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هــذه جمموعــة منشــورات اســتخرت اهلل تعــاىل فيهــا لــن أعلــق 
عليهــا كثــرا بــل لــن أدخــل يف نقاشــات عقيمــة يف اتلعليقــات 
ــزام أصحــاب هــذا القــول  عليهــا وإنمــا الغــرض منهــا فقــط إل
ــوال  ــض األق ــون بع ــون ويلصق ــن يقص ــاع واذلي ــارق لإلمج اخل
ــيخ  ــك الش ــاعدهم يف ذل ــم وس ــل العل ــوالت أه ــة يف نق املوهم

قوقــل..
أقــول : أردت فقــط إلزامهــم إذ نفــوا عــذر انلــاس باجلهــل 
واتلأويــل وغرهمــا وهمــا عــذران جممــع عليهمــا يمتنــع معهمــا 
ــم  ــة ..أردت إلزامه ــردا أم مجاع ــواء أكان ف ــن س ــر املع تكف
بتكفــر األنبيــاء والصحابــة وعلمــاء األمــة بهذه انلقــول وأخص 
ــاذر اذلي  ــن الع ــر املع ــى كف ــك ح ــادى يف ذل ــن تم ــم م منه

ــذار .. ــذه األع ــذر به يع
ــة  ــه يف احلمل ــون علي ــا يتكئ ــؤالء جانب ــا هل ــا تركن ــن م وحن
الطرهونيــة ىلع الغــاة وقــد مجعــت يف جمــد ضخــم وتضمنــت 
ــر  ــن ، وتكف ــر املع ــتقلة ويه : تكف ــت مس ــائل أخرج رس
ــا  ــا فيه ــد ذكرن ــع وق ــا باملوق ــل ولكه ــذر باجله ــاذر ، والع الع
إلزامــات مــن هــذا ابلــاب وقــد الزتمهــا الصادقــن مــع أنفســهم 
منهــم فكفــروا شــيخ اإلســام ابــن تيميــة وســموه ابــن جهميــة 
ــا جيفــة وكفــروا اإلمــام  ــا حنيفــة وســموه أب وكفــروا اإلمــام أب
حممــد بــن عبــد الوهــاب وقطعــا مــن املتأخريــن لــم يســلم منهــم 
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قــادة املجاهديــن بــل ومــن يوافقهــم يف بعــض غلوهــم أمــا علماء 
ــاين  ــن واألبل ــن عثيم ــاز واب ــن ب ــرج اكب ــدث والح ــان فح الزم
وآخرهــم العبــد الفقــر اكتــب الســطور وقــد هالــي اآلن محلــة 
ــر  ــم تلكف ــة وأمثاهل ــن احلدادي ــة م ــت قديم ــدة وإن اكن جدي
ــاعرة  ــر األش ــم تكف ــقاين ث ــر العس ــن حج ــم اب ــام العل اإلم

ــاهلل . ــوة إال ب ــول والق ــا والح ــة وتفصي مجل
ــة مــن  ــن : األول : نصــوص رشعي ــا ســركز ىلع أمري وحنــن هن
ــم  ــم تلزمه ــل العل ــن أه ــول م ــار ونق ــنة واآلث ــاب والس الكت
بتكفــر مــن ذكرنــا إن صدقــوا مــع أنفســهم والزتمــوا مذهبهــم 

دون لــف ودوران
واثلــاين : نقــول رشعيــة تبــن هلــم أن مــن تــأول ووقــع يف بــدع 
عقديــة اكلتشــبيه واتلأويــل واتلفويــض واتلجهــم وغــر ذلــك ما 
أتــوا مــن فــراغ وإنمــا هلــم اســتدالالت هــم أنفســهم يعجــزون 
عــن الــرد عليهــا لقــوة بعضهــا .. فمــا مــن فرقــة ضالــة إال وهلــا 

مــا تعلقــت بــه مــن أدلــة أو شــبه أدلــة وبــاهلل اتلوفيــق .
وأكــرر .. لقــد اســتخرت يف هــذا األمــر ألنــه ســيفتح بابــا كبرا 
ــؤالء  ــا ه ــد أعيان ــة فق ــد حيل ــا بايل ــن م ــبهات ولك ــن الش م
ــاء  ــا العلم ــبهات يعرفه ــذه الش ــل ه ــم ومث ــون ىلع العل املتطفل
ــت  ــه وإن اكن ــف حجت ــون للمخال ــا ويعرف ــا بقدره فيقدرونه
ــا  ــة فايعرفونه ــؤالء اجلهل ــا ه ــذره وأم ــون ع ــة فيلتمس باطل
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ــه مــن بعــض املعلومــات هــو فقــط  ــا أحاطــوا ب ــون أن م ويظن
ــون . ــون ويضل ــألة فيضل ــايف املس م

