك
الغافلُت واتبع طريقة اعباىلُت.
وقاؿ ابن قدامة ( وال خبلؼ بُت أىل العلم ُب كفر من تركها –يعٍت الصػبلة -جاحػدا
لوجؤّا إذا كاف فبن ال هبهل مثلػو ذلػك ،فػإف كػاف فبػن ال يعػرؼ الوجػوب كحػديث اإلسػبلـ
والناشػػئ بغػػَت دار اإلسػػبلـ أو باديػػة بعيػػدة عػػن األمصػػار وأىػػل العلػػم مل وبكػػم بكفػػره وعػػرؼ
ذلك وتثبت لو أدلة وجؤّا فإف جحػدىا بعػد ذلػك كفػر ،وأمػا اعباحػد ؽبػا ناشػئا ُب األمصػار
بُت أىل العلػم فإنػو يكفػر دبجػرد جحػدىا وكػذلك اغبكػم ُب مبػاين اإلسػبلـ كلهػا وىػي الزكػاة
والصػػياـ واغبػػج ،ألهنػػا مبػػادئ اإلسػػبلـ وأدلػػة وجؤّػػا ال تكػػاد زبف ػى إذ كػػاف الكتػػاب والسػػنة
مشػػحونُت بأدلتهػػا واإلصبػػاع منعقػػد عليهػػا فػػبل هبحػػدىا إال معانػػد لئلسػػبلـ ،يبتنػػع مػػن الت ػزاـ
األحكاـ غَت قابل لكتػاب ا﵁ تعػاىل وال سػنة رسػولو صػلى ا﵁ عليػو وسػلم وال إصبػاع األمػة..
وكػػذلك كػػل جاىػػل بشػػيء يبكػػن أف هبهلػػو ال وبكػػم بكفػػره حػػىت يعػػرؼ ذلػػك وتػػزوؿ الشػػبهة
ويستحلو بعد ذلك).2
وقاؿ ابن حزـ ( ولو أف امرءً بدؿ القرآف ـبطئاً جاىبلً ،أو صلى لغَت القبلػة كػذلك ،مػا
قدح ذلك ُب دينو عند أحد من أىل اإلسبلـ حىت تقوـ عليو اغبجة بذلك ).3
غير المتمكنيـن من العلم
وغػػَت اؼبتمكنػػُت مػػن العلػػم كمػػن أسػػلم بػػدار حػػرب أصػػلية أو حػػديث عهػػد باإلسػػبلـ أو
من نشأ ببادية بعيدة.

ٔ  -الفصلٗ.ٙٓ/
ٕ  -اؼبغٍت ٔ.ٖٕٔ-ٖٔٔ/
ٖ_ اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ ٔ ٖٔٔ/وراجع الفتاوى ( ٔٔ.)ٗٓٚ/
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قاؿ شيخ اإلسبلـ ( اتفق األئمة على أف من نشػأ بباديػة بعيػدة عػن أىػل العلػم واإليبػاف
وكػػاف حػػديث العهػػد باإلسػػبلـ فػػأنكر شػػيئا مػػن ىػػذه األحكػػاـ الظػػاىرة اؼبتػواترة فإنػػو ال وبكػػم
بكفره حىت يعرؼ ما جاء بو الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ).1
وأعظػػم مػػا جػػاء بػػو بالرسػػوؿ صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم "ال إلػػو إال ا﵁" ومػػن دخػػل اإلسػػبلـ
فبل ريب أنو عرؼ معٌت "ال إلو إال ا﵁" وعمل دبقتضاىا ولػذلك كػاف مسػلما فمػىت ظهػر منػو
نقػػض ؿ "ال إلػػو إال ا﵁ " ُب أظبػػى معانيهػػا دؿ ذلػػك علػػى عنػػاده أو علػػى جهلػػو ّٔػػا وفسػػاد
عقد إسبلمو.
اعتبار الدار ومظنة العلم
وهبػػب علػػى اؼبكلػػف ( أف يػػؤمن بػػا﵁ ورسػولو ويقػػر جبميػػع مػػا جػػاء بػػو الرسػػوؿ صػػلى ا﵁
عليو وسلم من أمر اإليباف با﵁ ومبلئكتو وكتبو ورسلو واليوـ اآلخر وما أمػر بػو الرسػوؿ صػلى
ا﵁ عليو وسلم وهنى ،حبيث يقر جبميع مػا أخػرب بػو ومػا أمػر بػو فػبل بػد مػن تصػديقو واالنقيػاد
لػو فيمػا أمػر ،وأمػا التفصػيل فعلػى كػل مكلػػف أف يقػر دبػا ثبػت عنػده مػن أف الرسػوؿ أخػرب بػػو
وأمر بو ،وأما ما أخػرب بػو الرسػوؿ صػلى ا﵁ عليػو وسػلم ومل يبلغػو أنػو أخػرب بػو ومل يبكنػو العلػم
بذلك ،فهو ال يعاتب علػى تػرؾ اإلقػرار بػو مفصػبل وىػو داخػل ُب إقػراره بآّمػل العػاـٍ .ب إف
قػػاؿ خبػػبلؼ ذلػػك متػػأوال كػػاف ـبطئػػا يغفػػر لػػو خطػػؤه ،إذا مل وبصػػل منػػو تف ػريط وال عػػدواف،
وؽبػػذا هبػػب علػػى العلمػػاء مػػن االعتقػػاد مػػا ال هبػػب علػػى آحػػاد العامػػة ،وهبػػب علػػى مػػن نشػػأ
بدار علم وإيباف من ذلك ما ال هبب على من نشأ بدار جهل).2

ٔ  -الفتاوى ٔٔ.ٗٓٚ/
ٕ  -ؾبموع الفتاوى ٖ.ٖٕٛ ،ٖٕٚ/
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 .2جهل الصفة
قاؿ اإلماـ ابػن جريػر ( :القػوؿ فيمػا أدرؾ علمػو مػن صػفات الصػانع خػربا ال اسػتدالال:
أمػػا مػػا ال يصػػح عنػػدنا عقػػد اإليبػػاف ألحػػد وال يػػزوؿ حكػػم الكفػػر إال معرفتػػو 1فهػػو مػػا قػػدمنا
ذكػػره .وذلػػك أف الػػذي ذكرنػػا قبػػل مػػن صػػفاتو ،ال يعػػذر باعبهػػل بػػو أحػػد بلػػغ حػػد التكليػػف
كاف فبن أتاه من ا﵁ تعاىل ذكره رسوؿ أو مل يأتو رسػوؿ ،عػاين مػن اػبلػق غػَته أو ؼبػن يعػاين
أحدا سوى نفسو.
و﵁ -تعػاىل ذكػره -أظبػاء وصػفات جػاء ّٔػا كتابػو وأخػرب ّٔػا نبيػو صػلى ا﵁ عليػو وسػلم
أمتػػو ال يسػػع أحػػدا مػػن خلػػق ا﵁ قامػػت عليػػو اغبجػػة بػػأف القػػرآف نػػزؿ بػػو ،وصػػح عنػػده قػػوؿ
رسػػوؿ ا﵁ صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم فيمػػا روى عنػػو بػػو اػبػػرب منػػو خبلفػػو ،فػػإف خػػالف ذلػػك بعػػد
ثبوت اغبجة عليو بو من جهػة اػبػرب علػى مػا بينػت فيمػا ال سػبيل إىل إدراؾ حقيقػة علمػو إال
حسا فمعذور باعبهػل بػو اعباىػل ،ألف علػم ذلػك ال يػدرؾ بالعقػل وال بالرويػة والفكػرة وذلػك
كبو إخبػار ا﵁ تعػاىل ذكػره إيانػا أنػو ظبيػع بصػَت ،وأف لػو يػدين لقولػو ﴿ :بػل ي َػداه مبسػوطَتَ ِ
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وذكر غَتىا من الصفات اليت ىي عرضػة للتأويػل فأثبػت أف ﵁ قػدما وأنػو يضػحك وأنػو
ينزؿ كل ليلة إىل السماء الدنيا وأنو ليس بأعور وأف اؼبػؤمنُت يرونػو يػوـ القيامػة بأبصػارىم وأف
لو أصابعٍ ،ب قاؿ رضبو ا﵁ ( فإف ىذه اؼبعػاين الػيت وصػفت ونظائرىػا فبػا وصػف ا﵁ عػز وجػل
ّٔا نفسو أو وصفو ّٔا رسولو صلى ا﵁ عليو وسلم فبا ال تػدرؾ حقيقػة علمػو بػالفكر والرويػة،
وال نكفر باعبهل ّٔا أحدا ،إال بعد انتهائها إليو ).6
ٔ  -قاؿ ؿبقق التبصَت  :ىذا ما ُب األصل ولعل الصواب إال دبعرفتو.
ٕ -اؼبائدة اآلية ٗ.ٙ
ٖ -الزمر اآلية .ٙٚ
ٗ -القصص اآلية .ٛٛ
٘  -التبصَت ص ٕٖٔ.ٖٖٔ-
 -ٙالتبصَت ُب معامل الدين ص .ٖٜٔ
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وقػػاؿ الشػػافعي ( ﵁ أظبػػاء وصػػفات ال يسػػع أحػػدا ردىػػا ومػػن خػػالف بعػػد ثبػػوت اغبجػػة
عليو فقػد كفػر ،وأمػا قبػل قيػاـ اغبجػة فإنػو يعػذر باعبهػل ،ألف علػم ذلػك ال يػدرؾ بالعقػل وال
الروية والفكر ).1
وكأف ما يدرؾ بالعقل والروية والفكر ال يعذر جبهلو ،وىذا شبيو جدا بكبلـ ابػن جريػر،
وأشػػَت ىنػػا إىل أف الػػذين يعػػذروف باعبهػػل مطلقػػا ينقلػػوف مثػػل ىػػذه األق ػواؿ لبلسػػتدالؿ علػػى
عموـ قاعدة العذر باعبهل وال يفصلوف وال يقيدوهنا بقيودىا اؼبعلومة.
صفات ال يسع أحدا جهلها
اعلم رضبك ا﵁ أف العذر جبهػل الصػفات لػيس علػى إطبلقػو ،قػاؿ ابػن جريػر رضبػو ا﵁ (
قػد دللنػا فيمػا مضػى قبػل مػن كتابنػا ىػذا أنػو ال يسػع أحػدا بلػغ حػد التكليػف اعبهػل بػػأف ا﵁
جػػل ذكػػره ،عػػامل لػػو علػػم وقػػادر لػػو قػػدرة ومػػتكلم لػػو كػػبلـ وعزيػػز لػػو عػػزة وأنػػو خػػالق وأنػػو ال
ؿبػػدث إال مصػػنوع ـبلػػوؽ ،وقلنــا مــن جهــل ذلــك فهــو بــاهلل كــافر ) .2فهػػذه الصػػفات ال
يعذر جاىلها ألهنا تطعن ُب األلوىية والربػوبية ُب الصمػيم.
تصنيف العلماء ؼبا يعذر فيو باعبهل وما ال يعذر فيو بو
لقػد اعتػػٌت العلمػاء الكػراـ ّٔػػذا البػاب خصوصػػا ُب كتػاب الػػردة ،وسػػيأٌب مزيػد بيػػاف ؽبػػذا
اؼبوضوع ُب الكبلـ عن الردة عند الفقهاء.
قػػاؿ القاضػػي عيػػاض ُب خضػػم كبلمػػو عػػن سػػب النػػيب ص ( :أف يكػػوف القائػػل ؼبػػا قػػاؿ
ُب جهتو – عليو السبلـ – غَت قاصد للسب واالزدراء وال معتقد لػو ،ولكنػو تكلػم ُب جهتػو
– عليػػو السػػبلـ -بكلمػػة الكفػػر مػػن لعنػػو أو سػػبو أو تكذيبػػو أو إضػػافة مػػا ال هبػػوز عليػػو أو
نفي ما هبب لو فبا ىو ُب حقو – عليػو السػبلـ -نقيصػة ،مثػل أف ينسػب إليػو إتيػاف كبػَتة أو
مداىنة ُب تبليغ الرسالة ،أو ُب حكػم بػُت النػاس أو يغػض مػن مرتبػة أو شػرؼ نسػبو أو وفػور
علمو أو زىده أو يكذب دبا اشتهر بو من أمور أخػرب ّٔػا – عليػو السػبلـ -أو تػواتر اػبػرب ّٔػا
عػػن قصػػد لػػرد خػػربه أو يػػأٌب بسػػفو مػػن القػػوؿ وقبػػيح مػػن الكػػبلـ ونػػوع مػػن السػػب ُب حقػػو،
وإف ظهػػر بػػدليل حالػػو أنػػو مل يتعمػػد ذمػػو ومل يقصػػد سػػبو ،إمػػا عبهالػػة ضبلتػػو علػػى مػػا قالػػو أو
الضجر أو سكر اضطره إليو أو قلة مراقبة وضبط للسانو وعجرفة وهتور ُب كبلمو.
ٔ  -فتح الباري ٖٔ.ٗٔٛ/
ٕ  -التبصَت ص .ٜٔٗ
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فحك ػػم ى ػػذا الوج ػػو حك ػػم الوجػ ػو األوؿ القت ػػل وإف تلع ػػثم إذ ال يع ػػذر أح ػػد ُب الكف ػػر
باعبهالة وال بدعوى زلػل اللسػاف وال بشػيء فبػا ذكرنػاه إذا كػاف عقلػو ُب فطرتػو سػليما إال مػن
أكره وقلبو مطمئن باإليباف ).1
وأذكر ىاىنا ما نقلػو القاضػي عيػاض ( الشػفا ٕ )ٕٚٚ/مػن قػوؽبم – العلمػاء " -هبػب
االحػًتاز مػػن التكفػػَت ُب أىػػل التأويػػل فػػإف اسػػتباحة دمػػاء اؼبصػػلُت اؼبوحػػدين خطػػر واػبطػػأ ُب
ت ػػرؾ أل ػػف ك ػػافر أى ػػوف م ػػن اػبطػ ػإ ُب س ػػفك ؿبجم ػػة دـ مس ػػلم واح ػػد" فإمب ػػا ى ػػو ُب إكف ػػار
اؼبتأولُت ال ُب إكفار من باف كفره وذبلى ضبللو البعيد.
وقػػاؿ أيضػػا ُب بيػػاف مػػا ى ػػو مػػن اؼبقػػاالت كفػػر (  ...وكػػذلك نكف ػػر بكػػل فعػػل أصب ػػع
اؼبسػػلموف أن ػػو ال يص ػػدر إال مػػن ك ػػافر ،وإف ك ػػاف صػػاحبو مص ػػرحا باإلس ػػبلـ مػػع فعل ػػو ذل ػػك
الفعل  .كالسجود للصنم وللشمس والقمػر والصػليب والنػار والسػعي إىل الكنػائس والبيػع مػع
أىلهػػا والتػزين بػزيهم مػػن شػػد الزنػػانَت وفحػػص الػػرؤوس ،فقػػد أصبػػع اؼبسػػلموف علػػى أف ىػػذا ال
يوجد إال من كافر وأف ىذه األفعاؿ عبلمة على الكفر وإف صرح فاعلها باإلسبلـ.
وكػػذلك أصبػػع اؼبسػػلموف علػػى تكفػػَت كػػل مػػن اسػػتحل القتػػل أو ُشػ ِ
رب اػبمػػر أو الزنػػا فبػػا
حرمو ا﵁ بعد علمو بتحريبو كأصحاب اإلباحة من القرامطة وبعض غبلة اؼبتصوفة).2
قػاؿ مػبل القػاري تعليقػا علػى قولػو " فحػص الػرؤوس " ( لعػل فحػص الػرأس – أي حلػػق
وسطو -كاف شعارا للكفر قبل ذلك ،وأما اآلف فقد كثر ُب اؼبسلمُت فبل يعد كفرا).3
فتأمل كيف نقل القاضي عياض اإلصباع على أف عبادة غػَت ا﵁ كالسػجود لصػنم وكبػوه
ال توجػػد إال مػػن كػػافر ومل يقيػػدىا بػػالعلم .وعنػػدما ذكػػر اسػػتحبلؿ ا﵀رمػػات قيػػد كفػػر فاعلػػو
بالعلم .ذلك ألف أصػل الػدين الػذي ىػو توحيػد ا﵁ ىػو الػذي دخػل بػو اؼبػرء اإلسػبلـ وعصػم
بػو دمػو ومالػو وجػرت عليػو بػو األحكػاـ ال بغػَته مػن األصػوؿ فضػبل عػن الفػروع ،ولػذلك فػػإف
مػػن لقػػي ا﵁ ؿبققػػا للتوحيػػد مل يعمػػل غػػَته وغابػػت عنػػو الش ػرائع فقػػد فػػاز .خبػػبلؼ مػػن عمػػل
بالفرائض كلها ومل وبقق التوحيد ،فعملو ىباء منثور ال ينجيو من اػبلود ُب النار.

ٔ  -الشفا بتعريف حقوؽ اؼبصطفى ٕ ، ٖٖٔ/طبعة ىشاـ على حافظ  ،الطبعة األوىل.
ٕ  -الشفا ٕ.ٖٜٚ/
ٖ  -الشفا بشرح نور الدين مبل علي القاري ٘.ٖٗٔ/
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قػػاؿ الش ػػيخ س ػػليماف بػػن سػػحماف النجػػدي  ( :إف الش ػػرؾ األكػػرب م ػػن عب ػػادة غػػَت ا﵁
وصػػرفها ؼبػػن أشػػركوا بػػو مػػع ا﵁ مػػن األنبيػػاء واألوليػػاء والصػػاغبُت فػػإف ىػػذا ال يعػػذر أحػػد ُب
اعبهل بو بل معرفتو واإليباف بو من ضروريات اإلسبلـ).1
وق ػػاؿ مف ػػيت ال ػػديار النجدي ػػة أب ػػو بط ػػُت ( :وم ػػن اؼبعل ػػوـ أف أى ػػل الب ػػدع ال ػػذين كف ػػرىم
السلف والعلماء بعدىم ،أىل علػم وعبػادة وفهػم وزىػد ،ومل يػوقعهم فيمػا ارتكبػوه إال اعبهػل.
والذين حرقهم علي بن أيب طالب بالنار ىل آفتهم إال اعبهل؟
ولػػو قػػاؿ إنسػػاف أنػػا أشػػك ُب البعػػث بعػػد اؼبػػوت مل يتوقػػف مػػن لػػو أدَّن معرفػػة ُب كفػػره
والشاؾ جاىل).2
وقاؿ ( وفبا يبػُت أف اعبهػل لػيس بعػذر ُب اعبملػة قولػو صػلى ا﵁ عليػو وسػلم ُب اػبػوارج
ما قاؿ مع عبادهتم العظيمة ومن اؼبعلوـ أنو مل يوقعهم فيما وقعوا فيػو إال باعبهػل ،وىػل صػار
اعبهل عذرا ؽبم ؟
يوضػػح مػػا ذكرنػػا أف العلمػػاء مػػن كػػل مػػذىب يػػذكروف ُب كتػػب الفقػػو بػػاب حكػػم اؼبرتػػد
وىو اؼبسلم الذي يكفر بعػد إسػبلمو وأوؿ شػيء يبػدؤوف بػو مػن أنػواع الكفػر الشػرؾ ،يقولػوف
مػن أشػرؾ بػا﵁ كفػر ألف الشػرؾ عنػدىم أعظػػم أنػواع الكفػر ،ومل يقولػوا إف مثلػو ال هبهلػو كمػػا
قالوا فيما دونو ).3
جاىل التوحيد ليس مسلما على كل حال
قػػاؿ العبلمػػة ابػػن بػػاز ُب رده علػػى سػؤاؿ عػػن العػػذر باعبهػػل  ( :األمػػور قسػػماف  :قسػػم
يعذر فيو باعبهل .فإذا كاف من أتى ذلػك بػُت اؼبسػلمُت وأتػى الشػرؾ بػا﵁ وعبػد غػَت ا﵁ فإنػو
ال يعػذر ألنػػو مقصػػر مل يسػػأؿ ،ومل يتبصػػر ُب دينػػو فيكػػوف غػػَت معػػذور ُب عبادتػػو غػػَت ا﵁ مػػن
أم ػوات أو أشػػجار أو أحجػػار أو أص ػػناـ إلعراضػػو وغفلتػػو عػػن دينػػو كمػػا قػػاؿ ا﵁ س ػػبحانو:
ِ
َّ ِ
ضو َف ﴾ 4وألف النيب صػلى ا﵁ عليػو وسػلم ؼبػا اسػتأذف ربػو
ين َك َف ُروا َع َّما أُنذ ُروا ُم ْع ِر ُ
﴿َ ...والذ َ
أف يسػػتغفر ألمػػو ألهنػػا ماتػػت ُب اعباىليػػة مل يػػأذف لػػو ليسػػتغفر ؽبػػا ،ألهنػػا ماتػػت علػػى ديػػن
ٔ  ( -كشف الشبهتُت ص ٖ ( )ٙفتاوى األئمة النجدية ٖ.)ٔٛٛ/
ٕ  -فتاوى األئمة النجدية ٖ.ٔٛ٘ ،ٔٛٗ/
 - 3فتاوى األئمة النجدية ٖ ٖٔٛ/راجع الدرر السنية (ٓٔ.) ٖٜٔ/
ٗ -األحقاؼ اآلية ٖ.
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قومهػػا عبػػاد األوثػػاف ،وألنػػو صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم قػػاؿ لشػػخص سػػألو عػػن أبيػػو قػػاؿ ( ىػػو ُب
النػػار ) ألنػػو مػػات علػػى الشػػرؾ بػػا﵁ وعلػػى عبػػادة غ ػَته سػػبحانو وتعػػاىل .فكيػػف بالػػذي بػػُت
اؼبسلمُت وىو يعبد البدوي أو يعبػد اغبسػُت أو الشػيخ عبػد القػادر اعبػيبلين أو يعبػد الرسػوؿ
ؿبمدا صلى ا﵁ عليو وسلم أو يعبػد عليػا أو يعبػد غػَتىم ،فهػؤالء وأشػباىهم .ال يعػذروف مػن
بػػاب أوىل ،ألهنػػم أتػوا الشػػرؾ األكػػرب وىػػم بػػُت اؼبسػػلمُت والقػػرآف بػػُت أيػػديهم ...وىكػػذا سػػنة
رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم موجودة بينهم ولكنهم عن ذلك معرضوف.
والقسػم الثػػاين  :مػػن يعػػذر باعبهػػل كالػػذي ينشػػأ ُب بػػبلد بعيػػدة عػػن اإلسػػبلـ ُب أطػراؼ
الدنيا أو ألسباب أخرى كأىل الفًتة وكبوىم فبن مل تبلغو الرسالة ،فهؤالء معػذوروف عبهلهػم
وأمػػرىم إىل ا﵁ عػػز وجػػل ،والصػػحيح أهنػػم يبتحنػػوف يػػوـ القيامػػة فيػػؤمروف فػػإف أجػػابوا دخل ػوا
ػث َر ُسػػوالً ﴾
ُت َحػ َّػىت نػَْبػ َعػ َ
اعبنػػة وإف عص ػوا دخل ػوا النػػار  :لقولػػو جػػل وعػػبل ﴿ َوَمػػا ُكنَّػػا ُم َعػ ّْػذبِ َ
وألحاديث صحيحة وردت ُب ذلك.
وقػػد بسػػط العبلمػػة ابػػن القػػيم رضبػػو ا﵁ الكػػبلـ ُب ىػػذه اؼبسػػألة ُب آخػػر كتابػػو  ( :طريػػق
اؽبجرتُت ) ؼبا ذكر طبقات اؼبكلفُت فلَتاجع ىناؾ لعظم فائدتو ).1
فتأم ػػل رضب ػػك ا﵁ كي ػػف جع ػػل القس ػػم الث ػػاين – كال ػػذي نش ػػأ ُب أرض بعي ػػدة  -يع ػػذر
جبهلػػو ،لكػػن حكمػػو حكػػم أىػػل الفػػًتة .ىػػذا إذا كػػاف فعػػل مػػا ىػػو منػػاقض ألصػػل التوحيػػد
كعبػػادة البشػػر مػػن دوف ا﵁ ،فمػػن عبػػد غػػَت ا﵁ لػػيس مسػػلما علػػى كػػل حػػاؿ ،وكونػػو جػػاىبل
غػػَت مػػتمكن مػػن العلػػم إمبػػا يبنػػع مػػن القػػوؿ بتعذيبػػو حػػىت يبػتحن ،كمػػا ُب حػػديث العرصػػات،
وقػػد ذكػػره ابػػن كثػػَت وصػػححو بطرقػػو ( تفسػػَت القػػرآف العظػػيم ٖ ) ٖٔ -ٕٛ/وابػػن القػػيم (
طريق اؽبجرتُت وباب السػعادتُت ) (  ) ٗٓٔ – ٖٜٚوابػن حػزـ ( الفصػل ٗ ) ٔٓ٘/وصبػع
السػػيوطي طرقػػو ُب اغبػػاوي للفتػػاوي ( ٕ ) ٖٜ٘ – ٖ٘ٙ/والبيهقػػي وغػػَتىم عػػن األسػػود بػػن
سػػريع عػػن النػػيب صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم قػػاؿ ( أربعػػة وبتجػػوف يػػوـ القيامػػة رجػػل أصػػم ال يسػػمع
ورجل ىرـ ورجل أضبق ورجل مات ُب الفًتة ...اغبديث ) .

ٔ  -ؾبموع فتاوى ابن باز – صبع ؿبمد بن سعد الشويعر ٗ.ٕٚ ، ٕٙ/

منرب التوحيد واعبهاد

()ٜٚ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

 .5ىل يعذر الناس اليوم
إنك يا أخا اإليباف إذا تأملت ُب ضابط التمكن من العلم أدركت أنػو مػن اؼبتعسػر جػدا
أف ذبد معذورا جبهلو ُب ىذا الزمػاف ،وإذا طبقنػا قػوؿ بعػض مػن يعػذر باعبهػل مػع مػا ُب قولػو
من اإلصباؿ فإننا سنجد ذلك جليا واضحا.
مثػاؿ ذلػك مػا جػاء ُب فتػػوى البػن عثيمػُت وقػد سػئل عػػن شػروط اغبكػم بتكفػَت اؼبسػػلم
...؟ فأجاب قائبل :
( للحكم بتكفَت اؼبسلم شرطاف  :أحدنبا :
 أف يقوـ الدليل على أف ىذا الشيء فبا يكفر،
 والثػػاين :انطبػػاؽ اغبكػػم علػػى مػػن فعػػل ذلػػك حبيػػث يكػػوف عاؼبػػا بػػذلك قاصػػدا لػػو،
ِ
ِ
الرسػ َ ِ
ػُت لَػػوُ ا ْؽبػُ َػدى
ػوؿ مػػن بػَ ْعػػد َمػ1ػا تَػبَ ػ َّ َ
فػػإف كػػاف جػػاىبل مل يكفػػر لقولػػو تعػػاىلَ ﴿ :وَمػػن يُ َشػػاق ِق َّ ُ
ويػتَّبِػػع َغي ػػر سػبِ ِيل الْمػ ْػؤِمنِ
ػاءت م ِ
ػَتا ﴾  ،وقولػػوَ ﴿ :وَمػػا
صػ
َّم َو َسػ
صػػلِ ِو َج َهػن
ُت نػُ َولّْػ ِػو َمػػا تَػ َػوَّىل َونُ
ْ
َ
ْ
َ
ََ ْ ْ َ َ
ُ
ً
َ
ض َّل قَػوما بػعد إِ ْذ ىداىم ح َّىت يػبػ ّْػُت َؽبػم َّمػا يػتَّػ ُقػو َف إِ َّف اللّػو بِ ُكػل شػي ٍء علِ
َكا َف اللّو لِي ِ
ػيم ﴾،2
ْ ً َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َُ َ َُ 3
ُ ُ
َ ّْ َ ْ َ ٌ
ِ
ّْ
َّ
ػث َر ُسػوالً ﴾  .لكـن ،إن فـرط بتـرك الـتعلم والتبـين لـم
ع
ػ
ب
ػ
ن
ػىت
ح
ُت
ب
ػذ
ع
م
ػا
ن
ك
ا
م
و
وقولوَ َ َْ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ ﴿ :
يعــذر ،مثــل أن يبلغــو أن عملــو ىكــذا كفــر فــال يتثبــت وال يبحــث فإنــو ال يكــون معــذورا
حينئذ .4)..
فتأمػػل قولػػو (  ..إف فػػرط بػػًتؾ الػػتعلم والتبػ ّػُت مل يعػػذر مثػػل أف يبلغػػو أف عملػػو كفػػر فػػبل
يتثبت وال يبحث  )..ورغم اػبطإ ُب اإلصباؿ و عدـ التفصيل على ضػوء مػا تقػدـ فبػا يعػذر
فيػػو باعبهػػل ومػػا ال يعػػذر فيػػو بػػو ،إال أف ال ػواقعُت ُب الشػػرؾ بلغهػػم أف عملهػػم شػػرؾ وظبع ػوا
األدلة على بطبلنو فأبوا إال البقاء على ماىم عليو من الشرؾ فما الذي جعل القوـ يناضػلوف
عنهم واغبجة قائمة عليهم ،حىت على قوؿ من يعذر باعبهل مػن العلمػاء ذلػك لتمكػنهم مػن
العلم وإعراضهم عن طلبو.
ٔ  -النساء اآلية ٘ٔٔ.
ٕ  -التوبة اآلية ٘ٔٔ.
ٖ  -اإلسراء اآلية ٘ٔ.
ٗ  -ؾبموع فتاوى ابن عثيمُت ٕ.ٕٔٙ ، ٕٔ٘/

منرب التوحيد واعبهاد

(ٓ)ٛ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

من جهل اليوم فبسبب إعرا و
ولبتم ىذا اؼبوضوع بكلمة مضيئة للعبلمة الشوكاين ُب رده على سؤاؿ ُب اؼبوضػوع يبػُت
فيػو أف اعباىػػل اليػوـ معػػرض عػن اغبػػق غػػَت معػذور ،لظهػػور معػامل الػػدين وكثػرة العلمػػاء وسبكػػن
اعبهاؿ من ربصيل شىت العلوـ لقياـ اغبجػة دببعػث النػيب صػلى ا﵁ عليػو وسػلم فقػاؿ رضبػو ا﵁
:
( مــن وقــع فــي الشــرك جــاىال لــم يعــذر ،ألن الحجــة قامــت علــى جميــع الخلــق
بمبعــث النبــي صــلى اهلل عليــو وســلم ،فمػػن جهػػل فقػػد أٌُب مػػن قبػػل نفسػػو بسػػبب اإلعػراض
عػػن الكتػػاب والسػػنة وإال ففيهمػػا البيػػاف الواضػػح كمػػا قػػاؿ سػػبحانو وتعػػاىل ُب القػػرآف ﴿ ...
ٍ
ِ
ِ ِِ
ُت ﴾ .1وكػذلك السػنة قػاؿ أبػو ذر رضػي ا﵁
تْبػيَانًا لّْ ُك ّْل َش ْيء َوُى ًدى َوَر ْضبَةً َوبُ ْش َػرى ل ْل ُم ْسػلم َ
عن ػػو ( ت ػػوُب رس ػػوؿ ا﵁ ص ػػلى ا﵁ علي ػػو وس ػػلم وم ػػا ت ػػرؾ ط ػػائرا يقل ػػب جناحي ػػو ب ػػُت الس ػػماء
واألرض إال ذكػػر لنػػا منػػو علمػػا .2أوكمػػا قػػاؿ رضػػي ا﵁ عنػػو ،فمػػن جهػػل فبسػػبب إعراضػػو
وال يعذر أحد باإلعراض ) .3

ٔ -النحل اآلية .ٜٛ
ٕ  -أخرجو أضبد ( ٘ ) ٖٔ٘/و ( ٘ ) ٕٔٙ/والطرباين ُب الكبَت (  ) ٔٙٗٚوقاؿ اؽبيثمي  ( :رجاؿ
الطرباين رجاؿ الصحيح غَت ؿبمد بن عبد ا﵁ بن يزيد اؼبقري وىو ثقة  ،وُب إسناد أضبد من مل يسم )
ؾبمع الزوائد .) ٕٙٗ ، ٕٖٙ/ٛ
ٖ  -األجوبة الشوكانية عن األسئلة اغبفظية ص  ، ٗٓ ، ٖٜنشر دار األخبلء للنشر والتوزيع – الدماـ
– الطبعة األوىل ٓٔٗٔ ىػ ٘ ٜٜٔـ.