وقطعــا يســعدنا أن تتضمــن تعليقــات اإلخــوة الــردود ىلع ماقــد 
ينــرش مــن الشــبهات فاهلــدف مــن نرشها ليــس تقريرهــا ولكن 
تقريــر العــذر ملــن تعلــق بهــا ال تصويبــه وبيــان صعوبــة األمــر 

اذلي تســاهل فيــه هــؤالء القــوم واهلل املوفــق .
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مقدمــة : يف اعتمــاد الــرشوط واملوانــع عنــد أهــل العلــم خباف 
أهــل اجلهــل واتلعالم

قال شيخ اإلسام ابن تيمية : 
)إن اتلكفــر هل رشوط وموانــع قــد تنتــي يف حــق املعــن، وإن 
تكفــر املطلــق ال يســتلزم تكفــر املعــن إال إذا وجــدت 
ــة  ــد واعم ــام أمح ــذا أن اإلم ــن ه ــع، يب ــت املوان ــرشوط وانتف ال
األئمــة اذليــن أطلقــوا هــذه العمومــات لــم يكفــروا أكــر مــن 

ــه(.  ــكام بعين ــذا ال ــم به تكل
وقــال عــن اإلمام أمحــد : ) وإنمــا اكن يكفــر اجلهميــة املنكرين 
ألســماء اهلل وصفاتــه، ألن مناقضــة أقواهلــم ملــا جــاء بــه الرســول 
صــى اهلل عليــه وســلم ظاهــرة بينــة وألن حقيقــة قوهلــم تعطيل 
اخلالــق واكن قــد ابتــي بهــم حــى عــرف حقيقــة أمرهــم وأنــه 
ــة مشــهور عــن الســلف  ــل وتكفــر اجلهمي ــدور ىلع اتلعطي ي

واألئمــة لكــن مــا اكن يكفــر أعيانهــم. 
ويقــول: ومــن ثبــت إســامه بقــن لــم يــزل ذلــك عنه بالشــك، 

بــل ال يــزول إال بعــد إقامــة احلجــة وإزالــة الشــبهة( .
وقــال :  ) وكذلــك الشــافيع ملــا قــال حلفــص الفــرد _ حــن قــال 
القــرآن خملــوق _ : كفــرت بــاهلل العظيــم بــن هل أن هــذا القــول 
كفــر ولــم حيكــم بردتــه بمجــرد ذلــك ألنه لــم يتبــن هل احلجة 
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ــو اعتقــد أنــه مرتــد لســى يف قتلــه وقــد  الــي يكفــر بهــا ول
رصح يف كتبــه بقبــول شــهادة أهــل األهــواء والصــاة خلفهــم (

ويقول : 
)فقــد يكــون الفعــل أو املقالــة كفــراً، ويطلــق القــول بتكفر 
مــن قــال تلــك املقالــة، أو فعــل ذلــك الفعــل، ويقــال: مــن قــال 
كــذا، فهــو اكفــر، أو مــن فعــل ذلــك، فهــو اكفــر. لكن الشــخص 
املعــن اذلي قــال ذلــك القــول أو فعــل ذلــك الفعــل ال حيكــم 
بكفــره حــى تقــوم عليــه احلجــة الــي يكفــر تاركهــا. وهــذا 
األمــر مطــرد يف نصــوص الوعيــد عنــد أهــل الســنة واجلماعــة، 
فــا يشــهد ىلع معــن مــن أهــل القبلــة بأنــه مــن أهــل انلــار، 

جلــواز أن ال يلحقــه، لفــوات رشط أو ثلبــوت مانــع(
وقــال أيًضــا: )نُُصــوص الوعيد الــي يف الكتاب والســنة، ونصوص 
األئمــة باتلكفــر واتلفســيق وحنو ذلك ال يســتلزم ثبــوت موجبها 

 إذا وُِجــَدِت الرشوط، وانتفــِت املوانع(
َّ
؛ إال يف حــق املعــنَّ

وماقل وكىف خر مما كر وألىه
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قدمنــا يف املنشــور الســابق اعتبــار العلمــاء للــرشوط واملوانع يف 
تكفــر املعــن وهنــا نذكــر طرفــا مــن نصــوص الكتاب والســنة 

يف بعــض تلكــم املوانــع فنقول
املســلم اذلي انتســب ألمــة حممــد صــى اهلل عليــه وســلم بنطقه 
بالشــهادتن أو بوالدتــه ملســلم هل خصوصيــة عــن ســائر األمــم 
فايقــارن ماوقــع فيــه بمــن ليــس مــن تلــك األمــة واليصــح أن 
يــؤىت بآيــة تتلكــم عــن الكفــار واملرشكــن ثــم تــزل ىلع رجــل 
ــأس  ــام وإن اكن الب ــرشف باإلس ــة وت ــة املحمدي ــب لألم انتس

باالستشــهاد بهــا للتحذيــر مــن فعاهلــم وبيــان مآهلــم
ــَر  ــُن ُعَم ــد اَكَن اْب ــة فق ــذه اجلزئي ــوارج يف ه ــل اخل ــد ض وق
ــْت 

َ
 آيَــاٍت نََزل

َ
ُقــوا إىِل

َ
ُهــُم اْنَطل ــاَل : إِنَّ

َ
َِّ ، َوق ــِق اهلل

ْ
اَر َخل يََراُهــْم رِشَ

وَهــا ىلَعَ الُمْؤِمنـِـَن » علقــه ابلخــاري ووصلــه 
ُ
َجَعل

َ
ــارِ ، ف فَّ

ُ
يِف الك

ــح . غــره بســند صحي
قــال شــيخ اإلســام يف الفتــاوى:« قــد ثبــت بالكتــاب والســنة 
واإلمجــاع أن مــن بلغتــه رســالة انلــي صــى اهلل عليه وســلم فلم 
يؤمــن بــه فهــو اكفــر، ال يقبــل منــه االعتــذار باالجتهــاد لظهور 
أدلــة الرســالة وأعــام انلبــوة؛ وألن العــذر باخلطــأ حكم رشيع 
فكمــا أن اذلنــوب تنقســم إىل كبائــر وصغائــر، والواجبات تنقســم 
ــا: فكذلــك اخلطــأ ينقســم إىل  إىل أراكن وواجبــات ليســت أراكن
مغفــور وغــر مغفــور، وانلصــوص إنمــا أوجبــت رفــع املؤاخــذة 
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باخلطــأ هلــذه األمــة، وإذا اكن كذلــك فاملخطــئ يف بعــض هــذه 
املســائل ) أي مســائل الــرشك( :

ــع  ــاب م ــل الكت ــن وأه ــن املرشك ــار م ــق بالكف ــا أن يلح - إم
ــان.  ــول اإليم ــة أص ــم يف اعم ــه هل مباينت

- وإمــا أن يلحــق باملخطئــن يف مســائل اإلجيــاب واتلحريــم مع 
أنهــا أيضــا مــن أصــول اإليمان. 

ــم  ــرة وحتري ــرة املتوات ــات الظاه ــوب الواجب ــان بوج ــإن اإليم ف
ــرة؛ هــو مــن أعظــم أصــول اإليمــان  املحرمــات الظاهــرة املتوات
وقواعــد ادليــن، واجلاحــد هلــا اكفــر باالتفــاق مــع أن املجتهــد يف 

بعضهــا ليــس بكافــر باالتفــاق مــع خطئــه. 
ــلم  ــي املس ــن : )يع ــد الصنف ــه بأح ــن إحلاق ــد م وإذا اكن ال ب
(  فمعلــوم أن املخطئــن مــن املؤمنن 

ً
اذلي وقــع يف الــرشك خطــأ

بــاهلل ورســوهل أشــد شــبها منــه باملرشكــن وأهــل الكتــاب« .
ــام  ــل اإلس ــر أه ــن غ ــن اكن م ــا م ــزم :« وأم ــن ح ــال اب وق
مــن نــراين أو يهــودي أو جمــويس، أو ســائر امللــل، أو ابلاطنيــة 
القائلــن بإهليــة إنســان مــن انلــاس، أو نبــوة أحــد مــن انلــاس، 
بعــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم، فــا يعــذرون بتأويــل 

ــل هــم كفــار مرشكــون ىلع لك حــال .ا.ـه أصــا، ب
ــا اهلل  ــة اختصه ــة مرحوم ــة أم ــذه األم ــول فه ــل بانلق والنطي
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ــا  ــع عنه ــد رف ــه ق ــات أن ــذه اخلصوصي ــم ه ــات وأه خبصوصي
اآلصــار واألغــال الــي اكنــت ىلع األمــم الســابقة ومــن 
خصوصيــات هــذه األمــة أن اهلل ســبحانه جتــاوز هلــا عــن اخلطــأ 
وهــذا أمــر عظيــم ونعمــة كــرى تعجــز األمــة عــن شــكره قــال 
ــن  ــه ولك ــم ب ــا أخطأت ــاح فيم ــم جن ــس عليك ــاىل : ) ولي تع