منرب التوحيد واعبهاد

(ٔ)ٛ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

الردة
 .8الردة عند الفقهاء
 .4التبصير وإزالة الشبهة بعد الحكم بالردة
 .3تفصيل العلماء لألقوال واألعمال الكفرية

منرب التوحيد واعبهاد

(ٕ)ٛ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

 .8الردة عند الفقهاء
تعريف الردة
قػػاؿ اؼبنػػاوي الشػػافعي ( والػػردة لغػػة الرجػػوع عػػن الشػػيء إىل غػػَته ،وشػػرعا قطػػع اإلسػػبلـ
بنية أو قوؿ أو فعل مكفر).1
وقاؿ السبكي  ( :التكفَت حكم شرعي سببو جحد الربوبيػة أو الوحدانيػة أو الرسػالة أو
قوؿ أو فعل حكم الشارع بأنو كفر وإف مل يكن جحدا ).2
وقاؿ القراُب اؼبالكي  ( :وأصل الكفر إمبا ىػو انتهػاؾ خػاص غبرمػة الربوبيػة ،إمػا باعبهػل
بوج ػػود الص ػػانع أو ص ػػفاتو الع ػػبل أو يك ػػوف الكف ػػر بفع ػػل كرم ػػي اؼبص ػػحف ُب الق ػػاذورات أو
السجود لصنم أو الًتدد للكنائس ُب أعيادىم بزي النصارى ومباشرة أحواؽبم.3)...
وقػػاؿ خليػػل ُب ـبتص ػػره ( الػػردة كفػػر مس ػػلم بص ػريح أو لفػػظ يقتض ػػيو أو فعػػل يتض ػػمنو
كإلقاء مصحف بقذر وشد زنار وسحر.4)..
وقاؿ ابػن النجػار اغبنبلػي ُب شػرحو ؿ "اؼبنتهػى"  ( :قػاؿ  ( :بػاب حكػم اؼبرتػد ) وىػو
لغة الراجع ( من كفر ولو ) كاف ( فبيزا بنطق أو اعتقػاد أو شػك أو فعػل ) طوعػا ( ولػو كػاف
ىازال ) بعد إسبلمو ).5
فتأمل كيف ذكر الشك وىذا كثَت ُب مصنفات العلماء والشاؾ جاىػل كمػا تقػدـ ٍب مل
يقيد ذلك بالطواعية ليخرج اؼبكره ٍب قاؿ بعد أف ذكر بعض ا﵀رمات الػيت يكفػر مسػتحلها (
فأم ػػا م ػػن اس ػػتحل ش ػػيئا فب ػػا تق ػػدـ ذك ػػره وكب ػػوه بغ ػػَت تأوي ػػل ( أو س ػػجد لكوك ػػب أو كب ػػوه )
كالشػػمس والقمػػر والصػػنم كفػػر ألف ذلػػك إشػراؾ ،وقػػاؿ سػػبحانو وتعػػاىل ﴿ :إِ َّف اللّػػوَ الَ يػَ ْغ ِفػ ُػر
ٔ  -التوقيف على مهمات التعريف ص .ٔٚٙ
ٕ  -فتاوى السبكي ٕ.٘ٛٙ/
ٖ  -أنوار الربوؽ ُب أنواع الفروؽ ٔ.ٕٕٗ/
ٗ  -ـبتصر خليل بن اسحاؽ ص ٔ.ٕٛ
٘ -معونة أويل النهى شرح اؼبنتهى .٘ٗٔ/ٛ

منرب التوحيد واعبهاد

(ٖ)ٛ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

أَف ي ْشرَؾ بِِو ويػ ْغ ِفر ما دو َف َذلِ ِ
ِ
ضػبلَالً بَعِي ًػدا ﴾ ( 1
َ
ض َّػل َ
ك ل َمن يَ َشاء َوَمػن يُ ْشػ ِرْؾ بِاللّػو فَػ َقػ ْد َ
ُ َ ََ ُ َ ُ
ِ
أو أت ػػى بق ػػوؿ أو فع ػػل ص ػريح ُب االس ػػتهزاء بال ػػدين كف ػػر ) لق ػػوؿ س ػػبحانو وتع ػػاىلَ ﴿ :ولَػػئن
وض َونػَْل َع
َسأَلْتَػ ُه ْم لَيَػ ُقولُ َّن إَِّمبَا ُكنَّا َلب
ب قُ ْل أَبِاللّ ِػو َوآيَاتِ ِػو َوَر ُسػولِِو ُكنػتُ ْم تَ ْسػتَػ ْه ِزُؤو َف * الَ تَػ ْعتَ ِػذ ُرواْ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ٍِ
ِ
ُت ﴾.3)2
قَ ْد َك َف ْرًُب بػَ ْع َد إِيبَان ُك ْم إِف نػ َّْع ُ
ب طَآئ َفةً بِأَنػ َُّه ْم َكانُواْ ُْؾب ِرم َ
ف َعن طَآئ َفة ّْمن ُك ْم نػُ َع ّْذ ْ
فػػانظر كيػػف قيػػد كفػػر اؼبسػػتحل لػػبعض ا﵀رمػػات بعػػدـ التأويػػل ومل يفعػػل ذلػػك مػػع مػػن
سػػجد لكوكػػب أو مشػػس أو قمػػر أو صػػنم أو أتػػى بقػػوؿ أو فعػػل ص ػريح ُب االسػػتهزاء بالػػدين
ألنو إشراؾ با﵁ وكفر بو ال عذر لصاحبو إال من أكره وقلبو مطمئن باإليباف.
قاؿ عبلء الدين الكاساين اغبنفي  (:فصل  ...أما ركنهػا – يعػٍت الػردة – فػإجراء كلمػة
الكفػػر علػػى اللسػػاف بعػػد وجػػود اإليبػػاف ،إذ الػػردة عبػػارة عػػن الرجػػوع عػػن اإليبػػاف فػػالرجوع عػػن
اإليباف يسمى ردة ُب عرؼ الشرع ).4
وقػػاؿ ابػػن برىػػاف الػػدين ابػػن مػػازه اغبنفػػي ( ت  ٙٔٙى ػ ) ُب "ا﵀ػػيط" مػػن أتػػى بلفظػػة
الكفر مػع علمػو أهنػا لفظػة الكفػر عػن اعتقػاد فقػد كفػر ،و إف مل يعتقػد أو مل يعلػم أهنػا لفظػة
كفر ولكن أتى ّٔا عن اختيار فقػد كفػر عنػد عامػة العلمػاء وال يعػذر باعبهػل ) ...نقلػو عػامل
بن العبلء الدىلوي ( ت  ٚٛٙىػ ) مقرا عليو ( الفتاوى التتار خانية ٘.) ٗ٘ٛ/
كمػػا استشػػهد بػػو ؿبمػػد بػػن فرامػػوز اغبنفػػي ( ت ٘ ٛٛى ػ ) ُب درر اغبكػػاـ شػػرح غػػرر
األحكػػاـ ( ٔ ،) ٖٕٗ/كمػػا أقػػره عبػػد الػػرضبن بػػن زاده دامػػاد ُب ؾبمػػع األهنػػر ُب شػػرح ملتقػػى
األحبر( ٕ ،) ٗٛٚ/وىو معلوـ متداوؿ ُب كتب األحناؼ.
الردة دون قصد أو شعور
قػػاؿ ؿبمػػد بػػن إظباعيػػل الصػػنعاين ( صػػرح الفقهػػاء ُب كتػػب الفقػػو ُب بػػاب الػػردة أف مػػن
تكلم بكلمة الكفر يكفر وإف مل يقصد معناىا ).5

ٔ -النساء اآلية ٔ.ٔٙ
ٕ -التوبة اآلية ٘.ٙٙ ،ٙ
ٖ  -معونة أويل النهى .٘ٗٙ/ٛ
ٗ  -بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع .ٖٔٗ/ٚ
٘  -تطهَت االعتقاد من أدراف اإلغباد ص ٖٓ.

منرب التوحيد واعبهاد

(ٗ)ٛ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

وقػػاؿ ؿبمػػد بػػن علػػي الشػػوكاين ( وكثػَتا مػػا يػػأٌب ىػػؤالء الرعايػػا بألفػػاظ كفريػػة فيقػػوؿ ىػػو
يهودي ليفعلن كذا وليفعلن كذا فَتتد تارة بالقوؿ وتارة بالفعل وىو ال يشعر ).1

 .4التبصير وإزالة الشبهة بعد الحكم بالردة
الوقوع في الكفر موجب للردة
وقد ظهر ذلك جليا ُب ما مر من كبلـ العلماء ُب أبواب الردة.
قاؿ الشوكاين رضبو ا﵁ ُب تفسَته لقولو تعاىلَْ ﴿ :وبلِ ُفو َف بِاللّ ِو َمػا قَػالُواْ َولََقػ ْد قَػالُواْ َكلِ َمػةَ
ِ
ِ
ضػلِ ِو
اى ُم اللّػوُ َوَر ُسػولُوُ ِمػن فَ ْ
الْ ُك ْف ِر َوَك َف ُرواْ بػَ ْع َد إِ ْسبلَم ِه ْم َوَنبُّواْ دبَا َملْ يػَنَالُواْ َوَما نػَ َق ُمواْ إِالَّ أَ ْف أَ ْغنَ ُ
ػك خي ػػرا َّؽبػػم وإِف يػتَػولَّػػوا يػعػ ّْػذبػهم اللّػػو عػ َذابا أَلِيمػػا ُِب الػ ُّػدنْػيا و ِ
ِ
اآلخػ َػرةِ َوَمػػا َؽبػُ ْػم ُِب
َ َ
فَػإف يػَتُوبُػواْ يػَ ُ َ ْ ً ُ ْ َ ً ً َ ُ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ َ 2
ض ِمن وِيل والَ نَ ِ
صػ ٍَت ﴾  ( ،أي  :أهنػم كفػروا ّٔػذه الكلمػة بعػد إظهػارىم لئلسػبلـ ،وإف
األ َْر ِ َ َ
كػػانوا كفػػارا ُب البػػاطن ،واؼبعػػٌت أهنػػم فعل ػوا مػػا يوجػػب كفػػرىم علػػى تقػػدير صػػحة إسػػبلمهم
.3)...

 .3الغالب في الردة أن تكون عن شبهة
قاؿ أبو بكر ابن ؿبمد بعد أف عػرؼ الػردة وذكػر أنواعهػا ،وىػل تسػتحب اسػتتابة اؼبرتػد
أـ ذب ػػب ق ػػاؿ ( والص ػػحيح أهن ػػا ذب ػػب ٍب ق ػػاؿ ( ألف الغال ػػب ُب ال ػػردة أف تك ػػوف ع ػػن ش ػػبهة
عرضت لو ،فلػم هبػز القتػل قبػل كشػفها واالسػتتابة منهػا كأىػل اغبػرب فإنػا ال نقػتلهم إال بعػد
بلوغ الدعوة وإظهار اؼبعجزة ).4
وق ػػاؿ اغبط ػػاب ُب "مواى ػػب اعبلي ػػل" ش ػػرح ـبتص ػػر خلي ػػل  ( :ق ػػاؿ ب ػػن الع ػػريب ُب أوؿ
كتػػاب التوسػػط ُب أصػػوؿ الػػدين  :أال تػػرى أف اؼبرتػػد اسػػتحب لػػو العلمػػاء اإلمهػػاؿ ،لعلػػو إمبػػا
ارت ػػد لري ػػب في ػًتبص ب ػػو م ػػدة لعل ػػو أف يراج ػػع الش ػػك ب ػػاليقُت واعبه ػػل ب ػػالعلم وال هب ػػب ذل ػػك
غبصوؿ العلم بالنظر الصحيح األوؿ ) .فهذا جلي ُب عدـ اعتبار اعبهل والشبهات أعذارا.
ٔ  -الدواء العاجل ص ٗٔ.
ٕ  -التوبة اآلية ٗ.ٚ
ٖ  -فتح القدير ص .ٜٚٔ
ٗ  -كفاية األخيار ٕ.ٕٖٔ/
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وقػاؿ صػاحب الفقػو علػى اؼبػذاىب األربعػة :بعػد أف ذكػر تعريػف الػردة وأسػبأّا ٍب شػرع
ُب الكبلـ على استتابة اؼبرتد قاؿ:
 ( اغبنفيػة قػالوا  :إذا ارتػػد اؼبسػلم عػن اإلسػػبلـ – والعيػاذ بػا﵁ تعػاىل – عػرض عليػػو
اإلسػػبلـ فػػإف كانػػت لػػو شػػبهة أبػػداىا كشػػفت عنػػو ،ألنػػو عسػػاه اعًتضػػت لػػو شػػبهة ُب الػػدين
فتزاح عنو..
 الشافعية قالوا  :إذا ارتد اؼبسلم – والعياذ بػا﵁ – فإنػو هبػب علػى اإلمػاـ أف يؤجلػو
ثبلثػػة أيػػاـ ،وال وبػػل لػػو أف يقتلػػو قبػػل ذلػػك ،ألف ارتػػداد اؼبسػػلم عػػن دينػػو يكػػوف ع ػن شػػبهة
غالبا ،فبل بد من مدة يبكنو التأمل فيها ليتبُت لو اغبق ..
 اؼبالكية قالوا  :هبب على اإلماـ أف يبهل اؼبرتد ثبلثة أيػاـ بلياليهػا  ..وإمبػا يسػتتاب
اؼبرتد وجوبا ذلك القدر ،صونا للدماء ودرأ للحدود بالشبهات.
 اغبنابل ػػة ق ػػالوا ُ :ب إح ػػدى رواي ػػاهتم إن ػػو هب ػػب االس ػػتتابة ثبلث ػػة أي ػػاـ مث ػػل اؼبالكي ػػة
والشافعية وُب رواية أخرى عنهم إنو ال ذبب االستتابة).1
وىذا كلو يهدـ جببلء قاعدة القوؿ بالعذر باعبهل والشبهات ،ألهنم هبػروف عليػو اغبكػم
– أي يطلقوف عليو الكفر – دبجرد وقوعو ُب الكفػر ،ال سػيما إذا أشػرؾ بػا﵁ ونقػض أصػل
الدين ٍب يبهلونو مدة إلزالة شبهتو وتعليمو بعد جهلو.
استتابة المرتد بسبب جهلو
وقػاؿ الشػوكاين رضبػو ا﵁ ( ال ىبفػى عليػك مػػا تقػرر ُب أسػباب الػردة مػن أنػو ال يعتػػرب ُب
ثبوهتا العلم دبعٌت ما قالو من جاء بلفظ كفري أو فعل فعبل كفريا ).2
وقػد نػص الفقهػاء علػػى أف مػن خػرج مػن اإلسػػبلـ بغػَت علػم مرتػد غػػَت أنػو يسػتتاب قػػاؿ
اغبػػافظ ابػػن حجػػر  ( :قػػاؿ الطحػػاوي  :ذىػػب ىػػؤالء إىل أف حكػػم مػػن ارتػػد عػػن اإلسػػبلـ
حكم اغبريب الذي بلغتو الدعوة ،فإنو يقاتل مػن قبػل أف يػدعى ،قػالوا  :وإمبػا تشػرع االسػتتابة
ؼبن خرج عن اإلسبلـ ال عن بصَتة ،فأما من خرج عن بصَتة فبل ).3

ٔ  -الفقو على اؼبذاىب األربعة -عبد الرضبن اعبزيري – ٘.ٖٚٗ ،ٖٖٚ/
ٕ  -الدر النضيد ص ٖٗ.
ٖ  -فتح الباري ٕٔ.ٕٛٔ/
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وقػػد سػػاؽ البخػػاري رضبػػو ا﵁ حػػديث الػػذين قػػالوا إف عليػػا رّٔػػم ُب " بػػاب حكػػم اؼبرتػػد
واؼبرتػػدة واسػػتتابتهم " وكػػذلك الشػػوكاين قػػاؿ ُب "نيػػل األوطػػار" ( واسػػتُدؿ باغبػػديث اؼبػػذكور
ُب البػػاب علػػى أنػػو يقتػػل الزنػػديق مػػن غػػَت اسػػتتابة ،وتعقػػب بأنػػو وقػػع ُب بعػػض طػػرؽ اغبػػديث
أف أمػػَت اؼبػػؤمنُت عليػػا رضػػي ا﵁ عنػػو اسػػتتأّم كمػػا ُب الفػػتح مػػن طريػػق عبػػد ا﵁ بػػن ش ػريك
الع ػػامري ع ػػن أبي ػػو ق ػػاؿ قي ػػل لعل ػػي  :إف ىن ػػا قوم ػػا عل ػػى ب ػػاب اؼبس ػػجد يزعم ػػوف أن ػػك رّٔ ػػم
فػػدعاىم ،فقػػاؿ ؽبػػم  :ويلكػػم مػػا تقولػػوف ؟ فقػػالوا أنػػت ربنػػا وخالقنػػا ورازقنػػا قػػاؿ  :ويلكػػم إمبػػا
أنػػا عبػػد مػػثلكم آكػػل الطعػػاـ كمػػا تػػأكلوف وأش ػرب كمػػا تش ػربوف  ..قػػاؿ اغبػػافظ  :إسػػناده
صحيح ).1
فه ػػؤالء ارت ػػدوا ؼب ػػا اعتق ػػدوه ُب عل ػػي رض ػػي ا﵁ عن ػػو ،وم ػػا أوقعه ػػم ُب ذل ػػك إال اعبه ػػل،
فاسػػتتيبوا ولػػيس ذلػػك إقامػػة للحجػػة الػػيت يكفػػر تاركهػػا ،وإمبػػا ىػػي اسػػتتابة تػػدخل فيهػػا إقامػػة
اغبجة ُب مثل ىذا ألف اسم الشرؾ هبري عليهم دبجرد اغًتافهم ؼبا وقعوا فيو من الشرؾ.
ٍب اعلم أف اؼبناضلُت عن اؼبشركُت حيثما وجدوا استتابة قػالوا إهنػا إقامػة للحجػة ليعػذروا
ص ػػاحبها وىك ػػذا ُب أحادي ػػث اؼبنتقص ػػُت م ػػن الن ػػيب ص ػػلى ا﵁ علي ػػو وس ػػلم يقول ػػوف ع ػػذرىم
جبهلهػم وىػػذه غفلػة شػػديدة وخػبلؼ مػػا قػرره أىػػل العلػم ،ومثػػل ىػذا ال يعػػذر صػػاحبو وإف مل
يقصػػده صػػاحبو كمػػا حقػػق ذلػػك شػػيخ اإلسػػبلـ ُب "الصػػارـ اؼبسػػلوؿ" ،وإمبػػا عفػػا عػػنهم النػػيب
صلى ا﵁ عليو وسلم ،ولو صلى ا﵁ عليو وسلم أف يعفو ويًتؾ حقو وليس لنػا إال أف نسػتوُب
حقو كامبل كما قرر ذلك وأحسن ابن القيم ُب أحكاـ أىل الذمة.
تنبيو
وىنا أذكرؾ أيها القارئ الكػرمي دبسػألة مهمػة وىػي أف تػرؾ الفػرائض لػيس كفػرا لذاتػو إال
إذا كاف مع العلم ّٔا .وىكػذا اسػتحبلؿ ا﵀رمػات وإنكػار بعػض الصػفات فػإف ىػذا فبػا يصػح
التوحيد مع اعبهل بو ،ولكن بعد العلم بو وإقامة اغبجة عليو فإف مستحل اغبػراـ كػافر كتػارؾ
الفرائض ...
أمػػا عبػػادة غػػَت ا﵁ سػػبحانو وتعػػاىل أو سػػبو أو سػػب النػػيب صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم فهػػذا
شػػرؾ وكفػػر لذاتػػو ولػػو مل يكػػن مػػع العلػػم .ولػػذلك  -لزيػػادة اإليضػػاح – ال نقػػوؿ إف زيػػد بػػن
عمرو بن نفيل فعل الكفػر عبهلػو بػالفرائض وعػذر ،وإمبػا نقػوؿ مل يفعػل كفػرا إطبلقػا ألف تػرؾ
الفرائض إمبا يكوف كفرا ببلوغها وبعد العلم ّٔا أو إمكانيتو.
ٔ  -نيل األوطار .٘ٚ/ٜ
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ولػػذلك قػػاؿ سػػفياف بػػن عيينػػة أثنػػاء رده علػػى اؼبرجئػػة ( وتػػرؾ الف ػرائض متعمػػدا مػػن غػػَت
جهل وال عذر ىو كفر).1
فقيد كوف تركها كفرا بالعلم ّٔا .
الحكم على المعيـن بالردة عند الفقهاء
قاؿ أبو بطُت ُب رده علػى سػؤاؿ جػاء فيػو ىػل هبػوز تعيػُت إنسػاف بعينػو بػالكفر فقػاؿ (
 ...إذا ارتكػػب شػػيئا مػػن اؼبكف ػرات ف ػاألمر الػػذي دؿ عليػػو الكتػػاب والسػػنة وإصبػػاع العلمػػاء
على أنو كفر ،مثػل الشػرؾ بعبػادة غػَت ا﵁ سػبحانو وتعػاىل ،فمػن ارتكػب شػيئا مػن ىػذا النػوع
أو جنسػػو فهػػذا ال شػػك ُب كفػػره .وال بػػأس دبػػن ربققػػت منػػو شػػيئا مػػن ذلػػك أف تقػػوؿ كفػػر
فػػبلف ّٔػذا الفعػػل يبػػُت ىػػذا أف الفقهػػاء يػػذكروف ُب بػػاب حكػػم اؼبرتػػد أشػػياء كثػػَتة ،يصػػَت ّٔػػا
اؼبسلم كافرا ويفتتحوف ىذا الباب بقوؽبم :من أشرؾ با﵁ كفر.
وحكمو أف يستتاب فإف تاب وإال قتل ،واالستتابة إمبا تكوف من معُت.
وؼبا قاؿ بعض أىل البدع عند الشافعي إف القرآف ـبلوؽ ،قاؿ كفرت با﵁ العظيم.
وكػػبلـ العلمػػاء ُب تكفػػَت اؼبعػػُت كثػػَت ،وأعظػػم أن ػواع الكفػػر الشػػرؾ بعبػػادة غػػَت ا﵁ وىػػو
كفر بإصباع اؼبسلمُت ،وال مانع من تكفَت من اتصف بذلك ،كما أف مػن زَّن قيػل فػبلف زاف
2
ومن راىب قيل فبلف مراب )
الفتوى ( ٓٓٗٗ ) من اللجنة الدائمة لئلفتاء
إجابة على سؤال عن العذر بالجهل
( كػػل مػػن آمػػن برسػػالة نبينػػا ؿبمػػد صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم وسػػائر مػػا جػػاء بػػو ُب الشػريعة،
إذا سػػجد بعػػد ذلػػك لغػػَت ا﵁ مػػن ويل وصػػاحب قػػرب أو ش ػػيخ طريػػق يعتػػرب ك ػػافرا مرتػػدا عػػن
اإلسبلـ مشركا مع ا﵁ غػَته ُب العبػادة ولػو نطػق بالشػهادتُت وقػت سػجوده بإتيانػو ؼبػا يػنقض
قولػػو مػػن سػػجوده لغػػَت ا﵁ ،لكنػػو قػػد يعػػذر عبهلػػو فػػبل تنػػزؿ بػػو العقوبػػة حػػىت يعلػػم وتقػػاـ عليػػو
اغبجة ويبهل ثبلثة أياـ إعذارا إليو لَتاجع نفسو عسى أف يتوب فػإف أصػر علػى سػجوده لغػَت
ٔ  -كتاب السنة لعبد ا﵁ بن أضبد ٔ.) ٖٗٛ ،ٖٗٚ/
ٕ  -الدرر السنية ٓٔ.ٗٔٚ ،ٗٔٙ/
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ا﵁ بعد البياف قتل لردتػو ،لقػوؿ النػيب صػلى ا﵁ عليػو وسػلم ( مػن بػدؿ دينػو فػاقتلوه ) أخرجػو
اإلماـ البخاري ُب صػحيحو عػن ابػن عبػاس رضػي ا﵁ عنهمػا ،فالبيػاف وإقامػة اغبجػة لئلعػذار
إليو قبل إنزاؿ العقوبة بو ال ليسمى كػافرا بعػد البيػاف ،إمبػا يسػمى كػافرا دبػا حػدث منػو ) إفتػاء
 :عبد ا﵁ بن قعود وعبد الرزاؽ عفيفي وعبد العزيز بن باز.1.
وىػػذا مبػػٍت علػػى نػػدرة وجػػود فعػػل السػػجود لغػػَت العبػػادة فصػػرفو ألي معبػػود مػػن دوف ا﵁
شرؾ بو سبحانو والويل وشيخ الطريقة يعبدنبا الناس.
خبػػبلؼ مػػا إذا كػػاف مػػن النػػاس مػػن يفعلػػو للتحيػػة واإلكػراـ فإنػػو حينئػػذ يكػػوف مػػن األمػػور
ا﵀تملة ،فبل يكفر فاعلو حىت يعلم أنو قصد بو سجود العبادة.
وسػػيأٌب الكػػبلـ عػػن ىػػذه اؼبسػػألة عنػػد الكػػبلـ عػػن حػػديث معػػاذ رضػػي ا﵁ عنػػو ،والػػرد
على من وضعوا كبلـ الشوكاين رضبو ا﵁ ُب غَت موضعو.

ٔ  -فتاوى اللجنة الدائمة ٔ. ٕٕٓ/
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الكالم عن التأويل
 تعريف التأويل
لغػػة ( :التأويػػل مشػػتق مػػن آؿ ي ػػؤوؿ إذا رجػػع ،نق ػػوؿ آؿ األم ػػر إىل كػػذا أي رجػػع إليػػو
ومآؿ األمر مرجعو ،وقاؿ النضر بن مشيػل إنػو مػأخوذ مػن اإليالػة وىػي السياسػة ،يقػاؿ لفػبلف
علين ػػا إيال ػػة وف ػػبلف أي ػػل علين ػػا أي س ػػائس ،فك ػػاف اؼب ػػؤوؿ بالتأوي ػػل ك ػػاؼبتحكم عل ػػى الك ػػبلـ
اؼبتصػػرؼ فيػػو ،وقػػاؿ ابػػن فػػارس ُب فقػػو العربيػػة :التأويػػل آخػػر األمػػر وعاقبتػػو ،يقػػاؿ مػػآؿ ىػػذا
األمر مصَته ،واشتقاؽ الكلمة من األوؿ وىو العاقبة واؼبصَت.
واص ػػطبلحا :ص ػػرؼ الك ػػبلـ ع ػػن ظ ػػاىره إىل مع ػػٌت وبتمل ػػو ،ضب ػػل الظ ػػاىر عل ػػى ا﵀تم ػػل
اؼبرجوح ،وىذا يتناوؿ التأويل الصحيح والفاسد فإف أردت تعريػف التأويػل الصػحيح زدت ُب
اغبد بدليل يصَته راجحا ألنو ببل دليل أو مع دليػل مرجػوح أو مسػاو فاسػد ،قػاؿ ابػن برىػاف
وىذا الباب أنفع كتب األصوؿ وأجلها ومل يزؿ الزاؿ إال بالتأويل الفاسد).1
 شروط التأويل
أوال :أف يكػػوف موافقػػا لوضػػع اللغػػة أو عػػرؼ االسػػتعماؿ أو عػػادة صػػاحب الشػػرع ،وكػل
تأوؿ خرج عن ىذا فليس بصحيح.
الثاين :أف يقوـ الدليل على أف اؼبراد بذلك اللفظ ىو اؼبعٌت الذي ضبػل عليػو إذا كػاف ال
يستعمل كثَتا فيو.
الثالػػث :إذا كػػاف التأويػػل بالقيػػاس فػػبل بػػد أف يكػػوف جليػػا ال خفيػػا وقيػػل أف يكػػوف فبػػا
هبوز التخصيص بو ،على ما تقدـ وقيل ال هبوز التأويل بالقياس أصبل.
 أقسام التأويل
والتأويػػل ُب نفسػػو ينقسػػم إىل ثبلثػػة أقسػػاـ قػػد يكػػوف قريبػػا فيػػًتجح بػػأدَّن مػػرجح وقػػد
يكوف بعيدا فبل يًتجح إال دبػرجح قػوي وقػد يكػوف متعػذرا ال وبتملػو اللفػظ فيكػوف مػردودا ال
ٔ  -إرشاد الفحوؿ ص  ،ٕٜٛربقيق أيب مصعب ؿبمد سعيد البدري  ،مؤسسة الكتب الثقافية الطبعة
السابعة ٔٗٔٚ ،ىػ ٜٜٔٚـ.
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مقبوال ،وإذا عرفت ىذا تبُت لك ما ىو مقبوؿ من التأويػل فبػا ىػو مػردود ومل وبػتج إىل تكثػَت
األمثلة كما وقع ُب كثَت من كتب األصوؿ).1

الكالم عن اإلجتهاد
قػػاؿ الشػػوكاين ُب " السػػيل اعب ػرار"" :االجتهػػاد ُب اللغػػة مػػأخوذ مػػن اعبهػػد وىػػو اؼبشػػقة
والطاقة ،فيختص دبا فيو مشقة ليخرج عنو ما ال مشقة فيو.
قاؿ الرازي ُب ا﵀صوؿ  :ىو ُب اللغة عبارة عن استفراغ الوسع ُب أي فعل كاف .يقػاؿ
استفرغ وسعو ُب ضبػل الثقيػل وال يقػاؿ اسػتفرغ وسػعو ُب ضبػل النػواة ،وأمػا ُب عػرؼ الفقهػاء،
فهو استفراغ الوسع ُب النظر فيما ال يلحقو فيو لوـ مع استفراغ الوسع فيو.
وىذا سبيل مسائل الفروع ،وكذلك تسمى ىػذه اؼبسػائل مسػائل االجتهػاد والنػاظر فيهػا
ؾبتهد ُُ ،وليس ىكذا حاؿ األصوؿ).2
ُ
 متى يؤجر المجتهد
ىناؾ شرطاف ال بد من ربققهما:
ٔ -أف يكػػوف آّتهػػد عاؼبػػا جامعػػا آللػػة االجتهػػاد عارفػػا باألصػػوؿ عاؼبػػا باإلصبػػاع ووجػػوه
القياس فاعباىل ليس أىبل لو.
ٕ -أف هبتهد ُب الفروع الظنية ا﵀تملة فاألصوؿ ليست ؾباال لو.
قاؿ أبو الطيب العظيم آبادي ُ ( :ب شرح سنن أيب داود عند كبلمو عػن حػديث ( إذا
اجتهػػد اغبػػاكم فأصػػاب( )..قػػاؿ اػبطػػايب  :إمبػػا يػػؤجر اؼبخطػػئ علػػى اجتهػػاده ُب طلػػب اغبػػق
ألف اجتهاده عبادة ،وال يؤجر على اػبطأ بل يوضع عنو اإلٍب فقط.
وىذا فيمن كػاف جامعػا آللػة االجتهػاد عارفػا باألصػوؿ عاؼبػا بوجػوه القيػاس ،فأمػا مػن مل
يكػػن ؿبػػبل لبلجتهػػاد فهػػو متكلػػف وال يعػػذر باػبطػػأ بػػل ىبػػاؼ عليػػو الػػوزر ويػػدؿ عليػػو قولػػو
صػػلى ا﵁ ( القضػػاة ثبلثػػة واحػػد ُب اعبنػػة واثنػػاف ُب النػػار) وىػػذا إمبػػا ىػػو ُب الفػػروع ا﵀تملػػة
ٔ  -إرشاد الفحوؿ ص ٖٖٓٓٓٔ-
ٕ  -السيل اعبرار  ،ص ٖٔ ،الطبعة األوىل ُب ؾبلد واحد  ،دار ابن حزـ.