ــم ( ــدت قلوبك ماتعم
ونذكــر هنــا احلديــث العظيــم يف تلــك انلعمــة املســداة لألمــة 
وكيــف فــرح بهــا الصحابــة فرحــا اعرمــا فــي صحيــح مســلم 
عــن أيب هريــرة قــال ملــا نزلــت ىلع رســول اهلل صــى اهلل عليــه 
ــا يف  ــدوا م ــا يف األرض وإن تب ــموات وم ــا يف الس ــلم )هلل م وس
أنفســكم أو ختفــوه حياســبكم بــه اهلل فيغفــر ملــن يشــاء 
ويعــذب مــن يشــاء واهلل ىلع لك يشء قديــر( قــال فاشــتد ذلــك 
ىلع أصحــاب رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم فأتوا رســول اهلل 
صــى اهلل عليــه وســلم ثــم بركــوا ىلع الركــب فقالــوا أي رســول 
ــاد  ــام واجله ــاة والصي ــق الص ــا نطي ــال م ــن األعم ــا م اهلل لكفن
ــال  ــا ق ــة وال نطيقه ــذه اآلي ــك ه ــت علي ــد أنزل ــة وق والصدق
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم أتريــدون أن تقولــوا كمــا قــال 
أهــل الكتابــن مــن قبلكــم ســمعنا وعصينــا بــل قولــوا ســمعنا 
ــا  ــمعنا وأطعن ــوا س ــر قال ــك املص ــا وإيل ــك ربن ــا غفران وأطعن
ــا  ــت به ــا اقرتأهــا القــوم ذل ــا وإيلــك املصــر فلم ــك ربن غفران
ألســنتهم فأنــزل اهلل يف إثرهــا )آمــن الرســول بمــا أنــزل إيلــه مــن 
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ــله ال  ــه ورس ــه وكتب ــاهلل ومائكت ــن ب ــون لك آم ــه واملؤمن رب
نفــرق بــن أحــد من رســله وقالــوا ســمعنا وأطعنــا غفرانــك ربنا 
وإيلــك املصــر ( فلمــا فعلــوا ذلــك نســخها اهلل تعاىل فأنــزل اهلل 
عــز وجــل ) ال يكلــف اهلل نفســا إال وســعها هلــا مــا كســبت 
ــا (  ــا إن نســينا أو أخطأن وعليهــا مــا اكتســبت ربنــا ال تؤاخذن
قــال نعــم )ربنــا وال حتمــل علينــا إرصا كمــا محلتــه ىلع اذليــن 
ــه  ــا مــا ال طاقــة نلــا ب ــا وال حتملن ــال نعــم )ربن ــا ( ق مــن قبلن
قــال نعــم واعــف عنــا واغفــر نلــا وارمحنــا أنــت موالنــا فانرنــا 

ىلع القــوم الاكفريــن ( قــال نعــم .
فاخلطــأ عــذر معتــر هلــذه األمــة يف لك األعمــال الــي تدخــل 
حتــت اتللكيــف ومــن عمــل شــيئا خــاف احلــق ظانــا أنــه احلــق 
متــأوال أو جاهــا أو غــر ذلــك فهــو داخــل يف اخلطــأ وقــد فعــل 

مــا يف وســعه فلــم يصــب احلــق .
قــال ابــن كثــر : وقــوهل : ) هلــا مــا كســبت ( أي : مــن خــر ، ) 
وعليهــا مــا اكتســبت ( أي : مــن رش ، وذلــك يف األعمــال الــي 
تدخــل حتــت اتللكيــف ، ثــم قــال تعاىل مرشــدا عبــاده إىل ســؤاهل 
، وقــد تكفــل هلــم باإلجابــة ، كمــا أرشــدهم وعلمهــم أن يقولــوا 
: ) ربنــا ال تؤاخذنــا إن نســينا ( أي : إن تركنــا فرضــا ىلع جهــة 
النســيان ، أو فعلنــا حرامــا كذلــك ، ) أو أخطأنــا ( أي : الصــواب 

يف العمــل ، جهــا منــا بوجهــه الــرشيع .
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وعــن ابــن عبــاس قــال : قــال رســول اهلل صــى اهلل عليه وســلم 
: » إن اهلل وضــع عــن أمــي اخلطــأ والنســيان ، ومــا اســتكرهوا 

عليــه » . وهل طــرق 
ــال : »  ــلم ق ــه وس ــى اهلل علي ــي ص ــن انل ــن أم ادلرداء ، ع وع
ــيان ،  ــأ ، والنس ــن اخلط ــاث : ع ــن ث ــي ع ــاوز ألم إن اهلل جت

واالســتكراه » 
قــال أبــو بكــر : فذكــرت ذلــك للحســن ، فقــال : أجــل ، أمــا 
تقــرأ بذلــك قرآنــا : ) ربنــا ال تؤاخذنــا إن نســينا أو أخطأنــا ( .

قــال القرطــي : وهــذا لــم خيتلــف فيــه أن اإلثــم مرفــوع ، وإنمــا 
اختلــف فيمــا يتعلــق ىلع ذلــك مــن األحــاكم ، هــل ذلــك مرفوع 
ال يلــزم منــه يشء أو يلــزم أحــاكم ذلــك لكــه ؟ اختلــف فيــه . 
والصحيــح أن ذلــك خيتلــف حبســب الوقائــع ، فقســم ال يســقط 
ــم  ــات . وقس ــوات املفروض ــات والصل ــات وادلي ــاق اكلغرام باتف
ــم  ــر . وقس ــة الكف ــاص وانلطــق بكلم ــاق اكلقص يســقط باتف
ــث  ــان أو حن ــيا يف رمض ــن أكل ناس ــه كم ــف في ــث خيتل ثال
ســاهيا ، ومــا اكن مثلــه ممــا يقــع خطــأ ونســيانا ، ويعــرف ذلــك 

يف الفــروع .
ــن  ــأ م ــر خط ــة الكف ــال لكم ــل اذلي ق ــث الرج ــم حبدي وخنت
شــدة الفــرح حيــث قــال : امهلل أنــت عبــدي وأنــا ربــك . ولــو 
لــم ننظــر يف املوانــع حلكمنــا ىلع الرجــل بالكفــر ولكــن امتنــع 
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تزيــل الكفــر عليــه وإن اكن قــد وقــع فيــه ملانــع وهــو اخلطــأ .
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موضــوع الــرشك وعــدم العــذر فيــه وأنــه يعــرف بالفطــرة وأنــه 
ليــس مــن املســائل اخلفيــة وهــذه املصطلحــات الــي يتناقلهــا 
اإلخــوة وكثــر منهــم دون ويع أو فهــم وكأنهــا مســلمات تنهــار 
ــدم  ــم ع ــن امله ــوص ..لك ــض انلص ــل بع ــرد تأم ــة بمج يف حلظ
اتلمحــات وتــرك اللــف وادلوران فمثــا : بعــض اإلخــوة خيــرتع 
ــم يــرد فيهــا نــص رشيع ثــم جيعلهــا مــن  ــوااع مــن الــرشك ل أن
الــرشك األكــر ثــم يقــرر أنهــا معلومــة مــن ادليــن بالــرورة 
ثــم جيــزم بأنهــا ممــا ال يعــذر فيــه باجلهــل ويكفــر الواقــع فيهــا 

بعينــه دون انلظــر يف الــرشوط واملوانــع !
يف حــن دلينــا نــص رشيع عن الصــادق املصــدوق يســي العمل 
ــمل لك  ــره ليش ــه وكث ــول قليل ــم يق ــاق ث ــذا باإلط رشاك هك
الــرشك وجيعلــه خفيــا ومــن املمكــن أال يعلمــه خيــار املؤمنن 
فايرفــع بذلــك رأســا ويــرف عمــوم اللفــظ إىل الريــاء مثــا 
فقــط يف حــن وجــود أمــور أخــرى كثــرة يه رشك أكــر وختــىف 
ىلع كثــر مــن انلــاس وذلا ىلع املؤمنــن أن يســتعيذوا دائمــا مــن 
ــات وأن يســتغفروا اهلل فيمــا  الوقــوع فيمــا يعلمــون مــن رشكي
يمكــن أن يقعــوا فيــه جبهــل دون علــم منهــم أنــه مــن الــرشك

فعــن معقــل بــن يســار قال:انطلقُت مــع أيب بكــر الصديق ريض 
اهلل عنــه إىل انلــي صــى اهلل عليــه وســلم فقال:)يــا أبــا بكــر 
ُك فيكــم أخــىف مــن دبيــب انلمل،فقــال أبــو بكر:وهــل  للــرشِّ
ــى اهلل  ــي ص ــال انل  آخر.ق

ً
ــا ــع اهلل إهل ــل م ــْن جع ــرشك إال َم ال
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ــب  ــن دبي ــىف م ُك أخ ــرشِّ ــده لل ــي بي ــلم:واذلي نف ــه وس علي
انلمــل،أال أدلــك ىلع يشٍء إذا قلتــه ذهــب عنــك قليلــُه وكثــرهُ.

قال:قــل امهلل إين أعــوذ بــك أن أرشك بــك وأنــا أعلــم وأســتغفرك 
ملــا ال أعلــم( رواه ابلخــاري يف األدب املفــرد وأبو يعى يف مســنده، 

وصححــه العامــة األبلــاين يف صحيــح األدب املفــرد.
اَل:)َخَطَبَنــا َرُســوُل 

َ
ْشــَعرِيُّ ريض اهلل عنــه ق

َ ْ
يب ُمــوَس األ

َ
وعــن أ

ــوا  ــاُس اتَُّق ــا انلَّ َه يُّ
َ
ــاَل أ ــْوٍم َفَق َم َذاَت يَ

َّ
ــِه َوَســل ْي

َ
َُّ َعل َِّ َصــىَّ اهلل اهلل

ُ َمــْن َشــاَء 
َ

ْخــىَف ِمــْن َدبِيــِب انلَّْمِل،َفَقــاَل هل
َ
إِنَّــُه أ

َ
َك ، ف ْ َهــَذا الــرشِّ

ــا  ــِل يَ ــِب انلَّْم ــْن َدبِي ْخــىَف ِم
َ
ــَو أ ــِه َوُه ــَف َنتَِّقي ْي

َ
ْن َيُقوَل:َوك

َ
َُّ أ اهلل

ْن نـُـرْشَِك بـِـَك 
َ
ُهــمَّ إِنَّــا َنُعــوُذ بـِـَك ِمــْن أ

َّ
ــوا الل

ُ
ول

ُ
اَل:ق

َ
َِّ؟ق َرُســوَل اهلل

ُمــه(رواه أمحــد والطــراين يف 
َ
 َنْعل

َ
ُمــُه َونَْســَتْغِفُرَك لَِمــا ال

َ
َشــيًْئا َنْعل

األوســط وابــن أيب شــيبة. وحســنه العامــة األبلــاين يف صحيــح 
الرتغيــب والرتهيــب.