منرب التوحيد واعبهاد

(ٕ)ٜ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

للوجوه اؼبختلفة دوف األصوؿ اليت ىي أركاف الشػريعة وأمهػات األحكػاـ الػيت ال ربمػل الوجػوه
وال مدخل فيها للتأويل فإف من أخطػأ فيهػا كػاف غػَت معػذور ُب اػبطػأ وكػاف حكمػو ُب ذلػك
مردودا ) ).1
وقاؿ النووي ُب تعليقو على حديث " :إذا اجتهد اغباكم ( "..أصبع اؼبسػلموف علػى أف
ىػػذا اغبػػديث ُب حػػاكم ع ػػامل أُىػػل للحكػػم ،ف ػػإف أصػػابو فلػػو أج ػراف ،أج ػػر باجتهػػاده وأج ػر
بإصابتو وإف أخطأ فلو أجر باجتهاده ،وُب اغبديث ؿبػذوؼ تقػديره إذا أراد اغبػاكم فاجتهػد،
قػػالوا فأمػػا مػػن لػػيس بأىػػل للحكػػم فػػبل وبػػل لػػو اغبكػػم فػػإف حكػػم فػػبل أجػػر لػػو بػػل ىػػو آٍب وال
ينفػػذ حكمػػو سػواء وافػػق أـ ال .ألف اتفاقيتػػو ليسػػت صػػادرة عػػن أصػػل شػػرعي فهػػو عػػاص ُب
صبيع أحكامو سواء وافق الصواب أـ ال ،وىي مردودة كلها وال يعذر ُب شيء من ذلك ).2
الحق في أصول الدين واحد
قاؿ الشوكاين ُب إرشاد الفحوؿ  ( :اؼبسألة السابعة :اختلفوا ُب اؼبسائل اليت كػل ؾبتهػد
فيهػػا مصػػيب واؼبسػػائل الػػيت اغبػػق فيهػػا مػػع واحػػد مػػن آّتهػػدين .وتلخػػيص الكػػبلـ ُب ذلػػك
وبصل على فرعُت:
الفرع األوؿ :العقليات وىي على أنواع
الن ػػوع األوؿ :م ػػا يك ػػوف الغل ػػط في ػػو مانع ػػا م ػػن معرف ػػة ا﵁ ورس ػولو كم ػػا ُب إثب ػػات العل ػػم
بالصانع والتوحيد والعدؿ ،قالوا فهذه اغبق فيها واحد ،فمن أصابو أصاب اغبػق ومػن أخطػأه
فهو كافر.
النػػوع الثػػاين :مثػػل مسػألة الرؤيػػة وخلػػق القػػرآف وخػػروج اؼبوحػػدين ومػػا يشػػابو ذلػػك فػػاغبق
فيهػػا واحػػد فمػػن أصػػابو فقػػد أصػػاب اغبػػق ،ومػػن أخطػػأه فقيػػل يكفػػر ،ومػػن القػػائلُت بػػذلك
الشافعي ،فمن أصحابو من ضبلو على ظاىره ومنهم من ضبلو على كفراف النعمة.
النوع الثالث :إذا مل تكن اؼبسألة دينية  ....كما ُب تركيب األجساـ ).3

ٔ  -عوف اؼبعبود .ٜٗٛ-ٗٛٛ/ٜ
ٕ  -شرح صحيح مسلم للنووي ٕٔ.ٖٔ/
ٖ  -إرشاد الفحوؿ ٖٖٗ.
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وقػػاؿ أضبػػد بػػن عبػػد الػػرضبن حلولػػو ُب شػػرح " :صبػػع اعبوامػػع" ( الخفػػاء أف اؼبصػػيب ُب
اؼبسائل العقلية واحد وحكى ويل الدين عن اآلمدي وغػَته اإلصبػاع علػى ذلػك ٍب إف اؼبخطػئ
ُب اؼبسػػائل العقليػػة إف أخطػػأ فيمػػا ال يبنػػع مػػن معرفػػة ا﵁ ومعرفػػة رسػولو صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم
كما ُب مسائل الرؤية وخلق األعماؿ فهػو آٍب مػن حيػث عػدؿ عػن اغبػق ،وـبطػئ مػن حيػث
أخطػػأ اغبػػق ،ومبتػػدع مػػن حيػػث قػػاؿ قػػوال ـبالفػػا للسػػلف الصػػاحل ،وإف أخطػػأ فيمػػا يرجػػع إىل
اإليبػاف بػػا﵁ ورسػولو كنفػػاة اإلسػبلـ مػػن اليهػود والنصػػارى ،فهػم ـبطئػػوف آشبػوف كػػافروف ،وىػػذا
ؾبمػع عليػػو مػن علمػػاء األمػة وال فػػرؽ ُب ذلػك بػػُت آّتهػد وغػػَته ،وال عػربة ؼبخالفػػة عمػرو بػػن
حبر اعباحظ وعبد ا﵁ بن اغبسن العنربي ُب قوؽبما.1)...
الخطأ في معرفة اهلل ووحدانيتو
قػػاؿ ابػػن منػػده ( :بػػاب ذكػػر الػػدليل علػػى أف آّتهػػد اؼبخطػػئ ُب معرفػػة ا﵁ ووحدانيتػػو
ين أ َْع َم ًػاال *
كاؼبعاند :قاؿ تعاىل ـبربا عن ضػبللتهم ومعانػدهتم ﴿ :قُ ْػل َى ْػل نػُنَبّْػئُ ُك ْم بِ ْ
األ ْ
َخَ3سػ ِر َ
الَّ ِذين ض َّل سػعيػهم ُِب ْ ِ
ِ
صػْنػ ًعا ﴾. ) 2وىػذا عػُت مػا
اغبَيَػاة ال ُّػدنْػيَا َوُى ْػم َْوب َسػبُو َف أَنػ َُّه ْػم ُْوبسػنُو َف ُ
َ َ َ ُْ ُ ْ
ذكره الطربي رضبو ا﵁ ُب "التبصَت"  ( :صلى ا﵁ عليو وسلم .)ٔٔٛ
وقاؿ البغوي إف ( الكافر الذي يظن أنو ُب دينو على اغبق واعباحد واؼبعاند سواء ).4
الخطأ في ما كان عر ة للتأويل
قػ ػػاؿ القاضػ ػػي عيػ ػػاض ( :وذى ػ ػػب عبيػ ػػد ا﵁ بػ ػػن اغبس ػ ػػن العن ػ ػػربي إىل تصػ ػػويب أق ػ ػواؿ
آّتهػػدين ُب أصػػوؿ الػػدين فيمػػا كػػاف عرضػػة للتأويػػل ،وفػػارؽ ُب ذلػػك فػػرؽ األمػػة إذ أصبع ػوا
سػػواه علػػى أف اغبػػق ُب أصػػوؿ الػػدين واحػػد ،واؼبخطػػئ فيػػو آٍب عػػاص فاسػػق وإمبػػا اػبػػبلؼ ُب
تكفَته ).5
ومسائل أصػوؿ الػدين الػيت ىػي عرضػة للتأويػل يطلقهػا العلمػاء علػى مسػألة اإليبػاف قػوؿ
وعمل وخلق القرآف والرؤية والصفات وغَت ذلك.
ٔ  -الضياء البلمع شرح صبع اعبوامع ٕ.ٖ٘ٔ/
ٕ  -الكهف ،اآلية ٖٓٔ.ٔٓٗ-
ٖ  -كتاب التوحيد البن منده ٔ.ٖٔٗ/
ٗ  -تفسَت البغوي الطبعة األوىل ُب ؾبلد واحد ،ص ٔ.ٗٙ
٘  -الشفا بتعريف حقوؽ اؼبصطفى بشرح نور الدين القاري ٘.ٖٜٖ/
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قػاؿ العظػيم آبػادي ( :وقػاؿ عبػد الػرضبن أيضػا :سػألت أيب وأبػا زرعػة عػن مػذاىب أىػل
السنة ُب أصوؿ الدين وما أدركنا السلف عليو وما يعتقدوف من ذلك ؟
فقاؿ :أدركنا العلماء ُب صبيع األمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويبنا فكػاف مػذىبهم
أف اإليباف قوؿ وعمل يزيد وينقص والقػرآف كػبلـ ا﵁ غػَت ـبلػوؽ جبميػع جهاتػو ،والقػدر خػَته
وشػػره مػػن ا﵁ ،وأف ا﵁ علػػى عرشػػو بػػائن مػػن خلقػػو كمػػا وصػػف نفسػػو ُب كتابػػو وعلػػى لسػػاف
رسولو صلى ا﵁ عليو وسلم ببل كيف ﴿ ،أحػاط بكػل شػيء علمػا ﴾ و " لػيس كمثلػو شػيء
وىو السميع البصَت ).1
فهذه األصوؿ اليت ىي عرضة للتأويل اختلف السلف ُب تكفَت اؼبخطئ فيها واغبػق أنػو
ال كفر فيما كاف عرضة للتأويل ،وإمبا يأٍب ويبدع اؼبخطئ فيو.
أمػػا الشػػرؾ بػػا﵁ كػػدعاء األم ػوات مػػن دوف ا﵁ فيمػػا ال يقػػدر عليػػو إال ا﵁ واالعتكػػاؼ
عند قبورىم وسكب العربات أمبل ُب كشػف الكربػات وقضػاء اغبػوائج فهػذا إخػبلؿ بالتوحيػد
الذي ىو أصل األصوؿ.
ترك تكفير أىل البدع المقرين بالتوحيد
قػ ػػاؿ الشػ ػػوكاين رضبػ ػػو ا﵁ ( :وأمػ ػػا اؼبخطػ ػػئ ُب األصػ ػػوؿ آّتهػ ػػد ،فػ ػػبل شػ ػػك ُب تأثيمػ ػػو
وتفسػػيقو وتضػػليلو واختلػػف ُب تكفػػَته ولؤلشػػعري قػػوالف ،قػػاؿ إمػػاـ اغبػػرمُت وابػػن القشػػَتي
وغَتنبا وأظهر مذىبو تػرؾ التكفػَت وىػو اختيػار القاضػي ُب كتػاب " اؼبتػأولُت" وقػاؿ ابػن عبػد
الس ػػبلـ :رج ػػع اإلم ػػاـ أب ػػو اغبس ػػن األش ػػعري عن ػػد موت ػػو ع ػػن تكف ػػَت أى ػػل القبل ػػة ألف اعبه ػػل
بالصفات ليس جهبل باؼبوصػوؼ .قػاؿ الزركشػي وكػاف اإلمػاـ أبػو سػهل الصػعلوكي ال يكفػر،
فقيػػل لػػو أال تكفػػر مػػن يكفػػرؾ فعػػاد إىل القػػوؿ بػػالتكفَت وىػػذا مػػذىب اؼبعتزلػػة فهػػم يكفػػروف
خصومهم ويكفر كل فريق منهم اآلخر.
وقد حكى إماـ اغبرمُت عن معظم أصػحاب الشػافعي تػرؾ التكفػَت وقػاؿ إمبػا يكفػر مػن
جهػػل وجػػود الػػرب أو علػػم وجػػوده ولكػػن فعػػل فعػػبل أو قػػاؿ قػػوال أصبعػػت األمػػة علػػى أنػػو ال
يصدر ذلك إال عن كافر".

ٔ  -عوف اؼبعبود شرح سنن أيب داوود .ٗٛ/ٖٔ ،
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واعل ػػم أف التكف ػػَت ّٓته ػػدي اإلس ػػبلـ دبج ػػرد اػبط ػإ ُب االجته ػػاد ُب ش ػػيء م ػػن مس ػػائل
العقل ،عقبة كؤود ال يصعد إليها إال من ال يبايل بدينو وال وبرص عليو ،ألنػو مبػٍت علػى شػفا
جرؼ ىار ،وعلى ظلمات بعضها فوؽ بعػض ،وغالػب القػوؿ بػو ناشػئ عػن العصػبية وبعضػو
ناشئ عن شبو واىية ليست من اغبجة ُب شيء وال وبل التمسك ّٔػا ُب أيسػر أمػر مػن أمػور
الدين فضبل عن ىذا األمر الذي ىو مزلة األقداـ ومدحضة كثَت من علماء اإلسبلـ).1
وقػػد جػػاء ُب حػػديث ابػػن عمػػر أف رسػػوؿ ا﵁ صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم قػػاؿ ( :أمػػرت أف
أقات ػػل الن ػػاس ح ػػىت يش ػػهدوا أف ال إل ػػو إال ا﵁ وأف ؿبم ػػدا رس ػػوؿ ا﵁ ويقيمػ ػوا الص ػػبلة ويؤتػ ػوا
الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مٍت دماءىم وأمواؽبم إال حبق اإلسبلـ وحسأّم على ا﵁).
ق ػػاؿ اغب ػػافظ ( :وفي ػػو دلي ػػل عل ػػى قب ػػوؿ األعم ػػاؿ الظ ػػاىرة واغبك ػػم دب ػػا يقتض ػػيو الظ ػػاىر
واالكتفػػاء ُب قبػػوؿ اإليبػػاف باالعتقػػاد اعبػػازـ خبلفػػا ؼبػػن أوجػػب تعلػػم األدلػػة وقػػد تقػػدـ مافيػػو،
ويؤخذ منو ترؾ تكفَت أىل البدع اؼبقرين بالتوحيد اؼبلتزمُت بالشرائع).2
وأىػػل البػػدع إمبػػا يطلقهػػا العلمػػاء علػػى اؼبتػػأولُت ُب مسػػائل الوعػػد والوعيػػد والرؤيػػة وخلػػق
3
أفعاؿ العباد وأشباه ذلك على تفصيل يراجع ُب ؿبلو.

العذر بالتأويل
وفبػػا تقػػدـ نسػػتخلص أنػػو ال كفػػر بالتأويػػل أي ُب تأويػػل مػػا كػػاف عرضػػة للتأويػػل رغػػم إٍب
اؼبت ػػأوؿ اؼبخط ػػئ ُب ذل ػػك ،أم ػػا ُب مس ػػائل الف ػػروع وى ػػي ؿب ػػل االجته ػػاد فإن ػػو يع ػػذر آّته ػػد
اؼبخطئ فيها بالتأويل وال يأٍب بل يؤجر على قدر نيتو واجتهاده.
قاؿ اغبػافظ ُب الفػتح – كتػاب الصػبلةُ -ب اغبػديث الػذي رمػى فيػو أحػدىم مالػك بػن
الدخش ػػم بالنف ػػاؽُ ،ب ذك ػػر فوائ ػػد اغب ػػديث ( ومنه ػػا أف م ػػن نس ػػب م ػػن يظه ػػر اإلس ػػبلـ إىل
النفاؽ وكبوه بقرينة تقوـ عنده ال يكفر بذلك وال يفسق بل يعذر بالتأويل).4

ٔ  -إرشاد الفحوؿ ص ٖٗٗ.
ٕ  -الفتح ٔ ٕٕ٘/الطبعة األوىل ُب ثبلث ؾبلدات.
ٖ  -راجع منهاج السنة ٖ.ٙٓ/
ٗ  -فتح الباري ٔ.ٕٖ٘/
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وقاؿ شيخ اإلسبلـ ( وإذا كاف اؼبسلم متػأوال ُب القتػاؿ أو التكفػَت مل يكفػر بػذلك كمػا
قاؿ عمر بػن اػبطػاب غباطػب بػن أيب بلتعػة :يػا رسػوؿ ا﵁  :دعػٍت أضػرب عنػق ىػذا اؼبنػافق،
ومل يُكفر النيب صلى ا﵁ عليو وسلم ال ىذا وال ىذا بل شهد للجميع باعبنة.1)..

أمػػا مػػن تػػأوؿ فيمػػا ىػػو معلػػوـ مػػن الػػدين بالضػػرورة ،نػػوع تأويػػل ،فإنػػو يسػػتتاب وإال ُك ِفػَر
وقُتل ،ومثاؿ ىذا حادثة قدامة بػن مظعػوف فقػد روى عبػد الػرزاؽ أنػو رأى جػواز شػرب اػبمػر
لػػبعض اػب ػواص مسػػتدال " بقولػػو تعػػاىل ﴿ :لَػػيس علَػػى الَّػ ِػذين آمنُػواْ وع ِملُػواْ َّ ِ ِ
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الْ ُم ْحسن َ
وكاف قد استعملو عمر على البحرين فشهدت عليو امرأتػو وأبػو ىريػرة وغَتنبػا أنػو شػرب
اػبمػػر ،فأحضػػره عمػػر وعزلػػو فلمػػا أراد أف يقػػيم عليػػو اغبػػد اسػػتدؿ باآليػػة فقػػاؿ لػػو عمػػر إنػػو
أخطػػأ التأويػػل ،وأصبػػع الصػػحابة علػػى أنػػو يسػػتتاب ىػػو وأصػػحابو فػػإف أقػػروا حبرمػػة اػبمػػر أقػػيم
عليهم حد اػبمر وإف مل يقػروا بػو كفػروا ،فرجعػوا عػن قػوؽبم واتفػق الصػحابة علػى جلػدىم ومل
يكفروىم.
ومثػل ىػػؤالء اؼبتػػأولُت قػػاؿ فػػيهم ابػػن تيميػػة ( يسػػتتابوف وتقػػاـ اغبجػػة علػػيهم فػػإف أصػػروا
كفػروا حينئػذ ،وال وبكػم بكفػرىم قبػل ذلػك كمػػا مل وبكػم الصػحابة بكفػر قدامػة بػن مظعػػوف
وأصحابو ؼبا غلطوا فيما غلطوا فيو من التأويل).3
فمثل ىذا وكبوه فبا جػاء ُب الصػفات ال يكفػر اؼبخطػئ فيػو إال بعػد إزالػة الشػبهة وإقامػة
اغبجػػة ،أمػػا مػػا يتعلػػق بتوحيػػد ا﵁ وإفػراده بالعبػػادة فػػاؼبخطئ ُب ذلػػك كػػافر ال يعػػذر دبػػا يػػدعي
أنػػو تأويػػل ،شػػأنو ُب ذلػػك شػػأف ا﵀ػػاربُت لػػدين ا﵁ العػػابثُت حبرماتػػو ا﵀لػػُت ؼبػػا حػػرـ سػػبحانو،
فػػإهنم ليس ػوا سػػوى متبلعبػػُت بشػػرع ا﵁ مػػدعُت للػػتأويل ومل يسػػلكوا مسػػالكو ،وُب ذلػػك قػػاؿ
اب ػػن ال ػػوزير ( :ال خ ػػبلؼ ُب كف ػػر م ػػن جح ػػد ذل ػػك اؼبعل ػػوـ بالض ػػرورة للجمي ػػع وتس ػػًت باس ػػم
التأوي ػػل فيم ػػا ال يبك ػػن تأويل ػػو ،كاؼببلح ػػدة ُب تأوي ػػل صبي ػػع األظب ػػاء اغبس ػػٌت ب ػػل صبي ػػع الق ػػرآف
والشرائع واؼبعاد األخروي من البعث والقيامة واعبنة والنار ).4
ٔ  -الفتاوى ٖ.ٕٛٗ/
ٕ  -اؼبائدة اآلية ٖ.ٜ
ٖ  -الفتاوى .ٙٔٓ/ٚ
ٗ  -إيثار اغبق على اػبلق ص ٘ٔٗ.
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مانع الخطأ
اػبطأ
رخصة اػبطأ ُب االجتهاد ؼبن حقق التوحيد
وصف العلماء للخطأ الذي يعذر صاحبو
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 .3مانع الخطأ
الخطأ
واؼب ػراد بػػو انتفػػاء القصػػد النػػاتج عػػن سػػبق اللسػػاف ،وىنػػا ال بػػد مػػن التفصػػيل فمػػن قػػاؿ
كلمة الكفر ومل يقصد الكفر كفر ،أمػا مػن قاؽبػا وىػو ال يقصػدىا أي ال يقصػد معناىػا فهػذا
ىػػو انتفػػاء القصػػد الػػذي ال شػػيء علػػى صػػاحبو إطبلقػػا ،وال ىبلػػط عليػػك مػػا مػػر ُب كتػػاب
الردة.
ودليلو ما جاء ُب صػحيح مسػلم مػن حػديث أنػس قػاؿ :قػاؿ رسػوؿ ا﵁ صػلى ا﵁ عليػو
وسػػلم ﵁ أشػػد فرحػػا بتوبػػة عبػػده حػػُت يتػػوب إليػػو مػػن أحػػدكم كػػاف علػػى راحلتػػو بػػأرض فػػبلة
فانفلتػػت منػػو وعليهػػا طعامػػو وشػرابو فػػأيس منهػػا فػػأتى شػػجرة فاضػػجع ُب ظلهػػا قػػد أيػػس مػػن
راحلتػػو فبينمػػا ىػػو كػػذلك إذ ىػػو ّٔػػا قائمػػة عنػػده فأخػػذ خبطامهػػا ٍب قػػاؿ مػػن شػػدة الفػػرح :
اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ) 1فمثل ىذا ال يكفر صاحبو باتفاؽ.

رخصة الخطأ في االجتهاد لمن حقق التوحيد
أمػػا اػبطػػأ ُب االجتهػػاد فقػػد تقػػدـ الكػػبلـ عنػػو ُب مبحػػث التأويػػل ،أمػػا رخصػػة اػبطػػأ ُب
2
اخ ػ ْذنَا إِف ن ِ
قولػػو تعػػاىل ﴿ :ربػَّنَػػا الَ تػُؤ ِ
َّسػػينَا أ َْو أ ْ ْ
س َعلَػ ْػي ُك ْم
َ
َ
َخطَأنػَػا ﴾ وقولػػو سػػبحانوَ ﴿ :ولَػ ْػي َ
جناح فِ
يما أَ ْخطَػأْ ًُب بِ ِػو ﴾ 3وُب حػديث عمػرو بػن العػاص أف النػيب صػلى ا﵁ عليػو وسػلم قػاؿ
َُ ٌ
َ
4
( إذا اجتهد اغباكم فأخطأ فلو أجػر وإذا اجتهػد فأصػاب فلػو أجػراف)  ،فهػي ـبصصػة بقولػو
ِ
ِ
ِ
ػك لِ َمػن يَ َشػاء َوَمػن يُ ْشػ ِرْؾ بِاللّ ِػو فَػ َق ِػد
تعاىل ﴿ إِ َّف اللّوَ الَ يػَ ْغ5ف ُر أَف يُ ْش َػرَؾ بِ ِػو َويػَ ْغف ُػر َمػا ُدو َف ذَل َ
ِ ِ
يمػػا ﴾  .وىػػذا كحػػديث ( بػػايعوين علػػى أال تشػػركوا بػػا﵁ شػػيئا وال تسػػرقوا وال
افْػتَ ػ َػرى إ ْشبػًػا َعظ ً
تزنوا وال تقتلوا أوالدكػم وال تػأتوا ببهتػاف تفًتونػو بػُت أيػديكم وأرجلكػم وال تعصػوا ُب معػروؼ
فمػػن وَب مػػنكم فػػأجره علػػى ا﵁ ومػػن أصػػاب مػػن ذلػػك شػػيئا فعوقػػب ُب الػػدنيا فهػػو كفػػارة لػػو
ٔ  -صحيح مسلم .ٕٚٗٚ
ٕ -البقرة اآلية .ٕٛٙ
ٖ -األحزاب اآلية ٘.
ٗ  -البخاري (ٕٖ٘ )ٚومسلم ( )ٔٚٔٙوأبو داود (ٗ )ٖ٘ٚوابن ماجو (ٖٕٗٔ).
٘ -النساء اآلية .ٕٛ

منرب التوحيد واعبهاد

(ٓٓٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

ومن أصاب من ذلك شيئا ٍب سًته ا﵁ فهو إىل ا﵁ إف شاء ا﵁ عفا عنو وإف شاء عاقبو ).1
قػػاؿ اغبػػافظ  ( :قػػاؿ النػػووي :عمػػوـ ىػػذا اغبػػديث ـبصػػوص بقولػػو تعػػاىل ﴿ إِ َّف اللّػػوَ الَ
يػَ ْغ ِف ُر أَف يُ ْشَرَؾ بِِو ﴾ فاؼبرتد إذا قتل على ارتداده ال يكوف القتل كفارة لو).2
فهػػذه الرخصػػة إمبػػا ىػػي ألىػػل القبلػػة بػػل إنػػو مػػن السػػياؽ يعلػػم أهنػػا فيمػػا دوف التوحيػػد
وؿ ِدبَا أُن ِزَؿ إِلَْي ِو ِمن َّربِّْو َوالْ ُم ْؤِمنُػو َف ُكػلّّ َآم َػن بِاللّ ِػو
الر ُس ُ
وأصل اإليباف ،يقوؿ سبحانوَ ﴿ :آم َن َّ
ِ
ومآلئِ َكتِ ِػو وُكتبِػ ِػو ورسػػلِ ِو الَ نػُ َفػّْػر ُؽ بػػُت أ ٍ
ػك
ػك َربػَّنَػػا َوإِلَْيػ َ
َحػػد ّْمػػن ُّر ُسػػل ِو َوقَػػالُواْ َِظب ْعنَػا َوأَطَ ْعنَػػا غُ ْفَ4رانػَ َ
ََْ َ
ََ
َُ ُ َ ُ 3
ِ
الْ َمصَتُ ﴾  .فمن مل وبقق ىذا القدر من اإليباف فليس داخبل ُب اػبطاب .
اخػ ْذنَا إِف ن ِ
وقػد نقػػل الشػوكاين عػػن القػرطيب ُب تفسػػَت قػوؿ ا﵁ تعػػاىل ﴿ :ربػَّنَػا الَ تػُؤ ِ
َّسػػينَا
َ
َ
َخطَأْنَػػا ﴾ ،5قػػاؿ( :وىػػذا مل ىبتلػػف فيػػو أف اإلٍب مرفػػوع وإمبػػا اختلػػف فيمػػا يتعلػػق علػػى
أ َْو أ ْ
ذلك مػن األحكػاـ ،ىػل ذلػك مرفػوع وال يلػزـ منػو شػيء أو يلػزـ أحكامػو ،ذلػك كلػو اختلػف
فيو والصحيح أف ذلك ىبتلػف حبسػب الوقػائع ،فقسػم ال يسػقط باتفػاؽ كالغرامػات والػديات
والصلوات اؼبفروضات ،وقسم يسقط باتفاؽ كالقصػاص والنطػق بكلمػة الكفػر ،وقسػم ثالػث
ـبتلػػف فيػػو كمػػن أكػػل ناسػػيا ُب هنػار رمضػػاف أو حنػػث سػػاىيا و مثلػػو فبػػا يقػػع خطػػأ ونسػػيانا
ويعرؼ ذلك ُب الفرع ).6
فتأمل كيف نقل االتفاؽ علػى عػدـ مؤاخػذة مػن نطػق بكلمػة الكفػر خطػأ أي عػن غػَت
قصد لتدرؾ أنو من اػبطأ ضبل اآلية على من أخطأ ُب اجتهاده ووقع ُب الكفر.
قاؿ ابن جرير رضبو ا﵁ ُب تفسَته لآليػة ( :فرغبػة العبػد إىل ا﵁ عػز وجػل بقػوؿَ ﴿ :ربػَّنَػا
ِ
ِ
َخطَأْنػَػا ﴾ فيمػػا كػػاف مػػن نسػػياف منػػو ؼبػػا أمػػر بفعلػػو علػػى ىػػذا الوجػػو
الَ تػُ َؤاخػ ْذنَا إِف نَّسػػينَا أ َْو أ ْ
الػػذي وصػػفنا مػػا مل يكػػن تركػػو مػػا تػػرؾ مػػن ذلػػك تفريطػػا منػػو فيػػو وتضػػييعا كف ػرا بػػا﵁ – عػػز
وجػل -فػإف ذلػك إذا كػاف كفػرا بػا﵁ فػإف الرغبػة إىل ا﵁ ُب تركػو اؼبؤاخػذة بػو غػَت جػائزة ،ألف
ٔ  -البخاري –كتاب اإليباف.ٔٛ -
ٕ  -فتح الباري ٔ.ٛٚ/
ٖ  -البقرة اآلية ٘.ٕٛ
ٗ  -راجع العذر باعبهل ربت آّهر الشرعي ص ٕٗٔ.
٘ -البقرة اآلية .ٕٛٙ
 - ٙفتح القدير ص ٔ.ٕٙ

منرب التوحيد واعبهاد

(ٔٓٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

ا﵁ – عػز وجػػل – قػد أخػػرب أنػو ال يغفػػر ؽبػم الشػػرؾ بػو ،فمسػػألتو فعػل مػػا قػد أعلمهػػم أنػػو ال
يفعلو خطأ وإمبػا تكػوف مسػألتو اؼبغفػرة فيمػا كػاف مػن مثػل نسػيانو القػرآف بعػد حفظػو بتشػاغلو
عنو وعن قراءتو ومثل نسيانو صبلة أو صياما.1)..
وقػػاؿ البغػػوي ُب تفسػػَته لآليػػة ( :قػػاؿ عطػػاء  :إف نسػػينا أو أخطأنػػا يعػػٍت إف جهلنػػا أو
تعمدنا وجعلػو األكثػروف مػن اػبطػإ الػذي ىػو اعبهػل والسػهو ،ألف مػا كػاف عمػدا مػن الػذنب
فغَت معفو عنو بل ىو ُب مشيئة ا﵁ ،واػبطأ معفو عنو).2
ومنػػاط كبلمػػو رضبػػو ا﵁ ىػػو فيمػػا دوف الكفػػر بػػا﵁ ألف قولػػو ُب الػػذنب اؼبتعمػػد "ىػػو ُب
مشيئة ا﵁" معلوـ أنو ليس ُب الشػرؾ بػا﵁ والكفػر بػو فػإف ىػذا لػيس ُب اؼبشػيئة بػل ىػو فبػا ال
يغفره ا﵁ خببلؼ ما دونو فبا يغفره ا﵁ ويعفو عن اػبطإ فيو ؼبن شاء.
وقػػاؿ ابػػن تيميػػة عنػػد كبلمػػو عػػن حػػديث ( إف ا﵁ ذبػػاوز ألمػػيت عمػػا حػػدثت بػػو أنفسػػها
مػا مل تكلػم بػػو أو تعمػل بػو) "والعفػػو عػن حػديث الػػنفس إمبػا وقػع ألمػػة ؿبمػد صػلى ا﵁ عليػػو
وسلم اؼبؤمنُت با﵁ ومبلئكتػو وكتبػو ورسػلو واليػوـ اآلخػر ،فعلػم أف ىػذا العفػو ىػو فيمػا يكػوف
من األمور اليت ال تقدح ُب اإليباف ،فأما ما ناَب اإليبػاف فػذلك ال يتناولػو لفػظ اغبػديث ،ألنػو
إذا ناَب اإليباف مل يكن صػاحبو مػن أمػة ؿبمػد صػلى ا﵁ عليػو وسػلم ُب اغبقيقػة ويكػوف دبنزلػة
اؼبنػػافقُت ،فػػبل هبػػب أف يعف ػى عمػػا ُب نفسػػو مػػن كبلمػػو أو عملػػو وىػػذا فػػرؽ بػ ّػُت يػػدؿ عليػػو
اغبديث وبو تأتلف األدلة الشرعية وىذا كما عفا ا﵁ ؽبذه األمة عن اػبطإ والنسياف وحػديث
الػنفس كمػا ىبرجػوف مػن النػار خبػبلؼ مػن لػيس معػو اإليبػاف فػإف ىػذا مل تػدؿ النصػوص علػػى
ترؾ مؤاخذتو دبا ُب نفسو وخطئو ونسيانو).3

وصف العلماء للخطإ الذي يعذر صاحبو
قػاؿ ابػن القػيم رضبػو ا﵁ وقػد قػرر أف انتفػاء القصػد يبنػع مػن التكفػَت مسػتدال بقػوؿ ضبػزة
للنػػيب صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم (ىػػل أنػػتم إال أعبػػد أليب ) رواه البخػػاري ُب كتػػاب اؼبغػػازي وكػػاف
قد شرب اػبمر ،قػاؿ ابػن القػيم ( فلػم يكفػره صػلى ا﵁ عليػو وسػلم بػذلك وكػذلك الصػحايب
الػػذي ق ػرأ" :قػػل يػػا أيهػػا الكػػافروف أعبػػد مػػا تعبػػدوف وكبػػن نعبػػد مػػا تعبػػدوف" وكػػاف ذلػػك قبػػل
ٔ  -راجع العذر باعبهل ربت آّهر الشرعي أليب يوسف مدحت آؿ فراج  ،ص ٕ٘ٔ.
ٕ  -تفسَت البغوي  ،الطبعة األوىل ُب ؾبلد واحد ص ٘.ٔٛ
ٖ  -الفتاوى ٓٔ.ٚٙٓ/

منرب التوحيد واعبهاد
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اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
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إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

ربػػرمي اػبمػػر ،ومل يعػػد بػػذلك كػػافرا لعػػدـ القصػػد ،وجريػػاف اللفػػظ علػػى اللسػػاف مػػن غػػَت إرادة
ؼبعناه ...فإيػاؾ أف هتمػل قصػد اؼبػتكلم ونيتػو وعرفػو فتجػٍت عليػو وعلػى الشػريعة وتنسػب إليهػا
ما ىي بريئة منو).1
وقػػد ذكػػر رضبػػو ا﵁ أف ا﵁ سػػبحانو ( مل يرتػػب تلػػك األحكػػاـ علػػى ؾبػػرد مػػا ُب النفػػوس
مػن غػَت داللػة فعػل أو قػوؿ وال علػى ؾبػرد ألفػاظ مػع العلػم بػأف اؼبػتكلم ّٔػا مل يػرد معانيهػا ومل
وبط ّٔا علما بل ذباوز لؤلمة عما حدثت بو أنفسػها مػا مل تعمػل بػو أو تػتكلم بػو وذبػاوز ؽبػا
عمػػا تكلمػػت بػػو ـبطئػػة أو ناسػػية أو مكرىػػة أو غ ػػَت عاؼبػػة بػػو ،إذا مل تكػػن مريػػدة ؼبع ػػٌت م ػػا
تكلمت بو أو قاصدة إليو ،فإذا اجتمع القصد والداللة القولية أو الفعليػة ترتػب اغبكػم ،ىػذه
قاعػدة شػرعية وىػي مػن مقتضػيات عػدؿ ا﵁ وحكمتػو ورضبتػو) .2وقػاؿ رضبػو ا﵁ (ولػو نطػػق
بكلمة الكفر من ال يقصد معناىا مل يكفر ).3
وقاؿ العز بػن عبػد السػبلـ ( فصػل فػيمن أطلػق لفظػا ال يعػرؼ معنػاه مل يؤاخػذ دبقتضػاه
) فقاؿ ... ( :فػإذا نطػق األعجمػي بكلمػة كفػر أو إيبػاف أو طػبلؽ أو عتػاؽ أو بيػع أو شػراء
أو صلح أو إبراء مل يؤاخذ بشيء من ذلك ألنػو مل يلتػزـ مقتضػاه ومل يقصػد إليػو ) .4ويػدخل
ُب انتفاء القصد من قاؿ كلمة الكفر قارئا أو شاىدا أو حاكيا ؽبا لبياف ما فيها من الفساد.