وعــن ابــن عبــاس ريض اهلل عنهمــا أن انلــي صــى اهلل عليــه 
ــة  ــب انلمل ــن دبي ــىف م ــة أخ ــذه األم ــرشك يف ه ــلم قال:)ال وس
الســوداء ىلع صفــاٍة ســوداء يف ظلمــة الليــل( رواه احلكيــم 
الرتمــذي وأمحــد ، وأبــو يعــى بنحــوه، وصححــه العامــة األبلاين 

ــع. ــح اجلام يف صحي
ومن امللح الي مرت علينا هذه األيام :

أحــد مــن درس يف جامعــة أم درمــان اإلســامية _ وهــذا قد درس 
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يف اجلامعــة فكيــف بمــن لــم يــدرس _ اليعــرف حقيقــة مايكون 
ــه  ــة ويلت ــة الطبي ــس الكمام ــه لب ــه جبهل ــل في ــى أدخ رشاك ح
اعتقــد ذلــك يف نفســه وخاصتــه بــل إنــه جتــرأ ىلع نــار جهنــم 
فأفــى بذلــك بــل وجــادل بــل وســخر ممــن أنكــر عليــه وأرص 

واعنــد وبلــح 
فتخيلــه إذا اكن ممــن اليعــذر باجلهــل واليــرى الــرشوط واملوانع 
ــه قــد  ــد بعين ــام فهــو مرت فــل مــن لبــس كمامــات هــذه األي
بانــت منــه امرأتــه وحل مــاهل ودمــه .. وحســبنا اهلل ونعــم الوكيل

وذلا نقرر دائما أن احلل يف مثل هؤالء لكمة واحدة :
من من العلماء املشهود هلم بالعلم أفتاك بذلك ؟ 

فــإن لــم يــأت بعالــم معتــر أفتــاه فبــل ىلع كامــه وارضب بــه 
عــرض احلائــط والتناقشــه بكلمــة أصــا .. والســام
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القذائــف بدايــة  املنشــور   هــذا 
باسم اهلل...

ــُب إىل  ــة يذه ــريّب يف اجلاهلّي ــُل الع ــة األوىل : اكَن الرج القذيف
الاكهــِن لزيجــَر هل الطــَر - واكن بعضُهــم يزُجرهــا بنفســه - ملعرفِة 

الغيــِب ومقاربتــه ... 
وزجــُر الطــرِ ويســى العيافــة يعــي إطــاَق الّطــر يف اهلــواء ثــم 
اتلّكهــن بالغيــب وفــق جهــة طــراِن الطــر ... واكن هــذا الطــُر 
يف اغلــِب األمــر هــو الغــراب ، فــاكَن الاكهــُن - أو الرجــُل صاحب 
ــُق الغــراَب يف اهلــواء بعد أْن يُســّي  يف 

ٌ
الســؤال عــن الغيــب - يُطل

نفســه األمــر اذلي يريــُد معرفتــه أو معرفــة مصــره يف املســتقبِل 
ــم ينظــُر إىل جهــِة طــراِن الغــراِب فــإذا طــاَر جهــَة ايلمــن  ... ث
ــرشى  ــرِ بالبُ ــه أن اآلهلــة أوحــت للط   من

ً
ــا ــاءل الرجــُل يقين تف

... وإذا طــاَر جهــة اليســاٍر تفــاءل يقينــا بــأّن اآلهلــة أوحــت إىل 
الطــرِ بنذيــِر الشــؤم .

روى أمحــد عــن قبيصــة أنــه ســمع انلــي صــى اهلل عليــه وســلم 
ــال  ــت(( . ق ــن اجلب ــرة م ــرق، والط ــة، والط ــال: ))إن العياف ق
عــوف: العيافــة: زجــر الطــر، والطــرق: اخلــط خيــط بــاألرض، 

ــة الشــيطان. واجلبــت: قــال احلســن: رن
ــن  ــو داود والنســايئ واب ــد. وأخرجــه دون الــرشح أب إســناده جي

ــه . ــان يف صحيح حب
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ــه  ــت رشيك في ــى ببي ــن يتغ ــم م ــا حك ــر : م ــول للمكف نق
تصديــق لعقائــد املرشكــن يف زجــر الطــر وقبــول مايشــر إيلــه 
ــه ؟  ــاء في ــكار أو رد ىلع ماج ــة ودون إن ــة رشعي دون أي حاج

ــل ؟ ــو اكن هــو القائ وكيــف ل
جــواب املكفــر : أعــوذ بــاهلل .. حاكيــة الــرشك رشك مالــم تــدع 
إيلهــا حاجــة فكيــف مــع عــدم ابليــان واإلنــكار ملــا فيــه ؟ أمــا 

إذا اكن هــو القائــل فكفــره واضــح .
قلنــا : فهــل يعــذر بتــأول أو غــره مــن األعــذار كعــدم القصــد 

ومــا دليــه مــن ســابقة خــر وحنــو ذلــك ؟
ــا يف  ــوي بصاحبه ــة ته ــرب لكم ــرشك ف ــذر يف ال ــر : الع املكف

ــا . ــبعن خريف ــار س انل
قلنا :  حى لو اكن من العلماء األفاضل ؟

املكفــر : أصنامكــم هــذه القيمــة هلــا عندنــا .. مــرشك مرتــد 
..