ٔ  -إعبلـ اؼبوقعُت ٖ.ٙٙ/
ٕ  -إعبلـ اؼبوقعُت ٖ.ٔٔٚ/
ٖ  -إعبلـ اؼبوقعُت ٖ.ٚ٘/
ٗ  -قواعد األحكاـ ُب مصاحل األناـ ٕ.ٕٔٓ/
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اإلكراه
مانع اإلكراه

شروط اإلكراه

مسائل ليست من اإلكراه

منرب التوحيد واعبهاد

(ٗٓٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

 .2مانع اإلكراه
ػاف ولَػ ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
ِ ِِ ِ
ػكن
قاؿ تعاىل َ ﴿ :من َك َف َػر باللّػو مػن بػَ ْعػد إيبَانػو إالَّ َم ْػن أُ ْكػ ِرَه َوقَػ ْلبُػوُ ُمطْ َمػئ ّّن با ِإليبَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اسػػتَ َحبُّواْ
ػيم * ذَلػ َ
صػ ْد ًرا فَػ َعلَػ ْػي ِه ْم َغ َ
ػب ّْمػ َػن اللّػػو َوَؽبػُ ْػم َعػ َذ ٌ
ػك بِػأَنػ َُّه ُم ْ
َّمػػن َشػ َػر َح بػػالْ ُك ْف ِر َ
ضػ ٌ
اب َع1ظػ ٌ
ِ
ِ
اغبيػػاةَ الْػ ُّػدنْػيا علَػػى ِ
اآلخػ َػرةِ َوأ َّ
ين ﴾  ،قػػاؿ الطػػربي مػػن كفػػر بػػا﵁
َ َ
ََْ
َف اللّػػوَ الَ يػَ ْهػػدي الْ َقػ ْػوَـ الْ َكػػاف ِر َ
بعد إيبانو إال من أكره على الكفر فنطقو بكلمػة الكفػر بلسػانو وقلبػو مطمػئن باإليبػاف ،مػوقن
حبقيقػػة اإليبػػاف صػػحيح عزمػػو ،غػػَت مفسػػوح الصػػدر بػػالكفر ،لكػػن مػػن شػػرح بػػالكفر صػػدرا،
فاختاره وآثره على اإليباف وباح بو طائعا فعليهم غضب من ا﵁ وؽبم عذاب عظيم ).2
وقاؿ ابن كثَت ( وسبب ذلك أهنػم اسػتحبوا اغبيػاة الػدنيا علػى اآلخػرة ،فأقػدموا علػى مػا
أقدموا عليو من الردة ألجل الدنيا).3
ػاف ولَػ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ػكن َّمػػن
قػػاؿ ابػػن حػػزـ  ( :وؼبػػا قػػاؿ تعػػاىل ﴿ :إالَّ َمػ ْػن أُ ْك ػ ِرَه َوقَػ ْلبُػػوُ ُمطْ َمػػئ ّّن با ِإليبػَ َ
َشػ َػر َح بِػػالْ ُك ْف ِر ﴾ خػػرج مػػن ثبػػت إكراىػػو عػػن أف يكػػوف بإظهػػار الكفػػر كػػافرا إىل رخصػػة ا﵁
تعػػاىل والثبػػات علػػى اإليبػػاف وبقػػي مػػن أظهرالكفػػر ال قارئػػا وال شػػاىدا وال حاكيػػا والمكرىػػا
على وجوب الكفر لػو بإصبػاع األمػة علػى اغبكػم لػو بػالكفر وحبكػم رسػوؿ ا﵁ صػلى ا﵁ عليػو
وسػػلم بػػذلك ،وبػػنص القػػرآف علػػى أف مػػن قػػاؿ كلمػػة الكفػػر إنػػو كػػافر ،ولػػيس قػػوؿ ا﵁ عػػز
وجل﴿ ولَ ِ
ػكن َّمن َشَر َح بِالْ ُك ْف ِر﴾ على ما ظنوه – يعٍت اؼبرجئة – من اعتقاد الكفػر فقػط بػل
َ
كل من نطق بالكبلـ الذي وبكم لقائلػو عنػد أىػل اإلسػبلـ حبكػم الكفػر ال قارئػا وال شػاىدا
وال حاكيا وال مكرىا قفد شػرح بػالكفر صػدرا دبعػٌت أنػو شػرح صػدره لقبػوؿ الكفػر ا﵀ػرـ علػى
أىػػل اإلسػػبلـ وعلػػى أىػػل الكفػػر أف يقولػػوه ،وس ػواء اعتقػػدوه أو مل يعتقػػدوه ،ألف ىػػذا العمػػل
من إعبلف الكفر على غَت الوجوه اؼبباحة ُب إيراده وىو شرح الصدر بو ).4
وقػػاؿ الشػػوكاين ُب تفسػػَته آيػػة اإلك ػراه  ( :إمبػػا صػػح اسػػتثناء اؼبكػػره مػػن الكػػافر مػػع أنػػو
ليس بكافر ألنو ظهر منو بعد اإليباف ما ال يظهر إال من الكافر لوال اإلكراه .

ٔ  -النحل اآلية .ٔٓٚ ، ٔٓٙ
ٕ  -تفسَت الطربي ٗٔ.ٕٔٛ/
ٖ  -تفسَت ابن كثَت ٗ.ٕ٘٘/
ٗ  -الفصل ُب اؼبلل واألىواء والنحل ٖ.ٕ٘ٓ – ٕٜٗ/

منرب التوحيد واعبهاد

(٘ٓٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

قػػاؿ القػػرطيب  :أصبػػع أىػػل العلػػم علػػى أف مػػن أكػػره علػػى الكفػػر حػػىت خشػػي علػػى نفسػػو
القتل أنو ال إٍب عليو إف كفر وقلبو مطمئن باإليباف وال تبُت منو زوجتو.
وال وبكػػم عليػػو حبكػػم الكفػػر ،وحكػػي عػػن ؿبمػػد بػػن اغبسػػن أنػػو إذا أظهػػر الكفػػر كػػاف
مرتدا ُب الظاىر وفيما بينو وبُت ا﵁ على اإلسبلـ ،وتبُت منو امرأتػو وال يصػلى عليػو إف مػات
وال يرث أباه إف مات مسلما وىذا القوؿ مردود على قائلػو مػدفوع بالكتػاب والسػنة ،وذىػب
اغبسن البصري واألوزاعي والشافعي وسحنوف إىل أف ىذه الرخصة اؼبذكورة ُب ىػذه اآليػة إمبػا
جػػاءت ُب القػػوؿ وأمػػا ُب الفعػػل فػػبل رخصػػة ،مثػػل أف يكػػره علػػى السػػجود لغػػَت ا﵁ ويدفعػػو
ظاىر اآلية فإهنا عامة ُب من أكره من غَت فرؽ بُت القوؿ والفعػل ،وال دليػل ؽبػؤالء القاصػرين
لآلية على القوؿ ،وخصوصا السبب ال اعتبار بو مع عموـ اللفظ كما تقػرر ُب علػم األصػوؿ
).1
 سبب نزول ا ية
نزلػػت ُب عمػػار بػػن ياسػػر رضػػي ا﵁ عنػػو ،أخػػذه اؼبشػػركوف فلػػم يًتكػػوه حػػىت سػػب النػػيب
صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم وذكػػر آؽبػػتهم خبػػَت ٍب تركػػوه ،فلمػػا أتػػى رسػػوؿ ا﵁ صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم
قاؿ ( مػا وراءؾ ) قػاؿ  :ش ّّػر يػا رسػوؿ ا﵁ ،مػا تركػوين حػىت نلػت منػك وذكػرت آؽبػتهم خبػَت،
فقاؿ ( كيػف ذبػد قلبػك ) ؟ قػاؿ مطمئنػا باإليبػاف ،قػاؿ ( إف عػادوا فعػد ) ،رواه ابػن جريػر
( ٕٗ ) ٕٕٔ/وابػػن سػػعد (ٖ ) ٕٜٗ/والبيهقػػي واغبػػاكم وقػػاؿ صػػحيح اإلسػػناد ومل ىبرجػػاه
ووافقو الذىيب ،وذكر اغبافظ ابن حجر لو طرقا مرسلة ٍب قػاؿ ( وىػذه اؼبراسػيل يقػوي بعضػها
بعضا ).2
ونقل ُب الفتح أيضا ( ٕٔ ) ٖٔٗ/أف ابن بطاؿ قاؿ تبعا البػن اؼبنػذر  ( :أصبعػوا علػى
أف مػػن أكػػره علػػى الكفػػر حػػىت خشػػي علػػى نفسػػو القتػػل فكفػػر وقلبػػو مطمػػئن باإليبػػاف أنػػو ال
وبكم عليو بالكفر ) ..

شروط اإلكراه
قاؿ اغبافظ ( شروط اإلكراه أربعة :
ٔ  -فتح القدير – الطبعة األوىل ُب ؾبلد واحد – ص .ٜٚٙ
ٕ  -الفتح ٕٔ.ٖٕٔ/

منرب التوحيد واعبهاد

()ٔٓٙ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

ٔ -أف يك ػػوف فاعل ػػو ق ػػادرا عل ػػى إيق ػػاع م ػػا يه ػػدد ب ػػو ،واؼب ػػأمور ع ػػاجزا ع ػػن ال ػػدفع ول ػػو
بالفرار،
ٕ -أف يغلب على ظنو أنو إذا امتنع أوقع بو ذلك،
ٖ -أف يك ػػوف مه ػػددا فوري ػػا فل ػػو ق ػػاؿ إف مل تفع ػػل ك ػػذا ضػ ػربتك غ ػػدا ال يع ػػد مكرى ػػا،
ويستثٌت ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا ،أو جرت العادة بأنو ال ُىبلف.
ٗ -أف ال يظهر من اؼبأمور ما يدؿ على اختياره.
وال فػرؽ بػُت اإلكػراه علػى القػوؿ والفعػػل عنػد اعبمهػور ،ويسػػتثٌت مػن الفعػل مػػا ىػو ؿبػػرـ
على التأبيد ،كقتل النفس بغَت حق).1
قاؿ علي بن ؿبمد اػبازف ُب تفسَته ( قاؿ العلماء هبب أف يكوف اإلكػراه الػذي يػتلفظ
ب ػػو مع ػػو بكلم ػػة الكف ػػر ،أف يع ػػذب بع ػذاب ال طاق ػػة ل ػػو ب ػػو مث ػػل التخوي ػػف بالقت ػػل والض ػػرب
الشػػديد ،واإليبلمػػات القويػػة مثػػل التحريػػق بالنػػار وكبػػوه ...وأصبع ػوا أيضػػا علػػى أف مػػن أكػػره
علػػى الكفػػر ال هبػػوز لػػو أف يػػتلفظ بكلمػػة الكفػػر تصػػروبا ،بػػل يػػأٌب باؼبعػػاريض ودبػػا يػػوىم أنػػو
كفر ،فلو أكره علػى التصػريح يبػاح لػو ذلػك بشػرط طمأنينػة القلػب علػى اإليبػاف ،غػَت معتقػد
مػػا يقولػػو مػػن كلمػػة الكفػػر ،ولػػو صػػرب حػػىت قتػػل كػػاف أفضػػل لفعػػل ياسػػر وظبيػػة وصػػرب بػػبلؿ
على العذاب ).2

مسائل ليست من اإلكراه
أمػػا إذا كػػاف للمسػػلم االختيػػار ولػػو فيمػػا دوف الكفػػر – إال مػػا ال يبيحػػو اإلكػراه – فإنػػو
هبػػب عليػػو األخػػذ بػػو ،إذ ىبػػرج مػػن حيػػز اإلك ػراه علػػى الكفػػر ،وىػػذا كمػػا عرضػػو قػػوـ شػػعيب
عل ػػى ش ػػعيب وال ػػذين آمن ػوا مع ػػو م ػػن اػب ػػروج م ػػن ق ػريتهم أو الع ػػودة ُب مل ػػتهم ق ػػاؿ س ػػبحانو
اؿ الْمؤلُ الَّ ِذين است ْكبػرواْ ِمػن قَػوِم ِػو لَنخ ِرجنَّػك يػا شػعي َّ ِ
ػك ِمػن
ين َآمنُػواْ َم َع َ
وتعاىل ﴿ :قَ َ َ
ب َوالػذ َ
ْ ُ ْ َ َ َ ُ َْ ُ
َ َْ َُ
ِ
ِ
ُت * قَػ ِػد افْػتَػَريْػنَػػا َعلَػػى اللّػ ِػو َكػ ِػذبًا إِ ْف عُ ػ ْدنَا ُِب
ػود َّف ُِب ِملَّتِنَػػا قَػ َ
قَػ ْريَتنَ ػا أ َْو لَتَػعُػ ُ
ػاؿ أ ََولَػ ْػو ُكنَّػػا َك ػػا ِرى َ
ود فِ َيها إِالَّ أَف يَ َشاء اللّوُ َربػُّنَا َو ِسػ َع َربػُّنَػا ُك َّػل
ِملَّتِ ُكم بػَ ْع َد إِ ْذ َقبَّانَا اللّوُ ِمْنػ َها َوَما يَ ُكو ُف لَنَا أَف نػَّع
َ
ُ
ِِ
ِ
ٍ ِ
ُت ﴾.3فػػبل
ػُت قَػ ْوِمنَػػا بِػ ْ
ػت َخْي ػ ُػر الْ َفػػارب َ
َشػ ْػيء ع ْل ًمػػا َعلَػػى اللّػػو تَػ َوَّك ْلنَػػا َربػَّنَػػا افْ ػػتَ ْح بػَْيػنَػنَػػا َوبَػ ْ َ
ػاغبَ ّْق َوأَنػ َ
يشرع الوقوع ُب الكفر واغبالة ىذه يقوؿ سبحانو وتعاىلَ ﴿ :وِم َن الن ِ
ػوؿ َآمنَّػا بِاللَّ ِػو
َّاس َمن يػَ ُق ُ
ٔ  -فتح الباري ٕٔ.ٖٕٔ ، ٖٔٔ /
ٕ  -تفسَت اػبازف ٗ.ٔٔٚ/
ٖ  -األعراؼ اآلية .ٜٛ ، ٛٛ

منرب التوحيد واعبهاد

()ٔٓٚ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

ِ
ِ ِ
ػاس َكع ػ َذ ِ ِ ِ
ِ
ػك لَيَػ ُق ػولُ َّن إِنػَّػا ُكنَّػػا
صػ ٌػر ّْمػػن َّربػّْ َ
اب اللَّػػو َولَػػئ1ن َجػػاء نَ ْ
ي ُِب اللَّػػو َج َعػ َػل فْتػنَػةَ النَّػ ِ َ
فَػإ َذا أُوذ َ
ِ
ِ ِ
ُت ﴾  .وىك ػػذا الض ػػرورة ال ػػيت تف ػػرض عل ػػى
ص ػ ُػدوِر الْ َع ػػالَم َ
س اللَّػػوُ ب ػأ َْعلَ َم دبَػػا ُِب ُ
َم َع ُكػ ْػم أ ََولَػ ْػي َ
اؼبسلم نوعا من التنازالت الستضعافو وقلة حيلتو ،فإف ؾبػرد تلػك الضػرورة ال تبػيح الوقػوع ُب
كره عليو بالشروط اؼبذكورة.
الكفر ما مل يُ َ

ٔ  -العنكبوت اآلية ٓٔ.

منرب التوحيد واعبهاد

()ٔٓٛ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

الممتنعين
ٔ .الفرد لو حكم الطائفة ُب اؼبمتنعيػن
ٕ .تكفَت اؼبمتنعيػن قبل تبيػن الشروط وانتفاء اؼبوانع
ٖ .احتماؿ وجود مانع من التكفَت ال يصرؼ اغبكم الظاىر عن اؼبمتنعيػن

منرب التوحيد واعبهاد

()ٜٔٓ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

 .8الفرد لو حكم الطائفة في الممتنعيـن
ػوؿ ُّ َِّ ِ
اسػػتَ ْكبَػ ُروا إِنػَّػا ُكنَّػػا
ػاجو َف ُِب النَّػػا ِر فَػيَػ ُقػ ُ
يقػػوؿ ا﵁ سػػبحانوَ ﴿ :وإِ ْذ يػَتَ َحػ ُّ
ين ْ
الضػ َػع َفاء للػػذ َ
صيبا ّْمن النَّا ِر * قَ َ َّ ِ
ِ
استَ ْكبَػ ُروا إِنَّا ُكلّّ فِ َيهػا إِ َّف اللَّػوَ قَػ ْد
ين ْ
اؿ الذ َ
لَ ُك ْم تَػبَػ ًعا فَػ َه ْل أَنتُم ُّ1م ْغنُو َف َعنَّا نَ ً َ
ػاؿ الَّ ِػذين َك َفػروا لَػن نػُّ ْػؤِمن ِّٔػ َذا الْ ُقػر ِ
آف َوَال بِالَّ ِػذي
ُت الْعِبَ ِاد ﴾  .وقاؿ سػبحانوَ ﴿ :وقَ َ
َح َك َم بػَ ْ َ
َ َ ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضػ ُػه ْم إِ َىل بػَ ْعػ ٍ
ػوؿ
ػض الْ َقػ ْػو َؿ يػَ ُقػ ُ
ػُت يَ َديْػػو َولَػ ْػو تَػ َػرى إِذ الظَّػػال ُمو َف َم ْوقُوفُػػو َف عنػ َػد َرّّْٔػ ْػم يػَ ْرج ػ ُع بػَ ْع ُ
بَػ ْ َ
َِّ ِ
الَّػ ِػذين استض ػػعِ ُفوا لِلَّ ػ ِػذين اس ػػت ْكبػروا لَػػوَال أَن ػػتم لَ ُكنَّ ػػا م ػػؤِمنُِت * قَ ػ َ َّ ِ
ين
َ ُْ ْ
ُْ َ
ينْ 2
َ ْ َ َُ ْ ُ ْ
اس ػػتَ ْكبَػ ُروا لل ػػذ َ
ػاؿ ال ػػذ َ
ِ
ِ
ُت ﴾  .وقػػاؿ سػػبحانو:
استُ ْ
ضػعِ ُفوا أ َْ
صػ َػد ْدنَا ُك ْم َعػ ِن ا ْؽبُ َػدى بػَ ْعػ َػد إ ْذ َجػػاء ُكم بػَ ْػل ُكنػتُم ُّْؾبػ ِرم َ
ْ
َكبػ ُػن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُت
﴿ فَالْتَػ َقطَػػوُ ُ
آؿ ف ْر َعػ ْػو َف ليَ ُكػػو َف َؽبػُ ْػم َعػ ُػد ِّوا َو َحَزنًػػا إ َّف ف ْر َعػ ْػو َف َوَى َامػػا َف َو ُجنُ َ
ود ُنبَػػا َكػػانُوا َخػػاطئ َ
3
ِ
ِ
ِ
ُت
اى ْم ُِب الْػيَ ّْم فَػانظُْر َكْي َ
َخ ْذنَاهُ َو ُجنُ َ
ػف َكػا َف َعاقبَػةُ الظَّػالم َ
ودهُ فَػنَبَػ ْذنَ ُ
﴾ .4وقاؿ سبحانو ﴿ :فَأ َ
﴾.
إىل غػػَت ذلػػك مػػن اآليػػات الػػيت مل يفػػرؽ ا﵁ سػػبحانو فيهػػا بػػُت تػػابع ومتبػػوع ،ذلػػك ألف
اؼبتبوع ما كاف ليتمكن من الفساد ُب األرض والصد عن سبيل ا﵁ إال جبنده التابعُت لو.
وكوهن ػػا واردة ُب كف ػػار أص ػػليُت ال يبن ػػع م ػػن إنزاؽب ػػا عل ػػى اؼبرت ػػدين ال ػػذين نقضػ ػوا إيب ػػاهنم
باغًتافهم الكفر ووقوعهم ُب الضبلؿ البعيد.
ومعلوـ أف الصحابة الكراـ إمبا قاتلوا أنصار أئمة الردة التباعهم ألئمػتهم ونصػرهتم ؽبػم،
ال ألهنم اختاروىم وتبينوا اكتماؿ الشروط وانتفاء اؼبوانع ُب حقهم.
ق ػػاؿ ش ػػيخ اإلس ػػبلـ ( والطائف ػػة إذا انتص ػػر بعض ػػها ب ػػبعض ح ػػىت ص ػػاروا فبتنع ػػُت فه ػػم
مشًتكوف ُب الثواب والعقاب ...فأعواف الطائفة اؼبمتنعػة وأنصػارىا منهػا فيمػا ؽبػم وعلػيهم...
5
ألف الطائفة اؼبمتنعة بعضها ببعض كالشخص الواحد )

ٔ  -غافر اآلية .ٗٛ ، ٗٚ
ٕ  -سبأ اآلية ٖٔ .ٖٕ ،
ٖ  -القصص اآلية .ٛ
ٗ  -القصص اآلية ٓٗ.
٘  -الفتاوى  ٖٕٔ ، ٖٔٔ /ٕٛباختصار.

منرب التوحيد واعبهاد

(ٓٔٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

وىػػذه فتػػوى ُب ىػػذه اؼبسػػألة صػػادرة عػػن اللجنػػة الدائمػػة للبحػػوث العلميػػة واإلفتػػاء ُب
السعودية رقم.) ٜٕٗٚ( :
السؤاؿ :ما حكم عواـ الروافض اإلمامية اإلثٌت عشرية ،وىل ىنػاؾ فػرؽ بػُت علمػاء أي
فرقة من الفرؽ اػبارجة عن اؼبلة وبُت أتباعها من حيث التكفَت أو التفسيق ؟
اعب ػواب ( :اغبمػػد ﵁ والصػػبلة والس ػػبلـ علػػى رس ػولو وآلػػو وص ػػحبو وبعػػد  ( :ف ػػإف م ػػن
شايع من العواـ إماما من أئمة الكفر والضػبلؿ ،وانتصػر لسػادهتم وكػربائهم بغيػا وعػدوا حكػم
ػاع ِة  ﴾ ...إىل قولػػو﴿ :
ػاس َعػ ِن َّ
لػو حبكمهػػم كفػرا وفسػػقا ،قػػاؿ ا﵁ تعػاىل ﴿ :يَ ْسػأَلُ َ
السػ َ
ك النَّػ ُ
ِِ
ِ
ُت ِم ػػن الْع ػ َذ ِ
اب
َض ػلُّونَا َّ
ػادتَػنَا َوُكبَػَراءنَػػا فَأ َ
َوقَػػالُوا َربػَّنَػػا إِنَّػػا أَطَ ْعنَػػاَ 1س ػ َ
الس ػبِ َيبل * َربػَّنَػػا آهت ػ ْػم ض ػ ْػع َف ْ ِ َ َ
ِ
ػَتا ﴾ واقػرأ اآليػة ٘ ٔٙٚ ،ٔٙٙ ،ٔٙمػن سػورة البقػرة واآليػة رقػم ٕٜ ،ٕٛ
َوالْ َعْنػ ُه ْم لَ ْعنًا َكب ً
مػػن سػػورة الفرقػػاف ،اآليػػات رقػػم ٕ ٙٗ ،ٖٙ ،ٙمػػن سػػورة القصػػص واآليػػات رقػػم ٖٔ،ٖٕ ،
ٖٖ مػػن سػػورة سػػبإ واآليػػات رقػػم ٕٓ حػػىت  ٖٙمػػن سػػورة الصػػافات واآليػػات  ٗٚحػػىت ٓ٘
من سورة غافر وغَت ذلك ُب الكتاب والسنة كثَت.
وألف النػػيب صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم قاتػػل رؤسػػاء اؼبشػػركُت وأتبػػاعهم وكػػذلك فعػػل أصػػحابو
ومل يفرقػوا بػػُت السػادة واألتبػػاع ،وبػا﵁ التوفيػػق .وصػلى علػػى نبينػا ؿبمػػد وآلػو وصػػحبو وسػػلم )
عبػػد ا﵁ بػػن قعػػود وعبػػد ا﵁ بػػن غػػدياف وعبػػد الػػرزاؽ عفيفػػي وعبػػد العزيػػز بػػن بػػاز ( فتػػاوى
اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء ٕ ٕٙٛ ،ٕٙٚ/صبع  :أضبد بن عبد الرزاؽ الدويش ).

 .4تكفير الممتنعيـن قبل الشروط وانتفاء الموانع
قاؿ شيخ اإلسبلـ ُب فتواه ُب التتار ( إذا كاف السلف قد ظبوا مانعي الزكاة مرتػدين مػع
كػػوهنم يصػػوموف ويصػػلوف ومل يكون ػوا صباعػػة مػػن اؼبسػػلمُت ،فكيػػف دبػػن صػػار مػػع أعػػداء ا﵁
ورسولو قاتبل للمسلمُت ؟ ).2
وقػػد جػػاء ُب حػػديث طػػارؽ بػػن شػػهاب قػػاؿ ( جػػاء وفػػد بزاخػػة إىل أيب بكػػر يسػػألونو
الصلح ،فخَتىم بُت اغبرب آّلية والسلم اؼبخزية ،فقالوا :ىذه آّلية قد عرفناىا فمػا اؼبخزيػة
؟ قاؿ  :تنزع منكم اغبلقة والكراع ،ونغنم ما أصبنا منكم وتردوف علينا ما أصػبتم منػا وتػدوف
قتبلنػػا وتك ػػوف قػػتبلكم ُب النػػار وتًتك ػػوف أقوام ػػا يتبع ػػوف أذن ػػاب اإلبػػل حػػىت ي ػػري ا﵁ خليف ػػة
ٔ  -األحزاب اآليات ٖٕ.ٕٛ-ٕٚ-ٕٙ-ٕ٘-ٕٗ-
ٕ  -الفتاوى .ٕٜٛ/ٕٛ

منرب التوحيد واعبهاد

(ٔٔٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

رسػػوؿ ا﵁ واؼبهػػاجرين أم ػرا يعػػذرونكم بػػو ،فعػػرض أبػػو بكػػر مػػا قػػاؿ علػػى القػػوـ ،فقػػاـ عمػػر
فقاؿ ،قد رأيت رأيا سنشػَت عليػك ،أمػا مػا ذكػرت مػن اغبػرب آّليػة والسػلم اؼبخزيػة فػنعم مػا
ذكرت ،وأما ما ذكرت أف نغنم ما أصبنا منكم وتردوف ما أصبتم منا فنعم مػا ذكػرت وأمػا مػا
ذكرت تدوف قتبلنا وتكوف قتبلكم ُب النار ،فإف قتبلنػا قاتلػت فقتلػت علػى أمػر ا﵁ ،أجورىػا
على ا﵁ ليس ؽبا ديات ،قاؿ فتتابع القوـ على ما قاؿ عمر ).1
قػػاؿ اغبػػافظ ُب الفػػتح ( ٖٔ ( ) ٕٔٓ/قػػاؿ اغبميػػدي  :اختصػػره البخػػاري فػػذكر طرفػػا
من ػػو وى ػػو ق ػػوؽبم ( يتبع ػػوف أذن ػػاب اإلب ػػل إىل قول ػػو  :يع ػػذرونكم ) ،وأخرج ػػو بطول ػػو الربق ػػاين
باإلسػػناد الػػذي أخػػرج البخػػاري ذلػػك القػػدر منػػو ٍب قػػاؿ اغبػػافظ  ( :وقولػػو قػػتبلكم ُب النػػار )
أي ال ديات ؽبم ُب الدنيا ألهنم ماتوا على شػركهم فقتلػوا حبػق فػبل ديػة ؽبػم ،وقولػو ( وتًتكػوف
) بضػػم أولػػو و( يتبعػػوف أذنػػاب اإلبػػل ) ُب رعايتهػػا ألهنػػم إذا نزعػػت مػػنهم آلػػة اغبػػرب رجع ػوا
أعرابػا ُب البػوادي ،ال عػػيش ؽبػػم إال مػػا يعػػود علػػيهم مػػن منػػافع إبلهػػم ،قػػاؿ بػػن بطػػاؿ  :كػػانوا
ارتدوا ٍب تػابوا ،فأوفػدوا رسػلهم إىل أيب بكػر ،يعتػذروف إليػو فأحػب أبػو بكػر أال يقضػي بيػنهم
إال بعد اؼبشاورة ُب أمرىم فقاؿ ؽبم  :ارجعوا واتبعوا أذناب اإلبل ُب الصحاري .اىػ
والػػذي يظهػػر أف اؼب ػراد بالغايػػة الػػيت أنظػػرىم إليهػػا أف تظهػػر تػػوبتهم وصػػبلحهم حبسػػن
إسػػبلمهم ) ،2فهػػؤالء أتبػػاع طليحػػة بػػن خويلػػد وكػػذلك أنصػػار مسػػيلمة تغػػنم أم ػواؽبم وتس ػ
نساؤىم ويشهد على قتبلىم أهنم ُب النار وعلى ىذا أصبع الصحابة الكراـ رضػي ا﵁ عػنهم،
واؼبقتوؿ شخص معُت ال يشهد على أنو ُب النار إال إذا كاف مقطوعا بكفره.

 .3احتمـ ــال وجـ ــود مـ ــانع مـ ــن التكفيـ ــر ال يصـ ــرف الحكـ ــم
الظاىر عن الممتنعيـن
وقػد اعتػرب النػيب صػلى ا﵁ عليػػو وسػلم العبػاس كػافرا وأجػػرى عليػو حكػم الكفػار ُب أخػػذ
الفداء ،ومل يعترب دعوى اإلكراه اليت َّادعى ،فقػد أخػرج البخػاري مػن حػديث ابػن شػهاب عػن
أنػس أف رجػاال مػػن األنصػار اسػػتأذنوا رسػوؿ ا﵁ صػػلى ا﵁ عليػو وسػػلم فقػالوا ائػػذف لنػا فلنػػًتؾ
البن أختنا عباس فداءه ،قاؿ  (:وا﵁ ال تذروف منو درنبا ).