ــك ابليــت يف املســجد أو  ــال ذل ــا : فهــل يفــرق األمــر إن ق قلن
ــك ؟ ــم أو حمــرم أو حنــو ذل وهــو صائ

املكفــر : أعــوذ بــاهلل ..أعــوذ بــاهلل ..هــذا ديلــل آخــر ىلع إدانتــه 
ولعــل ذلــك مكفــر ذلاتــه ففيــه نــوع مــن االســتهزاء بالشــعرة 

واالســتهزاء بادليــن كفــر والعــذر فيــه أبلتــة !
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ــه  ــى إن ــر ح ــد الكف ــك وماقص ــى بذل ــه اكن يتس ــا : لكن قلن
ــك(  ــذرة )انلي ــل : مع ــة مث ــاظ اإلباحي ــض األلف ــه بع ــر في ذك

ــك .. ــو ذل ــة وحن ــرأة أجنبي الم
املكفر : هذا &&& و *** و$$$ و___

روى الطــري وغــره عــن أيب حصــن بن قيــس ، قــال : أصعدت 
مــع ابــن عبــاس يف احلــاج ، وكنــت هل خليــا فلمــا اكن بعدمــا 
أحرمنــا قــال ابــن عبــاس ، فأخــذ بذنــب بعــره ، فجعــل يلويــه 

، وهــو يرجتــز ويقــول : 
 وهن يمشن بنا هميسا         إن تصدق الطر ننك مليسا 

قــال : فقلــت : أترفــث وأنــت حمــرم؟ قــال : إنمــا الرفــث مــا قيــل 
عنــد النســاء .

ــاس ورواه  ــن عب ــن اب ــرق ع ــن ط ــاء م ــح ج ــر صحي ــو أث وه
أيضــا ســعيد بــن منصــور وابــن أيب شــيبة وابليهــي يف املعرفــة 

ــه . ــم وصحح واحلاك
ــن  ــه اب ــتبعد أن ــي واليس ــت األص ــد ابلي ــف ىلع منش ــم أق ول
عبــاس نفســه فــل مــن روى األثــر أو ذكــره لــم ينســبه لقائــل 

آخــر .
فما حكم ابن عباس عندكم ؟
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ومــا حكــم مــن ســمعه مــن ابــن عبــاس فلــم حيكــم عليــه 
ــه هــذا وكأيب العايلــة وغرهمــا ؟ كصاحب

وماحكــم مــن رواه مــن رواة األســانيد وأصحــاب الكتــب دون 
إنــكار وماحكــم املفرسين والفقهــاء اذلين ذكــروه دون إنكار 
ــة والزخمــرشي  ــن عطي ــل الشــافيع واجلصــاص واثلعلــي واب مث

وابلغــوي والقرطــي والــرازي وابــن كثــر والشــنقيطي ؟
ــم  ــوة لك منه ــن اإلخ ــي م ــي تأتي ــرة ال ــئلة الكث ــي األس حيزن
يشــك أنــه كفــر ألنــه خــرج منــه لفظــة كــذا وهــو يتلكــم مــع 
أمــه أو وادله أو صديقــه ولك ذلــك بســبب ذلــك املذهــب الــردي . 
ــك  ــج بتل ــي حيت ــاء حب ــاقطن أثن ــض الس ــت ببع ــد فوجئ وق
الواقعــة ولــوال مــا أريــده مــن خــر لإلخــوة ملــا ذكرتهــا حــى ال 

ــتعان . ــم واهلل املس ــق معه أتواف
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ــر مــن الشــباب يف هــذه  ــورط كث ــا مشــلكة يه ســبب ت عندن
ــألي  ــم س ــا متعال ــة فيه ــارين للكتاب ــد أث ــة وق ــة القبيح ابلدع
ــعرت  ــد ش ــزايم وق ــد إل ــه يري ــإذا ب ــتفادة ف ــد االس ــه يري فظننت
بهــذا ألول وهلــة ولكــي تماديــت معــه حــى أخرجــت ضغينتــه 

..
اإلشــاكل يف عــدم اتلفريــق بــن مايثبــت بــه اإلســام للشــخص 
ــامه أو  ــة إس ــن حقيق ــه وب ــك عن ــزتع ذل ــف ين ــا وكي حكم

ــه أو خلــوص توحيــده  صحــة إيمان
اليوجد تداخل بن األمرين بمعى :