ٔ -رواه الربقاين ورواه البخاري ـبتصرا ( ٕٕٔ.ٚ
ٕ  -فتح الباري ٕٔ.ٕٔٔ/

منرب التوحيد واعبهاد

(ٕٔٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

قػػاؿ اغبػػافظ ابػػن حجػػر  ( :قولػػو " إف رجػػاال مػػن األنصػػار " أي فبػػن شػػهد بػػدرا كمػػا
سيأٌب وكاف اؼبشركوف أخرجػوه معهػم إىل بػدر  ...أخػرج ابػن إسػحاؽ مػن حػديث ابػن عبػاس
أف النػػيب صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم قػػاؿ ( يػػا عبػػاس  :افػػد نفسػػك وابػػٍت أخويػػك عقيػػل بػػن أيب
طالػػب ونوفػػل بػػن اغبػػارث ،وحليفػػك عتبػػة بػػن عمػػرو فإنػػك ذو مػػاؿ ،قػػاؿ إين كنػػت مسػػلما
ولكػػن القػػوـ اسػػتكرىوين قػػاؿ صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم إف كنػػت كمػػا تقػػوؿ حقػػا إف ا﵁ هبزيػػك،
ولكن ظاىر أمرؾ أنك كنت علينا ).1
ومن اؼبعلوـ عند أىل العلم أف من خرج من الكفار لقتاؿ اؼبسػلمُت حكػم عليػو بػالكفر
ُب الظاىر وإف كاف احتماؿ إكراىو واردا.
قػاؿ شػيخ اإلسػبلـ  ( :وقػد يقػاتلوف وفػػيهم مػؤمن يكػتم إيبانػو ،يشػهد القتػاؿ معهػػم وال
يبكنػػو اؽبجػػرة ،وىػػو مكػػره علػػى القتػػاؿ ،ويبعػػث يػػوـ القيامػػة علػػى نيتػػو ،كمػػا ُب الصػػحيح عػػن
النيب صلى ا﵁ عليو وسػلم أنػو قػاؿ  ( :يغػزوا جػيش ىػذا البيػت فبينمػا ىػم ببيػداء مػن األرض
إذ خسػف ّٔػم فقيػل يػا رسػوؿ ا﵁ وفػيهم اؼبكػره ،قػاؿ يبعثػوف علػى نيػاهتم ) وىـذا فـي ظـاىر
األمــر وإن قتــل وحكــم عليــو بمــا يحكــم علــى الكفــار ،فــاهلل يبعثــو علــى نيتــو ،كمــا أن
المنــافقين منـا يحكــم لهــم فـي الظــاىر بحكــم اإلســالم ويبعثــون علــى نيــاتهم ،واعبػزاء يػػوـ
القيامػػة علػػى مػػا ُب القلػػوب ال علػػى ؾبػػرد الظ ػواىر وؽبػػذا روي أف العبػػاس قػػاؿ يػػا رسػػوؿ ا﵁
كنت مكرىا قاؿ " :أما ظاىرؾ فكاف علينا وأما سريرتك فإىل ا﵁ " ) .2
تنبيو
قػػاؿ رسػػوؿ ا﵁ صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم ( مػػن أحػػدث حػػدثا أو آوى ؿبػػدثا فعليػػو لعنػػة ا﵁
واؼببلئكة والناس أصبعُت ).3
قاؿ ابن القيم رضبو ا﵁  ( :ومن أعظم اغبدث تعطيل كتػاب ا﵁ وسػنة رسػوؿ ا﵁ صػلى
ا﵁ عليػو وسػلم وإحػداث مػا خالفهمػا ونصػر مػن أحػدث ذلػك والػذب عنػو ومعػاداة مػن دعػػا
إىل كتاب ا﵁ وسنة رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ).4
ٔ  -فتح الباري (  .) ٖٕٕ/ٚواغبديث رواه أضبد ُب اؼبسند ( ٔ.) ٖٖ٘/
ٕ  -الفتاوى .ٕٕ٘ ، ٕٕٗ/ٜٔ
ٖ  -رواه أبو داوود ( ٖٓ٘ٗ ) والنسائي بإسناد حسن.
ٗ  -إعبلـ اؼبوقعُت ٖ.ٗٓ٘/

منرب التوحيد واعبهاد

(ٖٔٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

ومػػن تأمػػل حػػاؿ أئمػػة الػػردة والضػػبلؿ ُب ىػػذه الزمػػاف وجػػدىم متصػػفُت بتلػػك الصػػفات
وأكثػػر ،فػػاعلم رضبػػك ا﵁ أف تكفػػَتىم وتكفػػَت أنصػػارىم وأتبػػاعهم ال يتوقػػف عل ػػى اكتمػػاؿ
الشروط وانتفاء اؼبوانع غبدة شوكتهم وامتناعهم.

منرب التوحيد واعبهاد

(ٗٔٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

شبهات حول العذر بالجهل
والتأويل
ٔ .شبهة أف الضبلؿ ال يكوف إال بعد البياف
ٕ .قصة اغبوارييػن
ٖ .حديث القدرة
ٗ .حديث ذات أنواط
٘ .حديث سجود معاذ
 .ٙحديث عائشة ُب صفة العلم
 .ٚحديث حذيفة ُب جهل الفرائض

منرب التوحيد واعبهاد

(٘ٔٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

شبهات حول العذر بالجهل والتأويل
رد المتشابو إلـى المحكم
َّ ِ
ك الْ ِكتَا ِ
ػات ُى َّػن أ ُُّـ الْ ِكتَ ِ
ُخ ُػر
َنزَؿ َعلَْي َ
ات ُّْؿب َك َم ٌ
ب مْنوُ آيَ ٌ
ػاب َوأ َ
يأَ
َ
قاؿ تعاىلُ ﴿ :ى َو الذ َ
َّ ِ
ِ
ين ُب قػُلُػػؤِِّ ْم َزيْػ ٌغ فَػيَتَّبِعُػػو َف َمػػا تَ َشػػابَوَ ِمْنػػوُ ابْتِغَػػاء الْ ِفْتػنَػ ِػة َوابْتِغَػػاء تَأْ ِويلِػ ِػو َوَمػػا
ُمتَ َشػػأَّ ٌ
ات فَأ ََّمػػا الػػذ َ
الر ِاس ُخو َف ُِب الْعِْل ِم يػَ ُقولُو َف َآمنَّػا بِ ِػو ُكػلّّ ّْم ْػن ِعن ِػد َربػّْنَػا َوَمػا يَ َّػذ َّك ُر إِالَّ أ ُْولُػواْ
يػَ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَوُ إِالَّ اللّوُ َو َّ
األلْب ِ
اب ﴾ ،1قاؿ ابن كثَت ُب تفسَتىا ( ىبرب ا﵁ تعاىل أف ُب القرآف آيػات ؿبكمػات ىػن أـ
َ
الكتاب أي بينات واضحة الداللة ال التباس فيهػا علػى أحػد ومنػو آيػات أخػر فيهػا اشػتباه ُب
الداللػػة علػػى كثػػَت مػػن النػػاس أو بعضػػهم ،فمػػن رد مػػا اشػػتبو إىل الواضػػح منػػو وحكػػم ؿبكمػػو
على متشأّو عنده فقد اىتدى ومن عكس انعكس ).2
وقػػد روت عائشػػة أف النػػيب صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم قػػاؿ ( ...إذا رأيػػتم الػػذين يتبعػػوف مػػا
تش ػػابو من ػػو فأولئ ػػك ال ػػذين ظب ػػى ا﵁ فاح ػػذروىم ) .3ومػ ػا أحس ػػن م ػػا قال ػػو أب ػػو قبلب ػػة  ( :ال
ذبالسوا أىل األىػواء وال ربػدثوىم ،فػإين ال آمػن أف يغمػروكم ُب ضػبللتهم ،أو يلبسػوا علػيكم
ما كنتم تعرفوف ).4

 .8شبهة أن الضالل ال يكون إال بعد البيان
ِ ِ
ػُت َؽبػُػم َّمػػا
يقػػوؿ سػػبحانو وتعػػاىل َ ﴿ :وَمػػاَ5كػػا َف اللّػػوُ ليُضػ َّػل قَػ ْوًمػػا بػَ ْعػ َػد إِ ْذ َىػ َػد ُاى ْم َحػ َّػىت يػُبَ ػ ّْ َ
ٍ ِ
ِ
ِ
ػيم ﴾  .قػػالوا ىػػذا يػػدؿ علػػى أف الضػػبلؿ ال يكػػوف إال بعػػد
يػَتَّػ ُقػػو َف إ َّف اللّػػوَ ب ُكػ ّْػل َشػ ْػيء َعلػ ٌ
البياف والكبلـ على ىذا من وجوه.
الضالل المعذب عليو

ٔ  -آؿ عمراف اآلية .ٚ
ٕ  -تفسَت ابن كثَت ٔ.ٖٗٗ/
ٖ  -البخاري .ٗ٘ٗٚ
ٗ  -سَت أعبلـ النببلء للذىيب ٗ.ٕٗٚ/
٘  -التوبة اآلية ٘ٔٔ.

منرب التوحيد واعبهاد

()ٔٔٙ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

ضػتم ّْمػن عرفَ ٍ
ػات
قاؿ سبحانو ﴿ :لَْي
ضبلً ّْمػن َّربّْ ُك ْػم فَػِإ َذا أَفَ ْ
اح أَف تَػْبتَػغُواْ فَ ْ
ُ
َ
س َعلَْي ُك ْم ُجنَ ٌ
ْ
َ
َ
1
ُت ﴾
اغبَػ َػرِاـ َواذْ ُكػ ُػروهُ َك َمػػا َىػ َػدا ُك ْم َوإِف ُكنػػتُم ّْمػػن قَػْبلِػ ِػو لَ ِمػ َػن َّ
فَػػاذْ ُك ُرواْ اللّػػوَ ِعنػ َػد الْ َم ْشػ َػع ِر ْ
الضػػآلّْ َ
ُت َر ُس ًوال ّْمْنػ ُه ْم يػَْتػلُو َعلَْي ِه ْم آيَاتِِو َويػَُزّْكي ِه ْم َويػُ َعلّْ ُم ُه ُػم
وقاؿ سبحانوُ ﴿ :ى َو الَّ ِذي بػَ َع
ث ُِب ْاأل ُّْميّْ
َ
َ
ِ
ِ
الْ ِكتَاب و ِْ
ض َبل ٍؿ ُّمبِ ٍ
ُت ﴾.2
ْمةَ َوإِف َكانُوا من قَػْب ُل لَفي َ
اغبك َ
َ َ
).3

قػػاؿ الشػػوكاين رضبػػو ا﵁( أي وإف كػػانوا مػػن قبػػل بعثتػػو فػػيهم ُب شػػرؾ وذىػػاب عػػن اغبػػق

فالنػاس قبػل بلػوغ الرسػالة إلػيهم ضػالوف وبيػاف ىػذا جلػي ُب الكتػاب والسػنة ولكػنهم ال
يعذبوف على ذلك إال بعد قياـ اغبجة الرسالية.
ِ
اف قَػوِم ِو لِيبػ ُّْت َؽبم فَػي ِ
ٍ ِ ِِ ِ
ض ُّل اللّػوُ َمػن يَ َشػاء
وقاؿ سبحانوَ ﴿ :وَما أ َْر َس ْلنَا من َّرُ4سوؿ إالَّ بل َس ْ َُ َ ُ ْ ُ
ويػه ِدي من ي َشاء وىو الْع ِزيز ْ ِ
يم ﴾ فهذا الضبلؿ ىو اؼبستوجب للعذاب لقياـ اغبجػة،
ََْ َ َ َ َُ َ ُ
اغبَك ُ
مع أف القوـ قبل ذلك كانوا ضبلال ،ال أهنم إمبا ضلوا – ظبوا ضالُت – بعد الرسالة.
وىكذا الضػبلؿ اؼبػذكور ُب اآليػة ىػو الضػبلؿ اؼبسػتوجب للعػذاب ،ولػذلك فسػر قولػو (
ليضل ) ب  :ليعذب  .قاؿ الضحاؾ ُب تفسَت اآلية ( :وما كاف ا﵁ ليعذب قوما حػىت يبػُت
ؽبم ما يأتوف وما يذروف ).5
الجهل سبب الضالل
ِ َّ ِ
ِ
ين قَػتَػلُػواْ أَْ6والَ َد ُى ْػم َسػ َف ًها بِغَ ِْػَت ع ْلػ ٍم َو َحَّرُمػواْ َمػا َرَزقَػ ُه ُػم اللّػوُ
قاؿ سبحانو ﴿ :قَ ْد َخس َػر الػذ َ
ِ
افِْ ًَتاء َعلَى اللّ ِو قَ ْد َ ُّ
ين ﴾ .
ضلواْ َوَما َكانُواْ ُم ْهتَد َ

وقػػاؿ سػػبحانو ﴿ :لِيح ِملُػواْ أَوزارىػػم َك ِاملَػةً ي ػػوـ الْ ِقيامػ ِػة وِمػػن أَوزا ِر الَّػ ِػذين ي ِ
ضػلُّونػَ ُهم بِغَػ ِْػَت
َ ْ َ َ َ َ ْ َْ
َْ1
َُ
َْ َُ ْ
ِع ْلػ ٍم أَالَ َسػػاء َمػػا يَػ ِزُرو َف ﴾  .قػػاؿ الشػػوكاين رضبػػو ا﵁ ( أي قػػالوا ىػػذه اؼبقالػػة ليحملػوا أوزارىػػم
ٔ  -البقرة اآلية .ٜٔٛ
ٕ  -اعبمعة اآلية ٕ.
ٖ  -فتح القدير ُب ؾبلد واحد ص .ٔٚٚٛ
ٗ  -إبراىيم اآلية ٗ.
٘  -تفسَت البغوي ُب ؾبلد وحد ص .٘ٛٙ
 - ٙاألنعاـ اآلية ٓٗٔ.

منرب التوحيد واعبهاد

()ٔٔٚ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

كاملة ،مل يكفر منها شيء لعػدـ إسػبلمهم الػذي ىػو سػبب لتكفػَت الػذنوب ،وقيػل إف الػبلـ
ىي الـ العاقبة ألهنم مل يصفوا القرآف بكونو أسػاطَت ألجػل أف ضبلػوا األوزار ،ولكػن ؼبػا كػاف
آؿ فِْر َع ْػو َف لِيَ ُكػو َف َؽبُ ْػم َع ُػد ِّوا َو َحَزنػًػا
عػاقبتهم ذلػك حسػن التعليػل بػو ،كقولػو تعػػاىل ﴿ فَالْتَػ َقطَػوُ ُ
2
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ َّ
ين
إِ َّف ف ْر َع ػ ػ ْػو َف َوَى َام ػ ػػا َف َو ُجنُ َ
ود ُنبَػ ػ ػا َك ػ ػػانُوا َخ ػ ػػاطئ َ
ُت ﴾  ،وقي ػ ػػل الـ األم ػ ػػر ﴿ َوم ػ ػ ْػن أ َْوَزار ال ػ ػػذ َ
يِ
ضلُّونػَ ُهم﴾ أي ووبملوف بعض أوزار الذين يضػلوهنم وؿبػل ( بغػَت علػم ) النصػب علػى اغبػاؿ
ُ
مػػن فاعػػل يضػػلوهنم أي يضػػلوف النػػاس جػػاىلُت غػػَت عػػاؼبُت دبػػا يػػدعوهنم إليػػو ،وال عػػارفُت دبػػا
يلػػزـ مػػن اآلثػػاـ ،وقيػػل إنػػو حػػاؿ مػػن اؼبفعػػوؿ أي يضػػلوف مػػن ال علػػم لػػو ،ومثػػل ىػػذه اآليػػة:
﴿ َولَيَ ْح ِملُ َّن أَثْػ َقا َؽبُ ْم َوأَثْػ َق ًاال َّم َع أَثْػ َقاؽبِِ ْم َولَيُ ْسأَلُ َّن يػَ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة َع َّما َكانُوا يػَ ْفتَػ ُرو َف ﴾.4) 3
وقػد جػاء ُب الصػحيحُت مػن حػديث عبػػد ا﵁ بػن عمػرو أف النػيب صػلى ا﵁ عليػو وسػػلم
قػػاؿ ( إف ا﵁ ال يقػػبض العلػػم إذا انتزعػػو انتزاعػػا ،وإمبػػا يقبضػػو دبػػوت العلمػػاء حػػىت إذا مل يبػػق
عاؼبا ازبذ الناس رؤوساً جهاال ،فسألوىم فأفتوىم بغَت علم فضلوا وأضلوا ) .فتبػُت أف اعبهػل
كاف سببا لضبلؽبم.
وقػػد بػػوب البخػػاري بابػػا ُب كتػػاب االعتصػػاـ بالكتػػاب والسػػنة مػػن صػػحيحو  :بػػاب إٍب
من دعا إىل ضبللة أو سن سنة سيئة لقػوؿ ا﵁ تعػاىل ﴿ :لِيَ ْح ِملُػواْ أ َْوَز َارُى ْػم َك ِاملَػةً يػَ ْػوَـ الْ ِقيَ َام ِػة
وِمن أَوزا ِر الَّ ِذين ي ِ
ضلُّونػَ ُهم بِغَ َِْت ِع ْل ٍم أَالَ َساء َما يَِزُرو َف ﴾.5
َ ْ َْ
َُ
وقػػد روى مسػػلم وأبػػو داوود والًتمػػذي مػػن حػػديث أيب ىريػػرة قػػاؿ قػػاؿ رسػػوؿ ا﵁ صػػلى
ا﵁ عليػػو وسػػلم ( مػػن دعػػا إىل ىػػدى كػػاف لػػو مػن األجػػر مثػػل أجػػور مػػن تبعػػو ال يػػنقص ذلػػك
من أجورىم شيئا ومن دعا إىل ضػبللة كػاف عليػو مػن اإلٍب مثػل آثػاـ مػن تبعػو ال يػنقص ذلػك
من آثامهم شيئا ).6

ٔ  -النحل اآلية ٕ٘.
ٕ  -القصص اآلية .ٛ
ٖ  -العنكبوت اآلية ٖٔ.
ٗ  -فتح القدير ُب ؾبلد واحد ٖ.ٜٙ
٘  -النحل اآلية ٕ٘.
 -ٙمسلم ٗ.ٕٙٚ

منرب التوحيد واعبهاد

()ٔٔٛ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

ق ػػاؿ البغ ػػوي ُب قول ػػو تع ػػاىل﴿ :ي ِ
ضػ ػلُّونػَ ُهم بِغَ ػ ِْػَت ِع ْلػ ػ ٍم﴾ ( بغ ػػَت حج ػػة فيص ػػدوهنم ع ػػن
ُ
1
اإليباف ﴿أَالَ َساء َما يَِزُرو َف ﴾ ما وبملوف )ٍ .ب ساؽ بسنده حديث أيب ىريرة .
مناط ا ية
ق ػػاؿ الش ػػوكاين  ( :ؼبانزل ػػت اآلي ػػة اؼبتقدم ػػة ُب النه ػػي ع ػػن االس ػػتغفار للمش ػػركُت خ ػػاؼ
صباعة فبن كاف يستغفر ؽبم ،العقوبة مػن ا﵁ بسػبب ذلػك االسػتغفار ،فػأنزؿ ا﵁ سػبحانو﴿ :
ومػػا َكػػا َف اللّػػو لِي ِ
ضػ َّػل قَػ ْوًمػػا بػَ ْعػ َػد إِ ْذ َىػ َػد ُاى ْم ﴾ أي أف ا﵁ سػػبحانو ال يوقػػع الضػػبلؿ علػػى قػػوـ،
ُُ
ََ
وال يسػػميهم ضػػبلال بعػػد أف ىػػداىم لئلسػػبلـ والقيػػاـ بش ػرائعو مػػا مل يُقػػدموا علػػى شػػيء مػػن
ػُت َؽبُػم َّمػا
ا﵀رمات بعد أف تبُت ؽبم ذلك فبل إٍب عليهم وال يؤاخػذوف بػو ،ومعػٌتَ ﴿ :ح َّػىت يػُبَػ ّْ َ
يػتَّػقػػو َف ﴾ حػػىت يبػُت ؽبػػم مػػا هبػػب علػػيهم اتقػػاؤه مػػن ؿبرمػػات الشػػرع ﴿ :إِ َّف اللّػػو بِ ُكػػل شػػيءٍ
َُ
َ ّْ َ ْ
2
ِ
يم ﴾ فبا وبل لعباده ووبرـ عليهم ،ومن سائر األشياء اليت خلقها ) .
َعل ٌ
فإف من دخل اإلسبلـ ؿبققا التوحيد الذي ىو أصلو ،ال يسمى ضػاال بسػبب مػا غػاب
عن ػػو م ػػن الش ػ ػريعة وال يؤاخ ػػذ ب ػػذلك ُب ال ػػدنيا وال ُب اآلخ ػػرة ،ألن ػػو إمب ػػا دخ ػػل ُب اإلس ػػبلـ
بالتوحيػػد ال بغػػَته مػػن الف ػرائض ،فػػإذا كػػاف جػػاىبل التوحيػػد مػػدعيا اإلسػػبلـ فػػبل ينفعػػو ؾبػػرد
ادعائو اإلسبلـ.
قػػاؿ ابػػن كثػػَت ُب تفسػػَت اآليػػة (٘ٔٔ ،التوبػػة )  ( :إنػػو سػػبحانو ال يضػػل قومػػا إال بعػػد
ػود
إبػػبلغ الرس ػػالة إل ػػيهم ح ػػىت يكون ػوا ق ػػد قام ػػت عل ػػيهم اغبج ػػة كم ػػا ق ػػاؿ تع ػػاىلَ ﴿ :وأ ََّم ػػا َشب ػُ ُ
ػوف ِدبػَػا َكػػانُوا يك ِ
فَػهػ َػديػنَاىم فَاسػػتَحبُّوا الْعمػػى علَػػى ا ْؽبػ َػدى فَأَخػ َذتْػهم ِ
اب ا ْؽبػ ِ
ْسػػبُو َف
صػػاع َقةُ الْ َعػ َذ ِ ُ
َُ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ 3
َ ُْ َ
َ
﴾ .
قػػاؿ ابػػن جريػػر  :يقػػوؿ ا﵁ تعػػاىل  :ومػػا كػػاف ا﵁ ليقضػػي علػػيكم ُب اسػػتغفاركم ؼبوتػػاكم
اؼبشػػركُت بالضػػبلؿ بعػػد إذ رزقكػػم اؽبدايػػة ووفقكػػم لئليبػػاف بػػو وبرس ػولو ،حػػىت يتقػػدـ إلػػيكم
بالنهي عنو فتًتكوا ،فأما قبل أف يبُت لكم كراىية ذلك بالنهي عنوٍ ،ب ال تتعػدوا هنيػو إىل مػا

ٔ  -تفسَت البغوي ُب ؾبلد واحد ص .ٚٓٚ
ٕ  -فتح القدير ُب ؾبلد واحد ص ٓٗ.ٚٗٔ ، ٚ
ٖ -فصلت اآلية.ٔٚ

منرب التوحيد واعبهاد

()ٜٔٔ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

هنػػاكم عنػػو ،فإنػػو ال وبكػػم علػػيكم بالضػػبلؿ ،فػػإف الطاعػػة واؼبعصػػية إمبػػا يكون ػػاف ُب اؼبػػأمور
واؼبنهي وأما من مل يؤمر ومل ينو فغَت كائن مطيعا أو عاصيا فيما مل يؤمر بو أو ينو عنو ).1
فتب ػػُت أف من ػػاط اآلي ػػة متعل ػػق ب ػػاألمر والنه ػػي اؼبتوج ػػو ؼب ػػن حق ػػق التوحي ػػد ،فم ػػا ك ػػاف ا﵁
ليؤاخذ بفعل منهي عنو أو ترؾ مأمور بو إال بعد البياف وإقامة اغبجة.
ٍب إف اعبهػػل لػػيس مانعػػا مػػن الضػػبلؿ والعػػذاب بػػل ىػػو سػػبب ؽبمػػا ال سػػيما إذا ك ػػاف
صػػاحبو غػػَت عػػاجز .قػػاؿ ابػػن تيميػػة رضبػػو ا﵁ ( ولفػػظ الضػػبلؿ إذا أطلػػق تنػػاوؿ مػػن ضػػل عػػن
ػادتَػنَا
اؽبدى سواء كاف عمدا أو جهبل ولزـ أف يكػوف معػذبا كقولػوَ ﴿ :وقَػالُوا َربػَّنَػا إِنَّػا 2أَطَ ْعنَػا َس َ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َضلُّونَا َّ ِ
ػَتا ﴾ وقولػو تعػاىل:
َوُكبَػَراءنَا فَأ َ
السب َيبل * َربػَّنَا آهت ْم ض ْع َف ُْت 3مَ4ن الْ َع َذاب َوالْ َعْنػ ُه ْم لَ ْعنًا َكب ً
ِ
اي فَ َبل يَض ُّل َوَال يَ ْش َقى ﴾ ) .
﴿ فَ َم ِن اتػَّبَ َع ُى َد َ

 .4قصة الحوارييـن
ِ
ِ
اؿ ْ ِ
ك أَف يػُنَػّْزَؿ َعلَْيػنَا
قاؿ تعاىل ﴿ :إِ ْذ قَ َ
يع َ5ربُّ َ
يسى ابْ َن َم ْرََمي َى ْل يَ ْستَط ُ
اغبََواريُّو َف يَا ع َ
ِِ
.
﴾
ُت
الس َماء قَ َ
َمآئِ َد ًة ّْم َن َّ
اؿ اتػَّ ُقواْ اللّوَ إِف ُكنتُم ُّم ْؤمن َ
ِ
ػك " بنصػب البػاء ىػي قػراءة
يع " بالتػاء " َربُّ َ
قاؿ البغوي  ( :قػرأ الكسػائي " َى ْػل تَ ْسػتَط ُ
علػػي وعائشػػة وابػػن عبػػاس وؾباىػػد ،أي ىػػل تسػػتطيع أف تػػدعو وتسػػأؿ ربػػك وقػرأ اآلخػػروف "
ِ
ػك " برفػع البػاء ،ومل يقولػوه شػاكُت بقػدرة ا﵁ عػز وجػل ولكػن معنػاه :
يع " باليػاء و" َربُّ َ
يَ ْستَط ُ
ىػػل ينػػزؿ ربػػك أـ ال كمػػا يقػػوؿ الرجػػل لصػػاحبو ىػػل تسػػتطيع أف تػػنهض معػػي وىػػو يعلػػم أنػػو
يستطيع ،وإمبا يريد ىل يفعل ذلك أـ ال وقيل يستطيع دبعٌت يطيع يقاؿ أطاع واستطاع دبعػٌت
واحػػد ،كقولػػو أجػػاب واسػػتجاب ،معنػػاه ىػػل يطيعػػك ربػػك بإجابػػة س ػؤالك ؟ وُب اآلثػػار مػػن
أطاع ا﵁ أطاعو ا﵁.

ٔ  -ـبتصر تفسَت ابن كثَت ٕ.ٔٙٙ/
ٕ -األحزاب اآلية .ٙٛ-ٙٚ
ٖ -طو اآلية ٖٕٔ.
ٗ  -الفتاوى .ٔٙٙ/ٚ
٘  -اؼبائدة اآلية ٖٔٔ.

منرب التوحيد واعبهاد

(ٕٓٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

وأجرى بعضهم على الظاىر فقالوا غلط القوـ وقالوه قبل استحكاـ اؼبعرفػة وكػانوا بشػرا،
فقاؿ ؽبم عيسى عليو السػبلـ عنػد الغلػط اسػتعظاما لقػوؽبم ( اتقػوا ا﵁ إف كنػتم مػؤمنُت ) أي
ال تشكوا ُب قدرتو ).1
فيا للعجب من نقوؿ بعض من ينتصر لعذر اعباىلُت ،فينقل ما قيل من أهنػم غلطػوا ُب
قػػوؽبم وكػػاف ذلػػك قبػػل اسػػتحكاـ اؼبعرفػػة ويػػًتؾ مػػا رجحػػو ىػػذا اإلمػػاـ اؼبفسػر ؿبيػػي السػػنة مػػن
أهنم مل يشكوا ُب قدر ة ا﵁ بناء على القراءة األخرى وأقواؿ الصحابة وغَتىم ..
جهل بعض الصفات
وقد مر بنا مذىب ابن جرير الطربي رضبو ا﵁ ُب جهل الصفات حيث يقوؿ بكفػر مػن
هبهػػل بعػػض الصػػفات قػػاؿ رضبػػو ا﵁ ( ال يسػػع أحػػدا بلػػغ حػػد التكليػػف اعبهػػل بػػأف ا﵁ جػػل
ذكره عامل لو علم وقادر لو قدرة ومتكلم لو كبلـ وعزيز لو عزة وأنو خػالق وأنػو ال ؿبػدث إال
مصنوع ـبلوؽ ،وقلنا من جهل ذلك فهو كػافر ) ،2ولػذلك قػاؿ رضبػو عػن اغبػواريُت  ( :وأمػا
ِِ
ُت﴾ فإنػو يعػٍت قػاؿ عيسػى للحػواريُت القػائلُت لػو ﴿ َى ْػل
قولو﴿ :قَ َ
اؿ اتػَّ ُقواْ اللّوَ إِف ُكنػتُم ُّم ْػؤمن َ
ِِ
ِ
ُت ﴾ راقبػوا قػوؿ
الس َػماء قَ َ
ك أَف يػُنَػّْزَؿ َعلَْيػنَا َمآئِ َد ًة ّْم َػن َّ
يع َربُّ َ
ػاؿ اتػَّ ُقػواْ اللّػوَ إِف ُكنػتُم ُّم ْػؤمن َ
يَ ْستَط ُ
ا﵁ أيها القوـ وخافوه أف ينزؿ بكم مػن ا﵁ عقوبػة علػى قػولكم ىػذا ،فػإف ا﵁ ال يعجػزه شػيئ
أراده ،وُب شككم ُب قدرة ا﵁ على مائدة مػن السػماء كفػر بػو فػاتقوا ا﵁ أف ينػزؿ بكػم نقمػة
﴿ إِف ُكنتُم ُّم ْؤِمنِ
ُت﴾ يقوؿ إف كنتم مصدقي على مػا أتوعػدكم بػو مػن عقوبػة ا﵁ إيػاكم علػى
َ
3
ِ
الس َماء ﴾ )
ك أَف يػُنَػّْزَؿ َعلَْيػنَا َمآئِ َد ًة ّْم َن َّ
يع َربُّ َ
قولكم ﴿ َى ْل يَ ْستَط ُ
قوؿ ابن حزـ
وقد جعل ابن حزـ جهلهم قدرة ا﵁ على إنزالو مائدة من السماء فبػا ال يكفػر صػاحبو،
إال إذا علػػم أف األنبيػػاء جػػاؤوا بػػو ٍب كػػذّٔم كمػػا قػػاؿ الػػدىلوي وابػػن الػػوزير ُب قصػػة الرجػػل
الذي جهل سعة قدرة ا﵁ عز وجل كما سيأٌب قريبا.

ٔ  -تفسَت البغوي ُب ؾبلد واحد ص .ٗٓٚ
ٕ  -التبصَت ص .ٜٔٗ
ٖ  -تفسَت الطربي ٔٔ.ٕٖ٘/

منرب التوحيد واعبهاد

(ٕٔٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

ق ػػاؿ اب ػػن ح ػػزـ (فه ػػؤالء اغبواري ػػوف ال ػػذين أث ػػٌت ا﵁ ع ػػز وج ػػل عل ػػيهم ،ق ػػد ق ػػالوا باعبه ػػل
لعيسى عليو السبلـ ،ىل يستطيع ربك أف ينػزؿ علينػا مائػدة مػن السػماء ؟ ومل يبطػل إيبػاهنم،
وىذا ما ال ـبلص منو وإمبا كانوا يكفروف لو قالوا ذلك بعد قياـ اغبجة وتبينهم ؽبا ).1
والقوـ مل يشكوا ُب قدرة ا﵁ كما قاؿ البغوي وروي عن الصحابة وغَتىم.
وقػػاؿ الطػػربي إهنػػم شػػكوا ُب قػػدرة ا﵁ وظػػاىر مذىبػػو أهنػػم كفػػروا فاسػػتتيبوا ُب قولػػو ﴿ :
ِِ
ُت﴾.
اتػَّ ُقواْ اللّوَ إِف ُكنتُم ُّم ْؤمن َ
وقػػاؿ عامػػة العلمػػاء إهنػػم شػػكوا ُب قػػدرة ا﵁ علػػى مػػا ظنػػوه ؿبػػاال ،وجعلػػوه مػػن الصػػفات
اليت يعذر صاحبها وال يكفر إال بعد قياـ اغبجة.
ومل يقل أحد منهم أهنم جهلوا أف ا﵁ قادر وعذروا جبهلهم ،وكيف هبهػل اؼبوحػد أف ا﵁
قػػادر ،وىػػو مػػا يطعػػن ُب األلوىيػػة ُب الصػػميم ؟ وكيػػف يعقػػل أف يعبػػد أحػػد معبػػودا ال يقػػدر
عل ػػى ش ػػيء ؟ فالع ػػاجز ل ػػيس ل ػػو خل ػػق وال مل ػػك وال أم ػػر ،كي ػػف يعت ػػرب فض ػػبل ع ػػن أف يعب ػػد
وىبشى ؟

 .3حديث القدرة
عػػن رسػػوؿ ا﵁ صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم قػػاؿ ( قػػاؿ رجػػل مل يعمػػل حسػػنة قػػط ألىلػػو ،إذا
مات فحرقوه ٍب اذروا نصفو ُب الرب ونصفو ُب البحر ،فو ا﵁ لئن قدر ا﵁ عليػو ليعذبنػو عػذابا
ال يعذبو أحدا من العاؼبُت ،فلما مات الرجل فعلوا ما أمرىم فأمر ا﵁ الرب فجمع مػا فيػو وأمػر
البحر فجمع ما فيو ٍب قاؿ مل فعلت ىذا ؟ قاؿ من خشيتك يا رب وأنت أعلػم فغفػر ا﵁ لػو
) 2وىو حديث متواتر جاء عن أيب ىريرة وأيب سعيد وحذيفة وغَتىم.
تأويل العلماء للحديث
قػػاؿ النػػووي ( اختلػػف العلمػػاء ُب تأويػػل ىػػذا اغبػػديث ،فقالػػت طائفػػة  :ال يصػػح ضبػػل
ىػػذا اغبػػديث علػػى أنػػو أراد نفػػي قػػدرة ا﵁ ،فػػإف الشػػاؾ ُب قػػدرة ا﵁ تعػػاىل كػػافر ،وقػػد قػػاؿ ُب

ٔ  -الفصل ٖ.ٕٖ٘/
ٕ  -البخاري – كتاب التوحيد  ، ٚ٘ٓٙ -مسلم – كتاب التوبة – . ٕٚ٘ٙ

منرب التوحيد واعبهاد

(ٕٕٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

آخػػر اغبػػديث  :إنػػو إمبػػا فعػػل ىػػذا مػػن خشػػية ا﵁ تعػػاىل والكػػافر ال ىبشػػى ا﵁ تعػػاىل وال يغفػػر
لو ،قاؿ ىؤالء فيكوف لو تأويبلف:
أحػػدنبا  :أف معنػػاه لػػئن قػػدر علػ َّي العػػذاب أي قضػػاه ،يقػػاؿ مػػن قػػدر بػػالتخفيف وقػػدر
بالتشديد دبعٌت واحد.
ِ
الثاين :أف قػدر 1دبعػٌت ضػيق ،علػى قػاؿ ا﵁ تعػاىلَ ﴿ :وأ ََّمػا إِ َذا َمػا ابْػػتَ َبلهُ فَػ َق َػد َر َعلَْيػو ِرْزقَػوُ
ػوف إِذ ذَّىػب مغَ ِ
وؿ رّْيب أَىانَ ِن ﴾ وىو أحػد األقػواؿ ُب قولػو تعػاىل ﴿ :و َذا النُّ ِ
اضػبًا فَظَ َّػن
فَػيَػ ُق ُ َ َ
َ َ ُ
َ
ِ
ك إِ ّْين ُكنػ ِ
ِ ِ
ِِ
ُت
ػت ُسػ ْػب َحانَ َ
أَف2لَّػػن نػَّ ْقػػد َر َعلَْيػػو فَػنَػ َ
ػت مػ َػن الظَّػػالم َ
ُ
ػادى ُِب الظُّلُ َمػػات أَف َّال إِلَػػوَ إَِّال أَنػ َ
﴾.
قالػػت طائفػػة :اللفػػظ علػػى ظػػاىره ولكػػن قالػػو ىػػذا الرجػػل وىػػو غػػَت ضػػابط لكبلمػػو وال
قاصد غبقيقػة معنػاه ومعتقػد ؽبػا بػل قالػو ُب حالػة غلػب عليػو الػدىش واػبػوؼ وشػدة اعبػزع
حبيػػث ذىػػب تيقظػػو وتػػدبر مػػا يقػػوؿ فصػػار ُب معػػٌت الغافػػل والناسػػي وىػػذه اغبالػػة ال يؤاخػػذ
فيهػػا ،وىػػو كبػػو قػػوؿ القائػػل اآلخػػر الػػذي غلػػب عليػػو الفػػرح حػػُت وجػػد راحلتػػو ( أنػػت عبػػدي
وأنا ربك) فلم يكفر بذلك الدىش والسهو .
وقػػد جػػاء ُب ىػػذا اغبػػديث ُب غػػَت مسػػلم ( فلعلػػي أضػػل ا﵁ ) أي أغيػػب عنػػو ،وىػػذا
يدؿ على أف قولو " لئن قدر ا﵁ " على ظاىره.
وقالػػت طائفػػة ىػػذا مػػن ؾبػػاز كػػبلـ العػػرب وبػػديع اسػػتعماؽبا يسػػمونو مػػزج الشػػك بػػاليقُت
السػػماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض قُ ِػل اللَّػػوُ َوإِنػَّػا أ َْو إِيَّػا ُك ْم لَ َعلَػػى ُىػ ًػدى
كقولػو تعػػاىل ﴿ :قُ ْػل َ3مػػن يَػ ْػرُزقُ ُكم ّْم َػن َّ َ َ
ض َبل ٍؿ ُّمبِ ٍ
ُت ﴾ فصورتو صورة الشك واؼبراد بو اليقُت .
أ َْو ُِب َ
وقال ػػت طائف ػػة ى ػػذا الرج ػػل جه ػػل ص ػػفة م ػػن ص ػػفات ا﵁ ،واختل ػػف العلم ػػاء ُب تكف ػػَت
جاىل الصفة ،قاؿ القاضي عياض وفبن كفػره بػذلك ابػن جريػر الطػربي ،وقػاؿ بػو أبػو اغبسػن
األشػػعري أوال ،وقػػاؿ آخػػروف ال يكفػػر جبهػػل الصػػفة ،وال ىبػػرج بػػو عػػن اسػػم اإليبػػاف خبػػبلؼ
جحػػدىا ،وإليػػو رجػػع أبػػو اغبسػػن األشػػعري وعليػػو اسػػتقر قولػػو ،ألنػػو مل يعتقػػد ذلػػك اعتقػػادا

ٔ -الفجر اآلية .ٔٙ
ٕ -األنبياء اآلية .ٛٚ
ٖ -سبأ اآلية ٕٗ.

منرب التوحيد واعبهاد

(ٖٕٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

يقطع بصوابو ويراه دينا وشرعا ،وإمبا يكفر مػن اعتقػد أف مقالتػو حػق ،وقػاؿ ىػؤالء ولػو سػئل
الناس لوجد العامل ّٔا قليبل.
وقالػػت طائفػػة  :كػػاف ىػػذا الرجػػل ُب زمػػن فػػًتة حػػُت ينفػػع ؾبػػرد التوحيػػد وال تكليػػف قبػػل
ورود الشػػرع علػػى اؼبػػذىب الصػػحيح لقولػػو تعػػاىلَّ ﴿ :م ػ ِن ْاىتَػ َػدى فَِإَّمبػَػا يػَ ْهتَػػدي لِنَػ ْف ِسػ ِػو َوَمػػن
ِ
ث َر ُسوالً ﴾ .1
ُت َح َّىت نػَْبػ َع َ
َ
ض َّل فَِإَّمبَا يَض ُّل َعلَْيػ َها َوالَ تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أ ْ
ُخَرى َوَما ُكنَّا ُم َع ّْذبِ َ
وقال ػػت طائف ػػة هب ػػوز أن ػػو ك ػاف ُب زم ػػن ،ش ػػرعهم في ػػو جػ ػواز العف ػػو ع ػػن الك ػػافر خب ػػبلؼ
شرعنا ،وذلػك مػن ؾبػوزات العقػوؿ عنػد أىػل السػنة ،وإمبػا منعنػاه ُب شػرعنا بالشػرع وىػو قولػو
ِ
ِ
ِ
ك لِ َمػن يَ َشػاء َوَمػن يُ ْشػ ِرْؾ بِاللّ ِػو فَػ َق ِػد
تعاىل ﴿ :إِ َّف اللّوَ الَ ي2ػَ ْغف ُر أَف يُ ْشَرَؾ بِِو َويػَ ْغف ُر َما ُدو َف ذَلَ 3
ِ ِ
يما ﴾ وغَت ذلك من األدلة وا﵁ أعلم ) .
افْػتَػَرى إ ْشبًا َعظ ً
داللة تأويل العلماء للحديث
وؼبػػا كػػاف ظػػاىر ىػػذا اغبػػديث مشػػكبل اضػػطر العلمػػاء إىل تأويلػػو ومػػن اؼبعلػػوـ أف العلمػػاء
ال يلجأوف إىل التأويل إال عند الضرورة .ويسعوف إليو عند وجػود موجبػو كػأف ( يكػوف ظػاىر
النص ـبالفا لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة أو ـبالفا لنص أقوى منو سندا ).4
وقػػد بػػوب مسػػلم رضبػػو ا﵁ ُب صػػحيحو فقػػاؿ  ( :بػػاب الػػدليل علػػى أف مػػن مػػات علػػى
التوحيد دخل اعبنة قطعا )
وقػػاؿ النػػووي بعػػد أف قػػرر أنػػو ال ( ىبلػػد ُب النػػار مػػن مػػات علػػى التوحيػػد ولػػو عمػػل مػػن
اؼبعاصي ما عمل ،كمػا أنػو ال يػدخل اعبنػة أحػد مػات علػى الكفػر ولػو عمػل مػن أعمػاؿ الػرب
ما عمل ...فإذا تقررت ىػذه القاعػدة ،ضبػل عليهػا صبيػع مػا ورد مػن أحاديػث البػاب وغَتىػا،
5
فإذا ورد حديث ُب ظاىره ـبالفة وجب تأويلو عليها ليجمع بُت نصوص الشرع )

ٔ -اإلسراء اآلية ٘ٔ.
ٕ -النساء اآلية .ٗٛ
ٖ -شرح مسلم .ٚٗٚٓ/ٚ
ٗ  -أصوؿ الفقو ﵀مد أيب زىرة ص  ٔٓٚوراجع اؼبوافقات (ٖ.) ٕٙٔ ، ٕٙٔ ، ٔٓ ، ٜ/
٘  -شرح مسلم ٔ.ٕٔٚ/

منرب التوحيد واعبهاد

(ٕٗٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

قػػاؿ اغبػػافظ ( وأظهػػر األق ػواؿ أنػػو قػػاؿ ذلػػك ُب حػػاؿ دىشػػتو وغلبػػة اػبػػوؼ عليػػو حػػىت
ذىب تعقلو ؼبا يقوؿ ،ومل يقلو قاصػدا غبقيقػة معنػاه ،بػل ُب حالػة كػاف فيهػا كالغافػل والػذاىل
والناسػػي الػػذي ال يؤاخػػذ دبػػا يصػػدر منػػو ،وأبعػػد األق ػواؿ قػػوؿ مػػن قػػاؿ  :إنػػو كػػاف ُب شػػرعهم
جواز اؼبغفرة للكافر ) ،1وما ذىب إليو اغبافظ فيو نظر وال سيما واغبػديث ُب سػعة رضبػة ا﵁
وعلػػى كػػل حػػاؿ فتأويػػل العلمػػاء ؽبػػذا اغبػػديث أكػػرب دليػػل علػػى أنػػو لػػيس مػػن قواعػػدىم العػػذر
باعبهػػل ؼب ػػن وق ػػع ُب الكف ػػر بػػا﵁ وإال لق ػػالوا إن ػػو وق ػػع ُب الكفػػر وع ػػذر باعبه ػػل وكف ػوا مش ػػقة
التأويل.
الرجل موحد لم يجهل قدرة اهلل
ولػػو كػػاف الرجػػل جػػاىبل قػػدرة ا﵁ ؼبػػا اضػػطر إىل أمػػرىم دبػػا فعلػػوه ،وإمبػػا كػػاف يكفيػػو أف
يػػدفنوه ّٔيأتػػو ويقػػوؿ ( لػػئن قػػدر ا﵁ علػػي ليعػػذبٍت ) وقػػد روى اإلمػػاـ أضبػػد اغبػػديث بسػػند
صحيح وزاد ( مل يعمل خَتا قط إال التوحيد ) ،والنزاع إمبا ىو ُب جاىل التوحيد
وُب روايػػة عنػػد مسػػلم ( فػػإنٍت مل أبتهػػر عنػػد ا﵁ خػَتا ،وإف ا﵁ يقػػدر أف يعػػذبٍت) ،2فقػػد
دؿ ىػػذا علػػى أف الرجػػل مل هبهػػل قػػدرة ا﵁ علػػى بعثػػو وعذابػػو قػػاؿ النػػووي  ( :وإف ا﵁ يقػػدر
على أف يعذبٍت ) ىكذا ىو ُب معظم النسخ بببلدنا ،ونقػل اتفػاؽ الػرواة والنسػخ عليػو ىكػذا
بتكري ػػر "إف" وس ػػقطت لفظ ػػة "أف" الثاني ػػة ُب بع ػػض النس ػػخ اؼبعتم ػػدة ،فعل ػػى ى ػػذا تك ػػوف إف
األوىل شرطية ،وتقديره إف قدر ا﵁ علػي عػذبٍت ،وىػو موافػق للروايػة السػابقة ،وأمػا علػى روايػة
اعبمهور وىي إثبات أف الثانية مع األوىل فاختلف ُب تقديره ..
وهبػػوز أف يكػػوف علػػى ظػػاىره كمػػا ذكػػر ىػػذا القائػػل لكػػن يكػػوف قولػػو ىنػػا معنػاه أف ا﵁
قػػادر علػػى أف يعػػذبٍت إف دفنتمػػوين ّٔيػػأٌب ،فأمػػا إف سػػحقتموين وذريتمػػوين ُب الػػرب والبحػػر فػػبل
يقدر علي ،ويكوف جوابو كما سبق ،ؤّذا ذبتمع الروايات وا﵁ أعلم ).3
جاىل قدرة اهلل على فعل الممتنعات يُعذر مع إقراره
فالرجػل إمبػػا جهػل قػػدرة ا﵁ علػى فعػػل اؼبمتنعػات ،واؼبمتنعػات خارجػػة عػن نطػػاؽ القػػدرة
فبل تعلم إال بالشرع .
ٔ  -فتح الباري .ٙٓٗ/ٙ
ٕ  -مسلم . ٕٚ٘ٚ
ٖ  -شرح مسلم .ٛٗ ، ٖٛ /ٔٚ

منرب التوحيد واعبهاد

(ٕ٘ٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

ق ػػاؿ ال ػػدىلوي إف ى ػػذا الرج ػػل ال ػػذي ذك ػػر ُب اغب ػػديث  ( :اس ــتيقن ب ــأن اهلل متص ــف
بالق ــدرة التام ــة ،لك ػػن الق ػػدرة إمب ػػا ى ػػي ُب اؼبمكن ػػات ال ُب اؼبمتنع ػػات ،وك ػػاف يظ ػػن أف صب ػػع
الرمػػاد اؼبتفػػرؽ نصػػفو ُب الػػرب ونصػػفو ُب البحػػر فبتنػػع ،فلػػم هبعػػل ذلػػك نقصػػا ،فأخػػذ بقػػدر مػػا
عنده من العلم ومل يعد كافرا ).1
قػػاؿ ابػػن حػػزـ ( ...فهػػذا إنسػػاف جهػػل إىل أف مػػات أف ا﵁ عػػز وجػػل يقػػدر علػػى صبػػع
رماده وإحيائو ،وقد غفػر لػو إلقػراره وخوفػو وجهلػو) 2فهػذا مػا ظنػو الرجػل مػن اؼبمتنعػات ،أمػا
القوؿ إنو جهل قدرة ا﵁ مطلقا فهو ؿبض جهل ،إذ كيف يعقػل أف ىبػاؼ الرجػل مػن عػاجز
ال يقدر على شيء ؟ .
وقػد ذكػػر ابػػن القػػيم ُب معػػرض حديثػػو عػػن حكػػم مػػن جحػػد فرضػػا مػػن فػرائض اإلسػػبلـ
فقاؿ ( أما من جحد ذلك جهػبل أو تػأويبل ،يعػذر فيػو صػاحبو ،كحػديث الػذي جحػد قػدرة
ا﵁ وأمػػر أىلػػو أف وبرقػػوه ويػػذروه ُب ال ػريح ومػػع ىػػذا فقػػد غفػػر لػػو ا﵁ ورضبػػو عبهلػػو ،إذا كػػاف
ذلك الذي فعلو مبلغ علمو ،ومل هبحد قدرة ا﵁ على إعادتو عنادا أو تكذيبا ).3
وقاؿ ابن الوزير ( وإمبا أدركتػو الرضبػة عبهلػو وإيبانػو بػا﵁ واؼبعػاد ،ولػذلك خػاؼ العقػاب،
وأمـا جهلــو بقــدرة اهلل علــى مـا ظنــو محــاال فاليكــون كفـرا ،إال لــو علــم أن األنبيــاء جــاؤوا
ُت َحػ َّػىت
بــذلك ،وأنػػو فبكػػن مقػػدور ٍب كػػذّٔم أو أحػػدا مػػنهم لقولػػو تعػ
ػاىلَ ﴿ :وَمػػا ُكنَّػػا ُم َعػ ّْػذبِ َ
5
ث َر ُسوالً ﴾ 4وىذا أرجى حديث ألىل اػبطإ ُب التأويل ) .
نػَْبػ َع َ

 .2حديث ذات أنواط
عػػن أيب واقػػد الليثػػي قػػاؿ خرجنػػا مػػع رسػػوؿ ا﵁ صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم إىل حن ػُت وكبػػن
حديثوا عهػد بكفػر ،وللمشػركُت سػدرة يعكفػوف عليهػا وينوطػوف ّٔػا أسػلحتهم يقػاؿ ؽبػا ذات
أن ػواط ،فمررنػػا بسػػدرة فقلنػػا يػػا رسػػوؿ ا﵁ اجعػػل لنػػا ذات أن ػواط كمػػا ؽبػػم ذات أن ػواط ،فقػػاؿ

ٔ  -حجة ا﵁ البالغة ٔ.ٙٓ/
ٕ -الفصلٕٕ٘.ٖ/
ٖ  -مدارج السالكُت ٔ.ٖٙٚ/
ٗ -اإلسراء اآلية ٘ٔ.
٘ -إيثار اغبق على اػبلق .ٖٗٙ
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اج َعػل لَّنَػا
صلى ا﵁ عليو وسلم ( ا﵁ أكرب قلتم والذي نفسي بيده كما قالت
بنو إسرائيل ﴿ ْ
1
اؿ إِنَّ ُك ْم قَػ ْوٌـ َْذب َهلُو َف ﴾ لًتكنب سنن من قبلكم )
إِلَ ًػها َك َما َؽبُ ْم ِآؽبَةٌ قَ َ
داللة اغبديث
وقػػد نػػص العلمػػاء الكبػػار علػػى أف القػػوـ طلب ػوا ؾبػػرد اؼبشػػأّة ،فػػأرادوا شػػجرة للتػػربؾ ّٔػػا
وطلب النصر ،ولذلك ساؽ ؿبمد بن عبد الوىاب ىذا اغبديث ُب باب مػن تػربؾ بشػجر أو
حجر أو كبونبا ،واستفاد منو مسائل منها ( :
 الثالثة  :كوهنم مل يفعلوا ...
 السػػابعة  :أف النػػيب صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم مل يعػػذرىم بػػل رد علػػيهم بقولػػو  :ا﵁ أكػػرب
إهنا السنن لتتبعن سنن من كاف قبلكم ،فغلظ األمر ّٔذه الثبلث.
 اغبادية عشرة  :أف الشرؾ فيو أكرب وأصغر ألهنم مل يرتدوا ّٔذا.
2
 الرابعة عشرة  :سد الذرائع ).
فهذا نص منو رضبػو ا﵁ علػى أف القػوـ إمبػا فعلػوا الشػرؾ األصػغر ،وإمبػا غلػظ النػيب صػلى
ا﵁ عليػػو وسػػلم ألف مػػا طلبػػوه ذريعػػة إىل الشػػرؾ اؼبخػػرج مػػن اؼبلػػة ،فسػػد النػػيب صػػلى ا﵁ عليػػو
وسلم تلك الذريعة.
قاؿ أبو بكر الطرطوشي ُب اغبوادث والبدع  :فانظروا رضبكم ا﵁ أينما وجدًب سػدرة أو
شػػجرة يقصػػدىا الن ػػاس ويعظموهنػػا ويرج ػػوف الػػربء والشػػفاء م ػػن قبلهػػا ويض ػربوف ّٔػػا اؼبس ػػامَت
واػبرؽ فهي ذات أنواط فاقطعوىا)
وكل ىذه األمور دوف الشرؾ األكرب ،وىذه ىي حقيقة ذات أنواط.
ومػػن اؼبعلػػوـ أف التشػػبيو يػػأٌب للتغلػػيظ كمػػا ُب قػػوؿ النػػيب صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم ( مػػدمن
اػبمر كعابد وثن ).3

 - 1أخرجػػو الًتمػػذي وصػػححو (ٓ ) ٕٔٛورواه أضبػػد ( ٘ ) ٕٔٛ/و عبػػد الػػرزاؽ و ابػػن أيب عاصػػم ُب
السنة ( .) ٚٙ
ٕ  -كتاب التوحيد ص  ٖٔٛ ، ٖٔٚؾبموعة التوحيد.
ٖ  -رواه ابن ماجو – كتاب األشربة ( ٘ ) ٖٖٚالسلسلة الصحيحة (  ) ٙٚٚعن أيب ىريرة.
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كما أف اؼبشبو ال يباثل اؼبشبو بو ُب صبيػع الصػفات وإمبػا ُب صػفة منهػا أو بعضػها ،وقػد
قاؿ جرير بن عبػد ا﵁ البجلػي كنػا عنػد رسػوؿ ا﵁ صػلى ا﵁ عليػو وسػلم فنظػر إىل القمػر ليلػة
البدر فقاؿ ( سًتوف ربكم كما تروف ىذا القمػر ال تضػاموف ُب رؤيتػو ...اغبػديث) 1فالتشػبيو
ىنا إمبا ىو ُب الرؤية والوضوح ال ُب الشكل.
وىك ػػذا ف ػػإف طل ػػب ى ػػؤالء ى ػػو كطل ػػب ب ػػٍت إس ػرائيل ُب مش ػػأّة اؼبش ػػركُت ،إال أف ى ػػذا
الطلػػب ىػػو مشػػأّتهم ُب الشػػرؾ األصػػغر وأمػػا طلػػب بػػٍت إس ػرائيل ففػػي مشػػأّتهم ُب الشػػرؾ
األكرب .
وكػػم آؿ مثػػل ىػػذا الطلػػب إىل الوقػػوع ُب الشػػرؾ األكػػرب ،ولػػذلك عػػرب عنػػو دبػػا يػػؤوؿ إليػػو
لسد الذريعة دونو ،كمػا غلػظ رسػوؿ ا﵁ صػلى ا﵁ عليػو وسػلم علػى مػن قػاؿ لػو (مػا شػاء ا﵁
وشئت فقاؿ  :أجعلت ﵁ ندا ) 2ؼبا قد يؤوؿ إليو من الوقوع ُب الشرؾ األكرب.
معرفة القوم لال إلو إال اهلل
وكيػػف يػػدخل قػػوـ مػػن العػػرب اإلسػػبلـ وال يعػػرفهم النػػيب صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم إؽبهػػم
الػػذي أسػػلموا لػػو ،أو يػؤخر عػػنهم بيػػاف مػػا افػػًتض ا﵁ علػػيهم ُب اغبػػاؿ مػػن كلمػػة التوحيػػد ال
َج َعػ َػل ْاآل ِؽبَػةَ إِ َؽبػًػا
سػػيما وقػػد فهػػم اؼبشػػركوف معػػٌت ىػ
ػذه الكلمػػة ،فقػػاؿ ا﵁ تعػػاىل عػػنهم  ﴿ :أ َ
3
وِ
ػاب ﴾ ذل ػػك ألف القػػرآف ن ػػزؿ بلس ػػاهنم إلقامػػة اغبج ػػة عل ػػيهم
احػ ًػدا إِ َّف َى ػ َذا لَ َشػ ْػيءٌ عُ َج ػ
ٌ
َ
4
ِ
ت آيَاتُػػوُ قُػ ْرآنًػػا َعَربِيِّػػا لَّْق ػ ْػوٍـ يػَ ْعلَ ُم ػػو َف ﴾
ل
ػ
ص
ف
ػاب
ػ
ت
ك
﴿
:
ػبحانو
ػ
س
ػاؿ
ػ
ق
ف
ػنهم
ػ
ع
ػذر
ػ
ع
ال
ػع
ػ
ط
وق
َ
ّْ
َ ٌ ُ ْ
فكيف يدرؾ معٌت كلمة التوحيد من كفر وهبهلو من آمن ؟
أقواؿ ا﵀ققيػن
وىذا فهم العلماء الواضح وقوؽبم اؼبوافق لقواعد الشريعة.
ٔ  -رواه البخاري ٗ٘٘ ومسلم ٖٖ ٙوأبو داود  ٕٜٗٚوالًتمذي ٕٔ٘٘.
ٕ  -رواه أضبد ( ٔ ) ٕٕٗ/وصححو أضبد شاكر ،والبخاري ُب األدب اؼبفرد ( ٖ ) ٚٛوالنسائي ُب
عمل اليوـ والليلة (  ) ٜٛٛوابن ماجو (  ) ٕٔٔٚوُب سنده األجلح رواه عن يزيد بن األصم عن ابن
عباس  ،وُب األجلح كبلـ وحديثو حسن  ،وحسن اغبديث األلباين.
ٖ -ص اآلية ٘.
ٗ -فصلت اآلية ٖ.
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قاؿ الشاطيب وىو يتكلم عػن اتبػاع أىػل الكتػاب ُب بػدعهم  ( :فقولػو حػىت تأخػذ أمػيت
دبا أخذ القروف قبلها ) يدؿ على أهنا تأخذ دبا أخذوا بو إال أنو ال يتعػُت ُب اإلتبػاع ؽبػم اتبػاع
أعيػػاف بػػدعهم ،بػػل قػػد تتبعهػػا ُب أعياهنػػا وتتبعهػػا ُب أشػػباىها فالػػذي يػػدؿ علػػى األوؿ قولػػو (
ضػ ٍ
ب خ ػػرب
لتت ػػبعن س ػػنن م ػػن ك ػػاف ق ػػبلكم ..اغب ػػديث ) فإن ػػو ق ػػاؿ في ػػو ( ل ػػو دخل ػوا ُجح ػػر َ
لتبعتمػػوىم ) والػػذي يػػدؿ علػػى الثػػاين قولػػو فقلنػػا يػػا رسػػوؿ ا﵁  :اجعػػل لنػػا ذات أنػواط ،فقػػاؿ
عليو السبلـ  :ىكذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنػا إؽبػا ) اغبػديث ،فػإف ازبػاذ ذات أنػواط
يشػبو ازبػاذ اآلؽبػة مػن دوف ا﵁ ال أنػو ىػو نفسػػو ،فلػذلك ال يلػزـ االعتبػار باؼبنصػوص عليػو مػػا
1
مل ينص عليو مثلو من كل وجو وا﵁ أعلم )
فتأمل قولو  ( :فإف ازبػاذ ذات أنػواط يشػبو ازبػاذ اآلؽبػة مػن دوف ا﵁ ال أنػو ىػو نفسػو )
ٍب انظر إىل ما يدعيو اؼبناضلوف عن اعبهاؿ اؼبخلطوف على أىل الضبلؿ.
وقاؿ ابن تيمية رضبو ا﵁  ( :وؼبا كػاف للمشػركُت شػجرة يعقلػوف ّٔػا أسػلحتهم ويسػموهنا
ذات أنواط فقاؿ بعض الناس :يا رسوؿ ا﵁ اجعل لنا ذات أنػواط كمػا ؽبػم ذات أنػواط فقػاؿ
 :ا﵁ أكرب قلتم كما قػاؿ قػوـ موسػى ؼبوسػى اجعػل لنػا إؽبػا كمػا ؽبػم آؽبػة ،إهنػا السػنن ،لًتكػنب
سػػنن مػػن كػػاف قػػبلكم ،فػػأنكر النػػيب صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم ؾبػػرد مشػػأّتهم الكفػػار ُب ازبػػاذ
شػػجرة يعكفػػوف عليهػػا معلقػػُت عليهػػا أسػػلحتهم فكيػػف دبػػا ىػػو أطػػم مػػن ذلػػك مػػن مشػػأّتهم
اؼبشػػركُت أو ىػػو الشػػرؾ بعينػػو ) ،2فهػػذا شػػيخ اإلسػػبلـ يػػنص علػػى أهنػػم طلب ػوا ؾبػػرد مشػػأّة
الكفار ُب ازباذ شجرة يعكفوف عليها ويعلقوف عليها أسلحتهم ،ومل يطلبوا الشرؾ بعينو ،فمػا
للقػػوـ يعػػدلوف عػػن فهػػم األئمػػة ا﵀قػػيقن إىل تقليػػد مػػن ىػػو دوهنػػم ،والقػػوؿ دبػػا تأبػػاه نصػػوص
الشرع وقواعده.

 .5حديث سجود معاذ
روى ابػػن ماجػػو (ٖ٘ ) ٔٛمػػن حػػديث عبػػد ا﵁ بػػن أيب أوَب قػػاؿ  :ؼبػػا قػػدـ معػػاذ مػػن
الشاـ سجد للنيب صلى ا﵁ عليو وسلم قاؿ  :قاؿ ( مػا ىػذا يػا معػاذ ؟ ) قػاؿ  :أتيػت الشػاـ
فوافقتهم يسجدوف ألساقفتهم وبطارقتهم فوددت ُب نفسي أف أفعل ذلك بػك ،فقػاؿ صػلى
ا﵁ عليػػو سػػلم ( ال تفعل ػوا فػػإين لػػو أمػػرت أحػػدا أف يسػػجد لغػػَت ا﵁ ألمػػرت اؼب ػرأة أف تسػػجد

ٔ  -االعتصاـ ٕ.ٕٗٙ ، ٕٗ٘/
ٕ  -إقتضاء الصراط اؼبستقيم ص ٖٗٔ.
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لزوجها  ...اغبديث ) ( السلسة الصحيحة ٖٕٓٔ ) .فقاؿ القوـ إف معاذا عبػد النػيب صػلى
ا﵁ عليو وسلم ّٔذا السجود ،ولكنو عذره جبهلو.
سجود التحية
وقػػد ذىػػب العلمػػاء ا﵀ققػػوف وعامػػة اؼبفس ػرين إىل أف سػػجود التحيػػة كػػاف مشػػروعا وأف
سػجود معػاذ للنػيب صػػلى ا﵁ عليػو وسػلم كػػاف علػى سػبيل التحيػة ،كمػػا جػاء ُب قولػو سػػبحانو
ِ َّ ِ ِ
ِ ِ ِ
اس ػػتَ ْكبَػَر َوَك ػػا َف ِم ػ َػن
ػج ُدواْ َ
ػيس أ ََىب َو ْ
وتع ػػاىلَ1 ﴿ :وإِ ْذ قُػ ْلنَ ػػا ل ْل َمبلَئ َك ػػة ْ
آلد َـ فَ َس ػ َ
اس ػ ُ
ػج ُدواْ إال إبْل ػ َ
ِ
ين ﴾  .فقد نقل ابن كثَت عن اؼبفسرين (قالوا  :كاف ىػذا سػجود ربيػة وسػبلـ وإكػراـ
الْ َكاف ِر َ
ِ
ػاي
ػج ًدا َوقَ َ
كما قاؿ تعاىلَ ﴿ :وَرفَ َع أَبػَ َويِْو َعلَى الْ َع ْػر ِش َو َخ ُّػرواْ لَػوُ ُس َّ
ػاؿ يَػا أَبَػت َى ػ َذا تَأْ ِوي ُػل ُرْؤيَ َ
الس ْج ِن َو َجاء بِ ُكػم ّْمػ َن الْبَػ ْد ِو ِمػن
َح َس َن َيب إِ ْذ أ
ِمن قَػْب ُل قَ ْد َج َعلَ َها َرّْيب َحقِّا َوقَ ْد أ
َخَر َج ٍِت ِم َن ّْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ُت إِ ْخوٌِب إِ َّف َرّْيب لَ ِط ٌ ّْ
اغبَ ِكػي ُم ﴾،2
ػيم ْ
بػَ ْع ِد أَف نَّز َ
غ الشَّْيطَا ُف بػَْي ٍِت َوبػَ ْ َ َ
يف ل َمػا يَ َشػاء إنَّػوُ ُى َػو الْ َعل ُ
وقد كاف ىذا مشروعا ُب األمم السابقة لكنو نسخ ُب ملتنا ،قاؿ معاذ قػدمت الشػاـ فػرأيتهم
يسػػجدوف ألسػػاقفتهم وعلمػائهم ،فأنػػت يػػا رسػػوؿ ا﵁ أحػػق أف يسػػجد لػػك فقػػاؿ (لػػو كنػػت
آمػرا بش ػرا أف يسػػجد لبشػػر ألمػػرت اؼبػرأة أف تسػػجد لزوجهػػا مػػن عظػػم حقػػو عليهػػا ) ورجح ػو
الصػبلََة
الػرازي .قػػاؿ بعضػػهم بػػل كانػػت السػػجدة ﵁ وآدـ قبلػػة فيهػػا كمػػا قػػاؿ تعػػاىل ﴿ :أَقِػ ِم َّ
لِػ ُػدلُ ِ
الشػ ْػم ِ
س إِ َىل َغ َسػ ِػق اللَّْيػ ِػل ﴾ 3وُب ىػػذا التنظػػَت نظػػر .واألظهػػر أف القػػوؿ األوؿ أوىل،
وؾ َّ
والسػػجدة آلدـ إكرامػػا وإعظامػػا واحًتامػػا وسػػبلما وىػػي طاعػػة ﵁ عػػز وجػػل ألهنػػا امتثػػاؿ ألمػػره
تعاىل ).4
ِ ِ ِ
آلد َـ
ػج ُدواْ َ
وقػػاؿ الشػػوكاين رضبػػو ا﵁ ُب تفسػػَته لقولػػو تعػػاىلَ ﴿ :وإِ ْذ قُػ ْلنَػػا ل ْل َمبلَئ َكػػة ْ
اسػ ُ
ِ
ِ َّ ِ ِ
ِ
ين ﴾ "وُب ىػػذه اآليػػة فض ػيلة آلدـ عليػػو
ػيس أ ََىب َو ْ
فَ َسػ َ
اسػػتَ ْكبَػَر َوَكػػا َف مػ َػن الْ َكػػاف ِر َ
ػج ُدواْ إال إبْلػ َ
السبلـ عظيمة حيػث أسػجد ا﵁ لػو اؼببلئكػة ،وقيػل إف السػجود كػاف ﵁ ومل يكػن آلدـ ،وإمبػا
كػػانوا مسػػتقبلُت لػػو عنػػد السػػجود ،وال ملجػػأ ؽبػػذا فػػإف السػػجود للبشػػر قػػد يكػػوف جػػائزا ُب
بعػػض الش ػرائع حبس ػػب مػػا تقتضػػيو اؼبص ػػاحل ،وقػػد دلػػت ى ػػذه اآليػػة عل ػػى أف الس ػػجود آلدـ،
ِ
وكػػذلك اآليػػة األخػػرى أعػػٍت قولػػو تعػػاىل ﴿ :فَ ػِإ َذا سػ َّػويػتُو ونػَ َفخػ ِ ِ ِ
َ َُْ ْ ُ
ػت فيػػو مػػن ُّروحػػي فَػ َقعُ ػواْ لَػػوُ

ٔ -البقرة اآلية ٖٗ.
ٕ -يوسف اآلية ٓٓٔ.
ٖ -اإلسراء اآلية .ٚٛ
ٗ -تفسَت ابن كثَت ٔ.ٕٔٔ/

منرب التوحيد واعبهاد

(ٖٓٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ
1
سِ
ػج ًدا ﴾ فػبل يسػتلزـ ربريبػو
اج ِد
ين ﴾ وقاؿ تعاىلَ ﴿ :وَرفَ َع أَبػَ َويِْو َعلَػى الْ َع ْػر ِش َو َخ ُّػرواْ لَػوُ ُس َّ
َ
َ
2
لغَت ا﵁ ُب شرعة نبينا ؿبمد صلى ا﵁ عليو وسلم أف يكوف كذلك ُب سائر الشرائع ) .

ػج ًدا ﴾ (أي األب ػواف واإلخ ػػوة
وقػػاؿ رضبػػو ا﵁ ُب تفسػػَت قولػػو تعػػاىل َ ﴿ :و َخػ ُّػرواْ لَػػوُ ُسػ َّ
واؼبعٌت أهنم خروا ليوسف سجدا ،وكػاف ذلػك جػائزا ُب شػريعتهم منػزال منزلػة التحيػة ،وقيػل مل
3
يكن ذلك سجودا بل ىو ؾبرد إيباء ،وكانت تلك ربيتهم )..
ِِ
ين ﴾ .وفيػػو دليػػل علػػى أف
وقػػاؿ رضبػػو ا﵁ ُب تفسػػَت قولػػو تعػػاىل  ﴿ :فَػ َقعُػواْ لَػػوُ َسػػاجد َ
اؼب ػػأمور ب ػػو ى ػػو الس ػػجود ال ؾب ػػرد االكبن ػػاء كم ػػا قي ػػل ،وى ػػذا الس ػػجود س ػػجود ربي ػػة وتك ػػرمي ال
سػجود عبػادة ،و﵁ أف يكػرـ مػن يشػاء مػن ـبلوقاتػو كيػف يشػاء دبػا يشػاء وقيػل كػاف السػجود
﵁ تعاىل وكاف آدـ قبلة ؽبم.4
علم معاذ بالتوحيد
ومػػن اؼبعلػػوـ أف معػػاذا رضػػي ا﵁ عنػػو كػػاف مػػن أعلػم الصػػحابة رضػػي ا﵁ عػػنهم ال سػػيما
وقػػد اختػػاره رسػػوؿ ا﵁ صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم ؼبنػػاظرة أىػػل الكتػػاب ودعػػوهتم إىل الػػدين ،فعػػن
ابن عباس رضي ا﵁ عنو أف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم بعث معاذا إىل الػيمن وقػاؿ لػو (
إنك ستأٌب قوما أىل كتػاب ،فػإذا جئػتهم فػادعهم إىل أف يشػهدوا أال إلػو إال ا﵁ وأف ؿبمػدا
رسوؿ ا﵁ ...اغبديث ).5
قػػاؿ اغبػػافظ ُب الفػػتح  ( :قولػػو " إنػػك س ػتأٌب قومػػا أىػػل كتػػاب" ىػػي التوطئ ػة للوصػػية
لتستجمع نبتو عليها ،لكوف أىل الكتاب أىل علم ُب اعبملة فبل تكوف العنايػة ُب ـبػاطبتهم
كمخاطبة اعبهاؿ من عبدة األوثاف ).6
وقاؿ القرطيب ُب اؼبفهم  ( :وإمبا نبهو علػى ىػذا ليتهيػأ ؼبنظػارهتم ويعػد األدلػة إلفحػامهم
ألهنم أىل علم سابق خببلؼ اؼبشركُت وعبدة األوثاف ).1
ٔ -اغبجر اآلية .ٕٜ
ٕ  -فتح القدير قي ؾبلد واحد ص ٔ.ٛ
ٖ  -فتح القدير ص ٓ.ٛٚ
ٗ  -فتح القدير ص . ٜٕٙ
٘  -رواه البخاري (  ) ٜٔٗٙومسلم ( .) ٕٜ
 - ٙفتح الباري ٖ.ٜٗٔ/

منرب التوحيد واعبهاد

(ٖٔٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

فه ػػل يعق ػػل أف ىبت ػػار الن ػػيب ص ػػلى ا﵁ علي ػػو وس ػػلم م ػػن ب ػػُت أص ػػحابو م ػػن يع ػػذر جبهل ػػو
للتوحيد ليناظر أىل علم وجدؿ على قدر أىل الكتاب ؟
سجود معاذ كان للتحية
وفبػػا سػػبق نػػدرؾ أف سػػجود معػػاذ رضػػي ا﵁ عنػػو مل يكػػن علػػى وجػػو العبػػادة وإمبػػا كػػاف
على وجػو التحيػة واإلكػراـ ،وقػد كػاف ذلػك مشػروعا ُب الشػرايع السػابقة ٍب نسػخ ُب شػريعتنا،
واستدؿ العلماء كابن كثَت والقرطيب وغَتنبا على ذلك حبديث معاذ.
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيميػة رضبػو ا﵁  ( :وال هبػوز أف يتنفػل علػى طريقػة العبػادة إال ﵁
وحػػده ال للشػػمس وال للقمػػر وال ؼبلػػك وال لن ػػيب وال لصػػاحل وال لقػػرب نػػيب وال لصػػاحل ى ػػذا ُب
صبي ػػع اؼبل ػػل ،وق ػػد ذك ػػر ذل ػػك ُب شػ ػريعتنا ح ػػىت هن ػػى أف نتنف ػػل عل ػػى وج ػػو التحي ػػة واإلكػ ػراـ
للمخلوقات وؽبذا هنػى النػيب صػلى ا﵁ عليػو وسػلم معػاذا أف يسػجد لػو وقػاؿ  ( :لوكنػت آمػرا
أحػػدا أف يسػػجد ألحػػد ألمػػرت اؼب ػرأة أف تسػػجد لزوجهػػا مػػن عظػػم حقػػو عليهػػا ) وهنػػى عػػن
االكبناء ُب التحية وهناىم أف يقوموا خلفو ُب الصبلة وىو قاعد ).2
ق ػػاؿ الش ػػوكاين عن ػػد كبلم ػػو ع ػػن الس ػػجود لغ ػػَت ا﵁  ( :ف ػػبل ب ػػد م ػػن تقيي ػػده ب ػػأف يك ػػوف
بسجوده ىذا قاصدا لربوبية من سجد لو ،فإنو ّٔذا السجود قد أشرؾ با﵁ عز وجل ،وأثبػت
مع ػػو إؽب ػػا آخ ػػر ،وأم ػػا إذا مل يقص ػػد إال ؾب ػػرد التعظ ػػيم كم ػػا يق ػػع كث ػَتا ؼب ػػن دخ ػػل عل ػػى مل ػػوؾ
األعػػاجم أنػػو يقبػػل األرض تعظيمػػا لػػو فلػػيس ىػػذا مػػن الكفػػر ُب شػػيء وقػػد علػػم كػػل مػػن كػػاف
من األعبلـ أف التكفَت باإللزاـ من أعظم مزالق األقداـ ).3
فالشػػوكاين رضبػػو ا﵁ يقػػوؿ بكفػػر مػػن سػػجد سػػجود عبػػادة لغػػَت ا﵁ لقصػػده ربوبيػػة مػػن
سجد لو ،ومل يقيد ذلك بالعلم بكونو كفرا.
أمػا قولػو ُب حػػديث معػاذ  ( :وُب اغبػػديث دليػل علػػى أف مػن سػػجد لغػَت ا﵁ جػػاىبل مل
يكفػػر ) ،4فؤلنػػو قػػد هبهػػل الشػػخص أف سػػجود التحيػػة منهػػي عنػػو فيسػػجد قاصػػدا التحيػػة

ٔ  -اؼبفهم شرح صحيح مسلم ٔ.ٔٛٔ/
ٕ  -الفتاوي ٔ. ٚٗ،ٚ٘/
ٖ -السبيل اعبرار  :الطبعة األوىل ُب ؾبلد واحد ص ُ ٜٜٚب فصل الردة.
ٗ  -نيل األوطار .ٕٖٗ/ٙ

منرب التوحيد واعبهاد

(ٕٖٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

واإلك ػراـ ،فيعػػذر لوجػػود االحتمػػاؿ ،ال أنػػو عبػػد غػػَت ا﵁ علػػى جهػػل ،ولػػيس مػػن ىػػذا البػػاب
السجود لصنم أو معبود أيا كاف ألف ذلك ال وبتمل غَت العبادة.
ولذلك جاء ُب فتاوى اللجنة الدائمة
( كػػل مػػن آمػػن برسػػالة نبينػػا ؿبمػػد صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم وسػػائر مػػا جػػاءه بػػو الشػػرع إذا
سجد بعد ذلك لغَت ا﵁ من ويل وصاحب قػرب أو شػيخ طريػق يعتػرب كػافرا مرتػدا عػن اإلسػبلـ
مشركا مع ا﵁ غَته ُب العبادة ولو نطق بالشهادتُت وقت سجوده ،بإتيانػو ؼبػا يػنقض قولػو مػن
سػػجوده لغػػَت ا﵁ ،لكنػػو قػػد يعػػذر عبهلػػو فػػبل تنػػزؿ بػػو العقوبػػة حػػىت يعلػػم وتقػػاـ عليػػو اغبجػػة،
ويبهػل ثبلثػة أيػػاـ إعػذارا إليػو لَتاجػػع نفسػو ،عسػى أف يتػػوب فػإف أصػر علػػى سػجوده لغػػَت ا﵁
بعػػد البيػػاف قتػػل لردتػػو ،لقػػوؿ النػػيب صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم ( مػػن بػػدؿ دينػػو فػػاقتلوه ) أخرجػػو
اإلماـ البخاري ُب صػحيحو عػن ابػن عبػاس رضػي ا﵁ عنهمػا ،فالبيػاف وإقامػة اغبجػة لئلعػذار
إليو قبل إنزاؿ العقوبة بو ،ال ليسمى كافرا بعد البياف ،فإنو يسمى كافرا دبا حدث منو ).1
نسخ سجود التحية بحديث معاذ وداللتو
ِ ِ ِ
ػج ُدواْ إِالَّ
ػج ُدواْ َ
قػػاؿ البغػػوي ُب تفسػػَته لقولػػو تعػػاىلَ2 ﴿ :وإِ ْذ قػُ ْلنَػػا ل ْل َمبلَئ َكػػة ْ
آلد َـ فَ َسػ َ
اسػ ُ
ِ
ِِ
ِ
ين ﴾ ( قول ػػو "اس ػػجدوا" في ػػو ق ػػوالف  :األص ػػح أف
ػيس أ ََىب َو ْ
اس ػػتَ ْكبَػَر َوَك ػػا َف م ػ َػن الْ َك ػػاف ِر َ
إبْل ػ َ
السجود كاف آلدـ على اغبقيقػة وتضػمن معػٌت الطاعػة ﵁ عػز وجػل بامتثػاؿ أمػره ،وكػاف ذلػك
سػجود تعظػيم وربيػػة ال سػجود عبػػادة ،كسػجود إخػػوة يوسػف لػػو ُب قولػو عػػز وجػل ﴿ َو َخػ ُّػرواْ
لَوُ ُس َّج ًدا ﴾ ومل يكن فيو وضع الوجو على األرض إمبا كاف اكبناء ،فلما جاء اإلسػبلـ ،أبطػل
ذلك بالسبلـ.
آلد َـ ﴾ ( أي إىل آدـ ،فك ػػاف آدـ قبل ػػة والس ػػجود ﵁،
ػج ُدواْ َ
وقي ػػل مع ػػٌت قول ػػوْ ﴿ :
اس ػ ُ
3
كما جعلت الكعبة قبلة للصبلة والصبلة ﵁ عز وجػل ) ) .وقػاؿ ُب تفسػَته لقولػو تعػاىل﴿ :
ػج ًدا ﴾  ( :يعػٍت يعقػوب وخالتػػو وإخوتػو ،وكانػت ربيػػة النػاس يومئػذ ؼبلػوكهم ]
َو َخ ُّػرواْ لَػوُ ُسػ َّ
السػجود ومل يػُرد بالسػجود وضػػع اعببػاه علػى األرض ،وقيػل وضػػعوا اعببػاه علػى األرض وكػػاف
ٔ  -إفتاء عبد ا﵁ بن قعود عبد الرزاؽ عفيفي وعبد العزيز بن باز فتوى رقم ( ٓٓٗٗ ) فتاوى اللجنة
الدائمة ٔ.) ٕٕٓ/
ٕ  -البقرة اآلية ٖٗ.
ٖ -تفسَت البغوي ُب ؾبلد واحد ص .ٕٙ

منرب التوحيد واعبهاد

(ٖٖٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

ذلك على طريػق التحيػة والتعظػيم ال علػى وجػو العبػادة ،وكػاف ذلػك جػائزا ُب األمػم السػابقة،
فنسخ ُب ىذه الشريعة ) .1
فهػػذه أق ػواؿ العلمػػاء ُب أف سػػجود التحيػػة كػػاف معروفػػا ومشػػروعا ولكنػػو نسػػخ ُب ىػػذه
الشػريعة ،فيػػا تػػرى خ نسػػخ ؟ اعب ػواب أنػػو نسػػخ حبػػديث معػػاذ فبػػا يػػدؿ علػػى أف سػػجود معػػاذ
كاف للتحية فنهى النػيب صػلى ا﵁ عليػو وسػلم عػن ذلػك كمػا ذكػر القػرطيب وابػن تيميػة وأشػار
إليو ابن كثَت وغَت واحد.

 .6حديث عائشة في صفة العلم
وفيػػو أهنػػا انطلقػػت علػػى إثػػر النػػيب صػػلى ا﵁ عليػػو وس ػلم حػػىت جػػاء البقيػػع ٍب سػػبقتو إىل
بيتػػو واضػػجعتٍ ،ب قػػاؿ النػػيب صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم ( فلتخربيػػٍت أو ليخػػربين اللطيػػف اػببػػَت،
قالػػت قلػػت يػػا رسػػوؿ ا﵁ بػػأيب أنػػت وأمػػي ،فأخربتػػو ،قػػاؿ فأنػػت الس ػواد الػػذي رأيػػت أمػػامي
قلػػت نعػػم ،فلهػػدىا ُب صػػدرىا ،ؽبػػدة أوجعتهػػا ٍب قػػاؿ أظننػػت أف وبيػػف ا﵁ عليػػك ورس ػولو
قالػػت  ( :مهمػػا يكتمػػو النػػاس يعلمػػو ا﵁  ...اغبػػديث ) .2فقػػاؿ القػػوـ إف عائشػػة رضػػي ا﵁
عنها شػكت ُب علػم ا﵁ والشػاؾ جاىػل ،واغبػق الػذي ال ريػب فيػو ىػو أف قوؽبػا "نعػم" تقريػر
للعلم وأبعد ما يكوف من الشك.
قػػاؿ النػػووي رضبػػو ا﵁ ُب شػػرح مسػػلم  ( :قالػػت مهمػػا يكػػتم النػػاس يعلمػػو ا﵁ نعػػم...
ىكػػذا ىػػو ُب األصػػوؿ وىػػو صػػحيح وكأهنػػا ؼبػػا قالػػت  :مهمػػا يكػػتم النػػاس يعلمػػو ا﵁ صػػدقت
نفسها فقالت نعم ).3
الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ال يقر على باطل وال يؤخر البياف عن وقت اغباجة
إنو ال يتصور أف تكوف عائشة رضي ا﵁ عنها قد شكت ُب علم ا﵁ سػبحانو ٍب ال ذبػد
من النيب صلى ا﵁ عليو وسلم أدَّن لوـ وال أخف بياف ؼبا وقعت فيو.

ٔ -تفسَت البغوي ص ٖ.ٙٙ
ٕ -رواه مسلم ُب صحيحو - ،كتاب اعبنائز – باب ما يقاؿ عند دخوؿ القبور والدعاء ألىلها (
٘.) ٜٚ
ٖ -شرح النووي لصحيح مسلم .ٗٗ/ٚ

منرب التوحيد واعبهاد

(ٖٗٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

وقد أنكر النػيب صػلى ا﵁ عليػو وسػلم أشػد اإلنكػار علػى الػذين قػالوا " :اجعػل لنػا ذات
أنواط" وكانوا حديثي عهد بكفر ،كما أنكر علػى الػذي قػاؿ  ( :مػا شػاء ا﵁ وشػئت ) فقػاؿ
 ( :أجعلت ﵁ ندا ).
فكيف ال ينكر على زوجو وأقرب الناس إليو ويبػُت ؽبػا اغبػق ،وقػد نقػل العلمػاء االتفػاؽ
على أنو ال هبوز تأخَت البياف عن وقت اغباجة.
قاؿ ابن قدامة  ( :وال خبلؼ ُب أنو ال هبوز تأخَت البياف عن وقت اغباجة ).1
وقػػاؿ الشػػوكاين  ( :قػػاؿ ابػػن السػػمعاين  :ال خػػبلؼ ُب امتنػػاع تػػأخَت البيػػاف عػػن وقػػت
اغباجة إىل الفعل ،وال خبلؼ ُب جوازه إىل وقت الفعل ).2
فػػإذا كػػاف األمػػر كػػذلك فػػبل يتصػػور أال يبػػُت النػػيب صػػلى ا﵁ عليػػو وسػػلم مػػا ىػػو فػػوري
االمتثاؿ كأمور العقائد ،فبا يػدؿ علػى عػدـ وقػوع عائشػة رضػي ا﵁ عنهػا ُب ؿبػذور وبتػاج إىل
بياف وىذا جلي ال ىبفى.

 .7حديث حذيفة
واح ػػتج الق ػػوـ أيض ػػا حب ػػديث حذيف ػػة أف الن ػػيب ص ػػلى ا﵁ علي ػػو وس ػػلم ق ػػاؿ  ( :ي ػػدرس
اإلسػػبلـ كمػػا يػػدرس وشػػي الثػػوب حػػىت ال يػػدرى مػػا صػػياـ وال صػػبلة وال نسػػك وال صػػدقة
وليس ػػرى عل ػػى كت ػػاب ا﵁ تع ػػاىل ُب ليل ػػة ف ػػبل يبق ػػى ُب األرض من ػػو آي ػػة ،وتبق ػػى طوائ ػػف م ػػن
الناس ،الشيخ الكبَت والعجوز الكبَتة ،يقولوف أدركنا آباءنا على ىذه الكلمػة  :ال إلػو إال ا﵁
فػػنحن نقوؽبػػا) .فقػػاؿ صػػلة بػػن زفػػر فمػػا تغػػٍت عػػنهم "ال إلػػو إال ا﵁ "وىػػم ال يػػدروف مػػا صػػبلة
وال صػػياـ وال نسػػك وال صػػدقة ؟ فػػأعرض عنػػو حذيفػػة فرددىػػا ثبلثػػا كػػل ذلػػك يعػػرض عنػػو
حذيفةٍ ،ب أقبل عليو ُب الثالثة ،فقاؿ  ( :يا صلة تنجيهم من النار ،تنجيهم من النار).3
وفيػػو دليػػل علػػى العػػذر باعبهػػل فيمػػا دوف التوحيػػد ُب "بعػػض األمكنػػة أو األزمنػػة حيػػث
ينتشػػر اعبهػػل ويضػػعف ن ػػور النب ػػوءة فيخفػػى عل ػػى بعػػض الن ػػاس كثػػَت مػػن األحك ػػاـ الظ ػػاىرة
ٔ  -روضة الناظر وجنة اؼبناظر ص .ٜٙ
ٕ  -إرشاد الفحوؿ ص ٖ. ٔٚ
ٖ  -رواه ابن ماجو (  ) ٜٗٓٗورواه اغباكم وقاؿ صحيح على شرط مسلم وأورده األلباين ُب الصحيحة
( .) ٛٚ

منرب التوحيد واعبهاد

(ٖ٘ٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

اؼبت ػواترة كوجػػوب الصػػبلة والصػػوـ ،ولكػػن ال بػػد مػػن اإلق ػرار الػػذي عليػػو مػػدار النجػػاة ،ألنػػو
بدوف اإلقرار ال يكونوف مسلمُت ) .1
وأعجب كل العجػب مػن قػوـ هبػادلوف عػن اؼبشػركُت الػذين يعبػدوف غػَت ا﵁ علػى جهػل
ؿبتجُت ّٔذا اغبػديث ،وىػذه غفلػة شػديدة ألننػا إمبػا نػتكلم عػن جاىػل التوحيػد ،كالػذي يقػع
ُب عبادة غػَت ا﵁ ،كػدعاء األمػوات ُب الشػدة والرخػاء فػأين تػرؾ الصػبلة وغَتىػا مػن الفػرائض
ال ندارس العلم من ذلك؟.
واغبػديث إمبػػا ىػػو ُب عػػذر ا﵀قػػق للتوحيػػد غػَت اؼبػػتمكن مػػن العلػػم وىػػذا جلػػي ،ولػػذلك
ق ػػاؿ حذيف ػػة إهن ػػا تنج ػػيهم م ػػن الن ػػار ومعل ػػوـ أنػ ػو ال ينج ػػو ّٔ ػػا إال م ػػن عل ػػم معناى ػػا وعم ػػل
دبقتضاىا ،كما تقدـ ُب حقيقو التوحيد .و إال لزـ القػوؿ دبػا يقولػو اؼبرجئػة مػن أف ؾبػرد النطػق
ّٔا يكفي ،مع أف ُب سند اغبديث متهما باإلرجاء.

ٔ -نواقض اإليباف االعتقادية ٔ.ٕٖٔ/

منرب التوحيد واعبهاد

()ٖٔٙ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

أمثلة لإليضاح
ٔ .شرؾ الدعاء واالستغاثة
ٕ .تويل الكافرين من دوف اؼبؤمنيػن

منرب التوحيد واعبهاد

()ٖٔٚ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

 .8شرك الدعاء واالستغاثة
 الفرق بيـن الدعاء واالستغاثة
واالستغاثة ىي طلب الغوث وىو إزالة الشدة ،1والفرؽ بينها وبُت الػدعاء أف االسػتغاثة
ِ ِ ِ
ػيعتِ ِو َعلَػػى الَّػ ِػذي ِمػ ْػن
ال تكػػوف 2إال مػػن اؼبكػػروب كمػػا قػػاؿ تعػػاىل ﴿ :فَ ْ
اس ػتَػغَاثَوُ الَّػػذي مػػن شػ َ
ِ
ِ
َين ُفبػِ ُّػد ُكم بِػأَلْ ٍ
ف ّْم ػ َن الْ َمآلئِ َكػ ِػة
اب لَ ُكػ ْػم أ ّْ
َعػ ُػد ّْوه ﴾  .3وقػػاؿ ﴿ :إِ ْذ تَ ْسػػتَغيثُو َف َربَّ ُكػ ْػم فَ ْ
اسػػتَ َج َ
ِِ
ُت ﴾  .والدعاء أعم من االستغاثة ألنو يكوف من اؼبكروب وغَته.
ُم ْردف َ
الدعاء نوعان
والػػدعاء نوعػػاف دعػػاء عبػػادة ودعػػاء مسػػألة ونبػػا متبلزمػػاف وكبلنبػػا شػػرؾ ،فهػػو سػػبحانو
يدعى للنفع والضر دعاء اؼبسألة ويدعى خوفا ورجاء دعاء عبادة.
 دعاء العبادة
ِ َّ ِ
ػاؿ ربُّ ُكػ ػػم ادعػ ػ ِػوين أ ِ
ين
يقػ ػػوؿ س ػ ػبحانو ُب دعػ ػػاء العبػ ػػادةَ ﴿ :وقَػ ػ َ َ ُ ْ ُ 4
ْ
َسػ ػػتَج ْ
ب لَ ُكػ ػ ْػم إ َّف الػ ػػذ َ
يسػػتَكِْربو َف عػػن ِعبػػادٌِب سػػي ْدخلُو َف جه ػن ِ
ين ﴾  ،فثبػػت أف الػػدعاء مػػن أجػػل العبػػادة
َّم َداخ ػ ِر َ
َ ْ ُ َ ْ َ َ ََ ُ ََ َ
وأكرمه ػػا عل ػػى ا﵁ س ػػبحانو وتع ػػاىل ،وأف الش ػػرؾ ُب ال ػػدعاء ى ػػو أك ػػرب ش ػػرؾ اؼبش ػػركُت ،ق ػػاؿ
سبحانو ﴿ :وأ َْعتَ ِزلُ ُكم وما تَ ْدعو َف ِمن د ِ
وف اللَّ ِػو َوأ َْدعُػو َرّْيب َع َسػى أََّال أَ ُكػو َف بِ ُػد َعاء َرّْيب َش ِػقيِّا
ُ
ْ ََ ُ
َ
5
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ػوب َوُكػ ِّػبل َج َع ْلنَػػا نَبِيِّػا ﴾ .
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* فَػلَ َّمػػا ْاعتَ ػ َػزَؽبُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ُ
َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ6
ِ
ِ ِِ
وقػػاؿ سػػبحانوَ ﴿ :وأ َّ
َحػ ًػدا ﴾  ،أي ال تعبػػدوا مػػع ا﵁
َف الْ َم َسػػاج َد للَّػػو فَػ َػبل تَػ ْدعُوا َمػ َػع اللَّػػو أ َ

ٔ  -تيسَت العزيز اغبميد صٕٗٔ.
ٕ  -القصص اآلية ٘ٔ.
ٖ  -األنفاؿ اآلية .ٜ
ٗ  -غافر اآلية ٔ.ٙ
٘  -راجع تيسَت العزيز اغبميد ص .ٕٜٔ
 - ٙاعبن اآلية .ٔٛ

منرب التوحيد واعبهاد

()ٖٔٛ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

ِ
ين ﴾ .1ومثػل ىػذا كثػَت جػدا
ض ُّػر ًعا َو ُخ ْفيَػةً إِنَّػوُ الَ ُِوب ُّ
أحدا ،وقاؿْ ﴿ :ادعُواْ َربَّ ُك ْم تَ َ
ػب الْ ُم ْعتَػد َ
ُب كتاب ا﵁ تعاىل.
 دعاء المسألة
ِ
اب اللّػ ِػو أ َْو أَتَ ػْت ُك ُم َّ
ػاعةُ
السػ َ
وقػػاؿ تعػػاىل ُب دعػػاء اؼبسػػألة ﴿ :قُػ ْػل أ ََرأَيْػػتُ ُكم إ ْف أَتَػػا ُك ْم َعػ َذ ُ
أَ َغي ػػر اللّػ ِػو تَػ ْدعو َف إِف ُكنػػتم ِ ِ
ِ
ػف َمػػا تَػ ْدعُو َف إِلَْيػ ِػو إِ ْف َشػػاء
ُت * بَػ ْػل إِيَّػػاهُ تَػ ْدعُو َف فَػيَكْشػ ُ
ُ
صػػادق َ
َُ ْ2
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اغبَػ ّْػق والَّ
ِ
ين يَػ ْدعُو َف م ػػن ُدون ػػو َال
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ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ ٍِ
ين
يَ ْستَجيبُو َف َؽبُم ب َشْ3يء إالَّ َكبَاسط َكفَّْيو إ َىل الْ َماء ليَْبػلُ َػغ فَػاهُ َوَمػا ُى َػو ببَالغػو َوَمػا ُد َعػاء الْ َكػاف ِر َ
ِ
َّ ِ
ِِ
إِالَّ ُِب َ ٍ
الضػ ّْػر
ػف ُّ
ين َز َع ْمػػتُم ّْمػػن ُدونػػو فَػبلَ يبَْل ُكػػو َف َك ْشػ َ
ض ػبلَؿ ﴾ 4 .وقػػاؿ ﴿ :قُػ ِل ْادعُ ػواْ الػػذ َ
عػػن ُكم والَ َْربػ ِويبلً ﴾  .وقػػاؿ ﴿ :والَ تَػ ْدع ِمػػن د ِ
ػت
وف اللّػ ِػو َمػػا الَ يَن َفعُػ َ
ػك َوالَ يَ ُ
َ ُ ُ
ضػ ُّػرَؾ فَػِإف فَػ َع ْلػ َ
َ َْ
َّك إِ ًذا ّْمن الظَّالِ ِ
ُت ﴾ .5
م
فَِإن َ
َ
َ
شبهة واىية
مػػن الن ػاس مػػن يعػػذر اؼبسػػتغيثُت عنػػد القبػػور بغػػَت ا﵁ ،ذلػػك ألهنػػم هبهلػػوف أف الػػدعاء
عبادة ،ولو علموا ما صرفوا دعاءىم لغَت ا﵁ ػبوفهم من الشرؾ.
ويضيف ىؤالء أنػو ؼبػا نػص الشػرع علػى أف الػدعاء عبػادة ،كػاف ذلػك مػن اػبربيػات الػيت
هبػػب إقامػػة اغبجػػة بتبليغهػػا قبػػل إج ػراء األحكػػاـ ألهنػػا ال تػػدرؾ بػػالفطرة وىػػذا جهػػل وغفل ػة
وزبليط ال يقع فيو إال من مل يفرؽ بُت دعاء العبادة ودعاء اؼبسألة.
وإذا سػػلمنا جػػدال كونػػو هبهػػل أف الػػدعاء عبػػادة فهػػل هبهػػل وىػػو يسػػأؿ اؼبػػدعو صػػفات
الربوبية اليت تفرد ّٔا ا﵁ سبحانو وتعاىل الذي لو اػبلق واؼبلك واألمػر ،والػيت أقػر ّٔػا اؼبشػركوف
؟

ٔ  -األعراؼ اآلية ٘٘.
ٕ  -األنعاـ اآلية ٓٗ.ٗٔ ،
ٖ  -الرعد اآلية ٗٔ.
ٗ  -اإلسراء اآلية .٘ٙ
٘  -يونس اآلية .ٔٓٙ

منرب التوحيد واعبهاد

()ٖٜٔ

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

وماذا يريد ىذا اؼبسػتغيث مػن اؼبسػتغاث بػو ؟ أـ يػا تػرى هبهػل أنػو ـبلػوؽ لػيس لػو خلػق
وال ُملػػك وال ينفػػع وال يضػػر ولػػيس لػػو مػػن األمػػر شػػيء ؟ ومػػا حكمػػو إذا كػػاف هبهػػل ذلػػك ؟
ِ
ِ
س َوالْ َق َم َػر
الش ْػم
َّه َار ُِب اللَّْي ِل َو َس َّخَر َّ
َّها ِر َويُول ُج النػ َ
يقوؿ سبحانو وتعاىل ﴿ :يُول ُج اللَّْي َل ُِب النػ َ
َ
ُكلّّ َهب ِري ِألَج ٍل ُّمس ِّمى َذلِ ُكػم اللَّػو ربُّ ُكػم لَػو الْم ْل َّ ِ
ين تَػ ْدعُو َف ِمػن ُدونِ ِػو َمػا يبَْلِ ُكػو َف ِمػن
ُ َُ ْ ُ ُ ُ
ْ
ػك َوالػذ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
قِطْ ِم ػ ٍَت ﴾  ،1وقػػاؿ س ػػبحانو ﴿ :إَِّمبَػػا تَػ ْعبُػ ُػدو َف ِمػػن ُدوف اللَّػػو أ َْوثَانًػػا وَزبْلُ ُقػػو َف إِفْ ًك ػا إِ َّف الَّ
ين
ػذ
ػ
َ
َ
تَػعبػ ُػدو َف ِمػػن د ِ
وف اللَّػ ِػو َال يبَْلِ ُكػػو َف لَ ُكػ ْػم ِرْزقًػػا فَػػابْػتَػغُوا ِعنػ َػد اللَّػ ِػو الػ ّْػرْز َؽ َو ْاعبُػ ُػدوهُ َوا ْشػ ُك ُروا لَػػوُ إِلَْيػ ِػو
ُ
ُْ
2
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
َّ
ػك رْزقَػػوُ بػَػل عبُّػػوا ُب عُتُػػو
تػُ ْر َجعُػػو َف  ، ﴾3وقػػاؿ :سػػبحانو ﴿ أ ََّمػ ْػن َىػ َذا الػػذي يَػ ْػرُزقُ ُك ْم إ ْف أ َْم َسػ َ
َونػُ ُفوٍر ﴾ .
المشركون يلجأون إلـى اهلل في الشدة
وقد كاف اؼبشركوف ىبلصػوف الػدعاء عنػد الشػدائد قػاؿ سػبحانو ﴿ :فَػِإ َذا ركِبػوا ُِب الْ ُف ْل ِ
ػك
َُ
ِِ
ػاى ْم إِ َىل الْبَ ػ ّْػر إِ َذا ُى ػ ْػم يُ ْش ػ ِرُكو َف ﴾ ،4ومل يكس ػػبوا إيبان ػػا
َد َع ػ ُػوا اللَّػػوَ ـبُْلص ػ َ
ّْين فَػلَ َّم ػػا َقبَّػ ُ
ػُت لَػػوُ ال ػػد َ
ضػ َّػل َمػػن تَػ ْدعُو َف
بػػدعائهم ﵁ وحػػده ُب الشػػدة قػػاؿ سػػبحانوَ ﴿ :وإِذَا َم َّسػ ُك ُم الْ ُّ
ضػ ُّػر ُِب الْبَ ْحػ ِر َ
ورا ﴾ .5
إِالَّ إِيَّاهُ فَػلَ َّما َقبَّا ُك ْم إِ َىل الْبَػّْر أ َْعَر ْ
ضتُ ْم َوَكا َف ا ِإلنْ َسا ُف َك ُف ً
أما ىؤالء فإهنم يريدوف من اؼبػوتى كشػف الكربػات وقضػاء اغبػوائج ويػدعوهنم ُب الشػدة
ِ
ػف
والرخػػاء ،وقػػد وبػػخ ا﵁ سػػبحانو اؼبشػػركُت بقولػػو ﴿ :أ ََّمػػن ُِهبيػ
ػب الْ ُم ْ
ض ػطََّر إِذَا َد َعػػاهُ َويَكْشػ ُ
ُ
السوءَ َوَْهب َعلُ ُك ْم ُخلَ َفاء ْاأل َْر ِ
ض أَإِلَوٌ َّم َع اللَّ ِو قَلِ ًيبل َّما تَ َذ َّك ُرو َف ﴾ .6
ُّ
وقػػد كػػانوا يعلمػػوف أف ذلػػك ﵁ وحػػده وأف آؽبػػتهم لػػيس ؽبػػا شػػيء مػػن ذلػػك وؽبػػذا احػػتج
سبحانو وتعاىل عليهم بذلك اإلقرار منهم أنو ىو اإللو اغبق وأف إؽبية ما سواه باطلة.
إسم اإلسالم دون حقيقتو ال ينفع

ٔ  -فاطر اآلية ٖٔ.
ٕ  -العنكبوت اآلية .ٔٚ
ٖ  -اؼبلك اآلية ٕٓ.
ٗ  -العنكبوت اآلية ٘.ٙ
٘  -اإلسراء اآلية .ٙٚ
 - ٙالنمل اآلية ٕ.ٙ

منرب التوحيد واعبهاد

(ٓٗٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

إنػػك يػػا أخػػا اإليبػػاف إذا تػػذكرت أف اؼبناضػػلُت عػػن اؼبشػػركُت _ أعػػٍت اعبهػػاؿ الػػذين مل
يفهموا أقواؿ العلماء – يكادوف ينسبوف إىل اإلسػبلـ كػل مػن ادعػاه وإف أتػى الشػرؾ الصػراح
والكفر البواح عن جهل وتقليد واتباع للشبهات ،أدركػت خطػورة قواعػدىم الباطلػة ومػذىبهم
الفاسد على الدعوة إىل التوحيد اػبالص.
فػػالقبوريوف اؼبسػػتغيثوف بػػاألموات اؼبتمسػػحوف بالعتبػػات.آملُت قضػػاء اغباجػػات وتف ػريج
الكربػات ،متقػربُت بالػػذبائح والنػذور متضػرعُت إىل القبػػور ،ىػم عنػدىم مػػن اؼبسػلمُت لػػنطقهم
بالشهادتُت وأدائهم فرائض اإلسبلـ ،وال يكفروف ُب أحكاـ الػدنيا واآلخػرة حػىت تقػاـ علػيهم
اغبجة بأف فعلهم شػرؾ ،وتػزاؿ عػنهم الشػبهة الػيت دفعػتهم إليػو ،وىػذه وا﵁ بليػة عظمػى ،فمػا
الفرؽ بُت ىؤالء القبوريُت وعبدة األوثاف من قريش غَت االسم.
قػػاؿ العبلم ػػة الصػػنعاين  ( :الن ــذر بالم ــال عل ــى المي ــت ونح ــوه والنح ــر عل ــى القب ــر
والتوســل بــو وطلــب الحاجــات منــو ،ىــو بعينــو الــذي كانــت تفعلــو الجاىليــة ،وإمبػػا كػػانوا
يفعلونو ؼبا يسػمونو وثنػا وصػنما ،وفعلػو ُب القبوريػوف ؼبػا يسػمونو وليػا وقػربا ومشػهدا ،واألظبػاء
ال أثر ؽبا وال تغَت اؼبعاين ،ضرورة لغوية وعقلية وشرعية ،فإف من شرب اػبمر وظباىػا مػاءً مػا
شرب إال طبرا .1)..
وق ػػاؿ العبلم ػػة الش ػػوكاين  ( :وم ػػن اؼبفاس ػػد البالغ ػػة إىل ح ػػد يرم ػػي بص ػػاحبو وراء ح ػػائط
اإلسػػبلـ ويلقيػػو علػػى أـ رأسػػو مػػن أعلػى مكػػاف الػػدين ،أف كثػَتا مػػنهم يػػأٌب بأحسػػن مػػا يبلكػػو
مػػن األنعػػاـ وأجػػود مػػا وب ػوز مػػن اؼبواشػػي ،فينحػػره عنػػد ذلػػك القػػرب ،متقربػػا بػػو إليػػو ،راجيػػا مػػا
يضػػمن حصػولو لػػو منػػو ،فيهػػل بػػو لغػػَت ا﵁ ويتعبػػد بػػو لػػوثن مػػن األوثػػاف ،إذ أنــو ال فــرق بــين
نحــر النحــائر ألحجــار منصــوبة يســمونها وثنــا وبــين قبــر لميــت يســمونو قب ـرا ،ومجــرد
االختالف في التسمية ال يغني من الحق شيئا).2
وقػػد ذكػػر رضبػػو ا﵁ مكايػػد الشػػيطاف ألىػػل القبػػور ُب ربسػػينها وذبصيصػػها وإنارهتػػا وغػػَت
ذلػػك فبػػا يػػدخل الروعػػة واؼبهابػػة ُب قلػػب الزائػػر ( حػػىت يطلػػب مػػن صػػاحب ذلػػك القػػرب مػػا ال
يقدر عليو إال ا﵁ سبحانو فيصَت ُب عداد اؼبشركُت).3

ٔ  -تطهَت االعتقاد ص .ٜٔ ، ٔٛ
ٕ  -شرح الصدور بتحرمي رفع القبور ص ٕٓ.
ٖ  -شرح الصدور ص .ٔٚ

منرب التوحيد واعبهاد

(ٔٗٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

وقػػد بػػُت رضبػػو ا﵁ معػػٌت الشػػرؾ ردا علػػى مػػن يػػزعم أف اؼبشػػرؾ ىػػو مػػن يعبػػد األص ػػناـ
واألحجػػار  ..فقػػاؿ  ( :الشػػرؾ ىػػو أف يفعػػل لغػػَت ا﵁ شػػيئا ىبػػتص بػػو سػواء أطلػػق علػػى ذلػػك
الغػػَت مػػا كانػػت تطلقػػو عليػػو اعباىليػػة كالصػػنم والػػوثن أو أطلػػق عليػػو اظبػػا آخػػر ،كػػالويل والقػػرب
واؼبشهد .1)..
وىذا كلو فبػا يبػُت أف اؼبسػتغيثُت بػاألموات مػن دوف ا﵁ مشػركوف وأف فعلهػم ىػو الشػرؾ
بعينػػو ،مهمػػا تغػػَتت األظبػػاء وكثػػرت الػػدعاوى .وقػػد تقػػدـ ُب الكػػبلـ عػػن مػػانع "اعبهػػل" أف
مثل ىذا اعبهل ال يعذر صاحبو ،ألنػو نقػض ألصػل الػدين ،يطلػق تكفػَت صػاحبو وال يتوقػف
فيو.
قاؿ الشوكاين رضبو ا﵁  ( :لػيس ؾبػرد قػوؿ – ال إلػو إال ا﵁ مػن دوف عمػل دبعناىػا مثبتػا
لئلسبلـ فإنو لو قاؽبا أحد من أىل اعباىلية وعكف على صنمو يعبده مل يكػن ذلػك إسػبلما
).2
في ػػا عبه ػػل م ػػن يع ػػذره جبهل ػػو ويس ػػميو مس ػػلما ،وي ػػا ؼبض ػ ػرتو عل ػػى ال ػػدعوة إىل التوحي ػػد
اػبالص.

 .4تولي الكافرين من دون المؤمنيـن
ىػػذا مػػن صػػور الكفػػر بػػا﵁ والػػردة عػػن اإلسػػبلـ يقػػوؿ سػػبحانو  ﴿ :الَّ يػت ِ
َّخػ ِػذ الْ ُم ْؤِمنُػػو َف
َ
ِ
ِ ِِ
الْ َكػػافِ ِر ِ ِ
س ِمػ َػن اللّػ ِػو ُِب َشػ ْػي ٍء إِالَّ أَف تَػتَّػ ُق ػوْا
ُت َوَمػػن يػَ ْف َعػ ْػل َذلػَ 3
ين أ َْوليَػػاء مػػن ُد ْوف الْ ُمػ ْػؤمن َ
َ
ػك فَػلَػ ْػي َ
ِمْنػهم تػُ َقا ًة وُوب ّْذرُكم اللّو نػَ ْفسو وإِ َىل اللّ ِو الْم ِ
صَتُ﴾ .
ُْ
َ
َ َ ُ ُ ُ َُ َ
قاؿ ابن جرير ( :من ازبذ الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا يػواليهم علػى ديػنهم ويظػاىرىم
علػى اؼبسػلمُت فلػيس مػن ا﵁ ُب شػػيء ،أي قػد بػرئ مػن ا﵁ وبػػرئ ا﵁ منػو بارتػداده عػن دينػػو
ودخولو ُب الكفػر﴿ ،إِالَّ أَف تَػتَّػ ُقػواْ ِمػْنػ ُه ْم تػُ َقػا ًة﴾ أي  :إال أف تكونػوا ُب سػلطاهنم فتخػافوىم
على أنفسكم فتظهروا ؽبم الوالية بألسنتكم وتضمروا العدواة وال تشايعوىم على ما ىم عليػو

ٔ  -الدر النضيد ص  ٔٛبتصرؼ يسَت.
 - 2الدر النضيد ص ٓٗ.
ٖ  -آؿ عمراف اآلية .ٕٛ

منرب التوحيد واعبهاد

(ٕٗٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

من الكفر وال تعينوىم على مسلم بكفر ) .1وقاؿ تعاىل ﴿ :يا أَيػُّهػا الَّ ِػذين آمنُػواْ الَ تَػت ِ
َّخػ ُذواْ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بػَ ْع ٍ
ض َوَمػن يػَتَػ َػوَّؽبُم ّْمػن ُك ْم فَِإنَّػوُ مػْنػ ُه ْم إ َّف اللّػوَ الَ يػَ ْهػدي
َّص َارى أَْ2وليَاء بػَ ْع ُ
الْيَػ ُه َ
ود َوالن َ
ِ
ِ
ُت ﴾ .
الْ َق ْوَـ الظَّالم َ
ق ػػاؿ اب ػػن جري ػػر ( م ػػن ت ػػوىل اليه ػػود والنص ػػارى م ػػن دوف اؼب ػػؤمنُت فإن ػػو م ػػن أى ػػل دي ػػنهم
وملػػتهم ،فإنػو ال يتػػوىل متػػوؿ أحػػدا إال وىػػو بػػو وبدينػػو ومػػا ىػػو عليػػو راض وإذا رضػػيو ورضػػي
حكمو ).3
حكمو َ
دينو فقد عادى ما خالفو وسخطو ،وصار ُ
وقاؿ ابن حزـ  :وصح أف قوؿ ا﵁ تعاىلَ ﴿ :وَمن يػَتَػ َوَّؽبُم ّْمن ُك ْم فَِإنَّوُ ِمْنػ ُه ْم ﴾ إمبا ىػو
على ظاىره بأنو كافر من صبلة الكفار ،وىذا حق ال ىبتلف فيو اثناف من اؼبسلمُت ).4

وقاؿ ابن تيمية  ( :أخرب ا﵁ ُب ىذه اآلية أف متوليهم ىو مػنهم وقػاؿ سػبحانوَ ﴿ :ولَ ْػو
ػك َّن َكثِػػَتا ّْمػْنػهم فَ ِ
َكػػانُوا يػ ْؤِمنُػػو َف بِػػا﵁ والنَّػِػيب ومػػا أُنػ ِزَؿ إِلَيػ ِػو مػػا َّازبَػ ُذوىم أَولِيػػاء ولَػ ِ
اسػ ُقو َف ﴾.5
ْ َ
ّْ َ َ
ُ
ً ُْ
ُْ َْ َ
فدؿ على أف اإليباف اؼبذكور يناُب ازباذىم أولياء ويضػاده ،وال هبتمػع اإليبػاف وازبػاذىم أوليػاء
ُب القلب ،فالقرآف يصدؽ بعضو بعضا ).6
إال أن ػػو ُب ظ ػػل جه ػػل التوحي ػػد وغي ػػاب حقيق ػػة اإليب ػػاف ظه ػػرت ص ػػور كث ػػَتة م ػػن ال ػػوالء
ألعػػداء الػػدين مػػن ربكػػيم تش ػريعاهتم وطػػاعتهم والركػػوف إلػػيهم وؾبػػاملتهم وؾبالسػػتهم وقػػت
استهزائهم بآيات ا﵁ والوقوؼ ُب صفهم ﵀اربة أىل اغبق والرشاد.
قاؿ القرطيب ُب قولو تعاىلَ ﴿ :وَمػن يػَتَػ َػوَّؽبُم ّْمػن ُك ْم فَِإنَّػوُ ِمػْنػ ُه ْم ﴾ (شػر ط وجوابػو أي :
ألنػػو ق ػػد خػػالف ا﵁ تع ػػاىل ورس ػولو كم ػػا خػػالفوا ،ووجب ػػت معػػاداهتم ،ووجب ػػت لػػو الن ػػار كم ػػا
وجبت ؽبم ،فصار منهم ،أي من أصحأّم ).7

ٔ  -تفسَت الطربي ٖ.ٕٕٛ/
ٕ  -اؼبائدة اآلية ٔ٘.
ٖ  -تفسَت الطربي ٖ.ٕٕٚ/
ٗ  -ا﵀لى ( ٖٔ  ) ٖ٘/ربقيق حسن زيداف.
٘  -اؼبائدة اآلية ٔ.ٛ
 - ٙكتاب اإليباف ص ٗٔ وراجع "الوالء والرباء" ( ص ٕٖٕ – ٖٕٗ.
 - ٚتفسَت القرطيب .ٕٔٚ/ٙ

منرب التوحيد واعبهاد

(ٖٗٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

قاؿ الشوكاين  ( :قولو تعاىلَ ﴿ :وَمن يػَتَػ َوَّؽبُم ّْمن ُك ْم فَِإنَّوُ ِمْنػ ُه ْم ﴾ أي فإنػو مػن صبلػتهم
وُب عػػدادىم وىػػو وعيػػد شػػديد ،فػػإف اؼبعصػػية اؼبوجبػػة للكفػػر ىػػي الػػيت بلغػػت إىل غايػػة لػػيس
َّ ِ
ين َآمنُػواْ َمػػن يػَ ْرتَػ َّػد ِمػػن ُك ْم َعػػن ِدينِػ ِػو
وراءىػػا غايػػة  )..إىل أف قػػاؿ ُب قولػػو تعػػاىل ﴿ يػَػا أَيػُّ َهػػا الػػذ َ
ؼ ي ػأٌِْب اللّػػو بَِقػػوٍـ ُِوب ػبُّػهم وُِوببُّونػَػو أ َِذلَّػ ٍػة علَػػى الْمػػؤِمنُِت أ َِعػ َّػزةٍ علَػػى الْ َكػػافِ ِرين ُهب ِ
اىػ ُػدو َف ُِب
َ
َ ُْ َ
َ َ
ُ ْ ُْ َ ُ
فَ َسػ ْػو َ َ
ِ ِ
ِ
ػك فَ ْ ِ ِ ِ
ػيم ﴾ (وىػذا
َسبِ ِيل اللّ ِػو َوالَ َىبَػافُو َف لَ ْوَمػةَ آلئػِ ٍم َذل َ
ض ُػل اللّػو يػُ ْؤتيػو َمػن يَ َشػاء َواللّػوُ َواس ٌػع َعل ٌ
الشروع ُب بياف أحكاـ اؼبرتدين بعد بياف أف مواالة الكافرين من اؼبسلم كفر ،وذلك نوع مػن
أنواع الردة ).1
وقاؿ ابن تيمية  ( :وؼبا هنى عن مػواالة الكفػار وبػُت أف مػن تػوالىم مػن اؼبخػاطبُت فإنػو
منهمَّ ،بُت أف من توالىم وارتد عن دين اإلسبلـ ال يضر اإلسبلـ شيئا ).2
تولي المرتد
قػػاؿ أبػػو بكػػر بػػن العػػريب ُب تفسػػَته لقولػػو تعػػاىل ﴿ َوَمػػن يػَتَ ػ َػوَّؽبُم ّْمػػن ُك ْم فَِإنػَّػوُ ِمػْنػ ُه ْم ﴾ (
إف اآليػػة تفيػػد نفػػي ازبػػاذ األوليػػاء مػػن الكفػػار صبيعػػا ) 3فػػالنهي عػػن اؼب ػواالة الىبػػص اليهػػود
والنصارى ألف لفظ "اليهود والنصارى" ىو لقب ومفهػوـ اللقػب ال حجػة فيػو عنػد اعبمهػور،
فػػالنهي يعػػم الكفػػار صبيعػػا ،كمػػا دؿ علػػى ذلػػك القػػرآف ،يقػػوؿ سػػبحانو وتعػػاىل  ﴿ :الَّ يػت ِ
َّخػ ِػذ
َ
الْمؤِمنو َف الْ َكافِ ِرين أَولِياء ِمػن دو ِف الْمػؤِمنُِت ومػن يػ ْفعػل ذَلِ
َّ
س ِم َػن اللّ ِػو ُِب َش ْػي ٍء إِال أَف
ػي
ل
ػ
ف
ػك
َ
َ
ُْ ُ
َ
ْ
َ َْ
ُْ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ
صَت ﴾ ،4وقاؿ سَػبحانو  ﴿ :يػا أَيػُّهػا الَّ ِ
تَػتَّػ ُقواْ ِمْنػهم تػُ َقا ًة وُوب ّْذرُكم اللّو نػَ ْفسو وإِ َىل اللّ ِو الْم ِ
ين
ػذ
َ َ
ُْ
َ َ ُ ُ ُ َُ َ
َ
َ ُ
الَّ ِػذين آمنُػواْ الَ تَػت ِ
َّخػ ُذواْ آبػاء ُكم وإِخػػوانَ ُكم أَولِيػاء إَ ِف اسػتَحبُّواْ الْ ُك ْفػػر علَػى ا ِإليبػَ ِ
ػاف َوَمػن يػَتَ ػ َػوَّؽبُم
َ َ
ْ َ
َ ْ ََ ْ ْ َ ْ 5
َ َ
ِ
ك ُى ُم الظَّالِ ُمو َف ﴾ .
ػئ
ل
ُو
َ
ّْمن ُك ْم فَأ ْ َ
ولذلك يدخل ُب صبلتو اؼبرتد ألنػو كػافر ،وتسػميتو مرتػد ال سبنػع مػن إطػبلؽ اسػم الكفػر
ِ
ِِِ
ِ ِ
ػت
ػت َوُى ػ َػو َكػ6ػافٌر فَأ ُْولَ ػػئِ َ
ك َحبِطَػ ْ
عليػػو كمػػا قػػاؿ تع ػػاىلَ ﴿ :وَمػػن يػَ ْرتَػػد ْد م ػػن ُك ْم َعػػن دينػػو فَػيَ ُمػ ْ
الدنْػيا و ِ
ِ
اب النَّػا ِر ُى ْػم فِ َيهػا َخالِ ُػدو َف ﴾  .وقػاؿ سػبحانو﴿ :
اآلخ َػرةِ َوأ ُْولَػػئِ َ
كأ ْ
ػح ُ
َص َ
أ َْع َما ُؽبُ ْم ُب ُّ َ َ
ٔ  -فتح القدير ٕ.٘ٔ،٘ٓ/
ٕ  -الفتاوى .ٖٓٓ/ٔٛ
ٖ  -أحكاـ القرآف ٕ.ٖٙٓ/
ٗ  -آؿ عمراف .ٕٛ
٘  -التوبة اآلية ٖٕ.
 - ٙالبقرة اآلية .ٕٔٚ

منرب التوحيد واعبهاد

(ٗٗٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

ف يػَ ْه ِدي اللّوُ قَػ ْوًمػا َك َف ُػرواْ بػَ ْع َػد إِيبَػاهنِِ ْم َو َشػ ِه ُدواْ أ َّ
الر ُس َ
ػات َواللّػوُ الَ
َف َّ
َكْي َ
ػاءى ُم الْبَػيّْػنَ ُ
ػوؿ َح ّّػق َو َج ُ
1
ِ
ِِ
ُت ﴾ .
يػَ ْهدي الْ َق ْوَـ الظَّالم َ
قاؿ ابن تيمية ( وكفر الردة أغلظ باإلصباع من الكفر األصلي ).2
وقػػد مػػر بنػػا ُب الكػػبلـ عػػن اؼبمتنعػػُت أف أمثػػاؿ ىػػؤالء وإف كػػاف كفػػرىم فبػػا قػػد ىبفػػى إال
أنو ال يتوقف تكفَتىم على اكتماؿ الشروط وانتفاء اؼبوانع.

ٔ  -آؿ عمراف اآلية .ٛٙ
ٕ  -الفتاوى .ٗٚٛ/ٕٛ

منرب التوحيد واعبهاد

(٘ٗٔ)

اف البــررةِ بِموانِ ِع الت ـ ـ ِ
ـكفي ِر المعتب ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
إتح ـ ـَ ُ َ َ َ َ َ َ

خاتمة
الوالء والبراء عقيدة
( الػوالء والػرباء ىػػو الصػػورة الفعليػة للتطبيػػق الػواقعي ؽبػػذه العقيػدة وىػػو مفهػػوـ ضػػخم ُب
حػػس اؼبسػػلم دبقػػدار ضػػخامة وعظمػػة ىػػذه العقيػػدة وا﵁ سػػبحانو وتعػػاىل يقػػوؿ  ﴿ :الَ إِ ْكػ َػر َاه
وت ويػػؤِمن بِاللّ ِػو فَػ َق ِػد استمسػك بِػالْعروةِ
ِ
ُت ُّ
الر ْش ُد ِم َن الْغَ ّْي فَ َم ْن يَْ1ك ُف ْر بِالطَّػاغُ َ ُ ْ
ُِب الدّْي ِن قَد تػَّبَػ َّ َ
ْ َ ْ َ َ ُْ َ
انفصاـ َؽبا واللّو َِظب ِ
ِ
يم ﴾ .
الْ ُوثْػ َق َى الَ َ َ َ َ ُ ٌ
يع َعل ٌ
وا﵁ جػػل جبللػػو أراد للمسػػلم بػػل لئلنسػػاف الكرامػػة ُب ىػػذه األرض ﴿ َولََق ػ ْد َكَّرْمنَػػا بػَ ِػٍت
ِ
ضػ ْلنَاىم علَػى َكثِػ ٍَت ّْفبَّػن خلَ ْقنَػا تَػ ْف ِ
ضػيبلً
َ
اىم ّْم َن الطَّيّْبَات َوفَ َّ ُ ْ َ
اى ْم ُِب الْبَػّْر َوالْبَ ْح ِر َوَرَزقْػنَ ُ
آد َـَ 2و َضبَْلنَ ُ
ْ َ
﴾  .فحػػُت يكػػوف والء اؼبسػػلم لدينػػو وحزبػػو اؼبػػؤمنُت فهػػو ّٔػػذا يقػػدر ىػػذا التكػػرمي حػػق قػػدره
ويعبد ا﵁ حق عبادتو ألنو زبلى بل وعادى كل عبوديػة تريػد إخضػاعو لسػلطاهنا مػن دوف ا﵁
أمػػا حػػُت ينػػتكس فيعبػػد غػػَت ا﵁ س ػواء بالشػػعائر أـ بالش ػرائع أـ بالطاعػػة واالنقيػػاد ،فإنػػو ّٔػػذا
يهػػبط مػػن تلػػك اؼبكانػػة والكرامػػة إىل عبوديػػة أى ػواء شػػىت ،وآراء ومػػذاىب سبػػزؽ عليػػو حياتػػو،
وتضيق عليو آخرتو فيعيش شقيا ،وإف زعم أنو سػعيد ،ذلػك أف مقيػاس السػعادة والشػقاوة ُب
التصػػور اإلسػػبلمي ،نػػابع مػػن عبػػادة ا﵁ وحػػده وربكػػيم شػػرعو واػبلػػوص لػػو أو عكػػس ذلػػك
عبػادة الطػاغوت واؽبػوى والشػهوة وتلػػك ىػي دركػات الشػقاء الػيت يعػػيش فيهػا كػل مػن أعػػرض
عػػن ىػػدى ا﵁ ودينػػو  .وم ػواالة غػػَت اؼبػػؤمنُت – فضػػبل عػػن أهنػػا ردة وعصػػياف ﵁ سػػبحانو –
ىػػي مصػػدر التذبػػذب والفصػػاـ والنكػػد ُب حيػػاة فاعلهػػا ،ألنػػو ال إىل ىػػؤالء وال إىل ىػػؤالء،
وُب ىذا العصر الذي اختلطت فيػو اؼبفػاىيم ،واضػطربت فيػو اآلراء ،وخلػط اغبػق بالباطػل بػل
أقصي اغبق ورفعػت شػارة الباطػل ،أيػن يقػف اؼبسػلم ؟ أيػن يكػوف والؤه ؟ وؼبػن يكػوف ؟ وىػو
يرى الكفر الصػريح معلنػا ومنفػذا ُب حيػاة النػاس ٍب يضػع لػذلك "ال فتػة بسػيطة" إف ذلػك ال
يتعارض مع اإلسبلـ.
ومثاؿ ذلك من يدين باالشػًتاكية أو الديبقراطيػة أو العلمانيػة أو القوميػة أو الشػيوعية ٍب
يقػػاؿ ىػػذا ال يعػػارض اإلسػػبلـ ألنػػو عبلقػػة بػػُت العبػػد وربػػو ،ؼبػػن يكػػوف والء اؼبسػػلم وىػػو يػػرى
شػػرع ا﵁ ؿبيػػدا مػػن األرض وؿباربػػاٍ ،ب يسػػتورد القػػانوف البشػػري ليكػػوف ىػػو دسػػتور النػػاس ُب

ٔ  -البقرة اآلية .ٕ٘ٙ
ٕ  -اإلسراء اآلية ٓ.ٚ
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حي ػػاهتم وم ػػنهج مس ػػَتهتمٍ ،ب يق ػػاؿ إف ى ػػذا ال يع ػػارض اإلس ػػبلـ ألف التشػ ػريع اإلس ػػبلمي –
سواء قيلت بلساف اغباؿ أو اؼبقاؿ – مل يعد مسايرا لركب اغبضارة والتطور ؟
ؼبػػن يك ػوف والء اؼبسػػلم وىػػو يػػرى اؼبنػػافقُت يتمسػػحوف باسػػم اإلسػػبلـ ،وى ػم ُب اغبقيقػػة
أخطر على الدين من أعدائو الصرحاء؟
ىػػذه أسػػئلة وأسػػئلة غَتىػػا كثػػَتة ...واإلجابػػة عليهػػا تكمػػن ُب اغبقيقػػة التاليػػة ..أنػػو ال
يبكػ ػػن للمسػ ػػلم أف يكػ ػػوف والؤه ﵁ ولدينػ ػػو وللمػ ػػؤمنُت خالصػ ػػا ،إال إذا كػ ػػاف مػ ػػدركا غبقيقػ ػػة
التوحيػ ػػد " ال إلػ ػػو إال ا﵁ ؿبمػ ػػد رسػ ػػوؿ ا﵁ " فبتػ ػػثبل ؽبػ ػػا ،مػ ػػدركا مػ ػػدلوؽبا ومعناىػ ػػا ،عارفػ ػػا
دبقتضياهتا ولوازمهاٍ ،ب علمػو باعباىليػة والشػرؾ والكفػر والػردة والنفػاؽ حػىت ال يكػوف مصػيدة
للوقػػوع ُب ىػػذا الشػػر ،ألنػػو ال يعػػرؼ اإلسػػبلـ مػػن ال يعػػرؼ اعباىليػػةٍ .ب عملػػو حبقيقػػة الػػوالء
والرباء ُب اؼبفهوـ اإلسبلمي الصحيح وىػو أف الػوالء واغبػب والنصػرة للمػؤمنُت مػن أي جػنس
كػػانوا وبػػأي لغػػة نطق ػوا وُب أي مكػػاف حل ػوا ،ألنػػو ال يػػؤمن دبػػا تػػؤمن بػػو اعباىليػػات مػػن لوثػػة
الدـ وننت العرؽ وخسة الًتاب.
فهو مع إخوانو اؼبؤمنُت بقلبو ولسػانو ومالػو ودمػو ،ويػأمل ألؼبهػم ويفػرح لفػرحهم ،وبغضػو
وب ػراؤه عبميػػع أعػػداء ا﵁ ،س ػواءً كػػانوا كف ػػارا أص ػػليُت أو مرتػػدين أومنػػافقُت ،وموقف ػو م ػػنهم :
اعبهاد بالنفس واؼباؿ والقلم واللساف وكل ما أوٌب من طاقة وعلى حساب جهده وطاقتو.
إف ى ػػذه ى ػػي اغبقيق ػػة ال ػػيت إذا أدركه ػػا اؼبس ػػلم وعم ػػل ّٔ ػػا ،يس ػػتطيع أف وب ػػدد موقفػ ػو..
فيعرؼ من يوايل ومن يعادي ،وماذا يريد اإلسبلـ منو وماذا يراد لئلسبلـ من أعدائو.
ؤّذا يكوف مسلما واعيا عزيزا بعزة ا﵁ غػَت واىػن وحػزين ألف ا﵁ معػو وىػو القائػل ﴿ :
ِ
ِِ
ُت ﴾  .1ومػػن كػػاف ا﵁ معػػو فلػػن يضػػره أف
َوالَ َهتنُ ػوا َوالَ َْربَزنُػوا َوأَنػػتُ ُم األ َْعلَػ ْػو َف إِف ُكنػػتُم ُّمػ ْػؤمن َ
ذبتمع البشرية بكاملها ألف تضره ،فهي دبجموعها ال تستطيع ذلػك ،إال إذا كػاف ا﵁ يريػد لػو
ذلك ،وإال فهي أعجز من أف تناؿ منو شيئا بسيطا بغَت قدرة ا﵁ وإرادتػو ) .2وإىل ىنػا ًب مػا
أردت صبعػػو وقصػػدت ختامػػو بػػالوالء وال ػرباء ألنػػو ال سػػبيل إىل ترس ػػيخ عقيدتػػو إال بتحقيػػق
مسائل الكفر واإليباف والعمل دبقتضاىا .وما مل ربقػق عقيػدة الػوالء والػرباء فػإف آّػاؿ سػيبقى
مفتوحػػا إلشػػعاؿ نػػار الفتنػػة وإثػػارة نقػػع الفسػػاد .وا﵁ مػػن وراء القصػػد وىػػو اؽبػػادي إىل س ػواء
السبيل.
ٔ  -آؿ عمراف اآلية .ٖٜٔ
ٕ  -الوالء والرباء ص .ٕ٘ٔ – ٕٗٛ
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