قــد يكــون الشــخص مســلما حكمــا وهل اســم املســلم وأحــاكم 
املســلم وهــو حقيقــة اكفــر مــرشك يف واقعــه والينفعــه إســامه 

هــذا عنــد اهلل .
وقضيــة الــرشوط واملوانــع واتلكفــر أصــا تتعلــق بالشــق األول 

ــق اثلاين  ــا الش واليعنين
فنحــن حنكم للشــخص باإلســام بأمريــن اتللفظ بالشــهادتن 

ــلم  أو الوالدة ألب مس
ــار أو  ــاكم الكف ــه أح ــق ب ــم وتلح ــذا احلك ــه ه ــزتع عن والين
ــايم  ــن اإلس ــن ادلي ــردة ع ــه بال ــراره ىلع نفس ــن إال بإق املرشك
ــردة  ــه يف ال ــوت وقوع ــاد أو بثب ــر أو إىل إحل ــن آخ ــواء إىل دي س
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ــرا وهــذا اليكــون إال دلى  ــه رشاك أو كف رشاع ســواء بارتكاب
ــع أو  ــاء املوان ــرشوط وانتف ــتيفاء ال ــر يف اس ــد انلظ ــاء وبع القض

ــك . ــئويلة ذل ــل مس ــر يتحم ــم معت ــوى اعل بفت
فيــأيت اجلاهــل وخيلــط بــن األمريــن ويتعجــب كيــف تســميه 

مســلما وهــو لــم يتحقــق عنــده حقيقــة اتلوحيــد ؟ 
ــم يــع أنــه مســلم حكمــا يف ادلنيــا وإن اكن حقيقــة مــرشاك  ول

اكفــرا الختــاف اجلهتــن 
يقــول : كيــف وقــد ظهــر منــه الــرشك أو الكفــر ؟ فيقــال هل 
: فــاكن مــاذا ؟ هــل ثبــت عليــه ذلــك بعــد انلظــر يف اســتيفاء 
الــرشوط وانتفــاء املوانــع حــى نــزع منــه احلكــم ادلنيــوي ؟ 
واملنافقــون يف زمــن انلــي صــى اهلل عليــه وســلم ظهــر منهــم 
الكفــر ابلــواح وعرفــوا بذلــك بأعيانهــم وشــهد عليهــم القــرآن 
بالكفــر احلقيــي وليســت شــهاديت أنــا وأنــت ولكــن لــم يزع 
عنهــم اســم املســلم وحكــم املســلم حــى ماتــوا ىلع ذلــك ألن 

ردتهــم لــم تثبــت رشاع 
فاالســتهزاء بادليــن كفــر أكــر خمــرج مــن امللــة وقــد اســتهزأ 
بعــض املنافقــن بادليــن وحكــم عليهــم القــرآن بأنهــم كفــروا 
ــم يقــم عليهــم حكــم الــردة ولــم يفســخ نكاحهــم  ولكــن ل
ولــم يمنــع توريثهــم ولــم يؤمــر أحــد بتكفرهــم والســموا كفارا 



23

والمرتديــن .
وذلا فــرق الكتــاب والســنة بن اإلســام اذلي يثبت بالشــهادتن 
وبــن اإليمــان اذلي يدلــل ىلع حقيقــة اتلصديــق بالقلــب 

ويطبقــه العمــل
قــال تعــاىل ) قالــت األعــراب آمنــا قــل لــم تؤمنــوا ولكــن قولوا 

أســلمنا وملــا يدخــل اإليمــان يف قلوبكم(
ــن خزيمــة  ــي أســد ب ــت يف أعــراب مــن ب ــال القرطــي : نزل ق
قدمــوا ىلع رســول اهلل - صــى اهلل عليــه وســلم - يف ســنة جدبــة 
وأظهــروا الشــهادتن ولــم يكونــوا مؤمنــن يف الــرس . وأفســدوا 
طــرق املدينــة بالعــذرات وأغلــوا أســعارها ، واكنوا يقولون لرســول 
اهلل - صــى اهلل عليــه وســلم - : أتينــاك باألثقــال والعيــال ولــم 
نقاتلــك كمــا قاتلــك بنــو فــان فأعطنــا مــن الصدقــة ، وجعلــوا 

يمنــون عليــه فأنــزل اهلل تعــاىل فيهــم هــذه اآليــة
وعــن ســعد ريض اهلل عنــه أن رســول اهلل صــى اهلل عليه وســلم 
أعطــى رهطــا وســعد جالــس فــرتك رســول اهلل صــى اهلل عليــه 
وســلم رجــا هــو أعجبهــم إيل فقلــت يــا رســول اهلل مــا لــك عن 
فــان فــواهلل إين ألراه مؤمنــا فقــال أو مســلما فســكت قليــا ثم 
غلبــي مــا أعلــم منــه فعــدت ملقالــي فقلــت مــا لــك عــن فان 
ــم  ــا أعل ــي م ــم غلب ــلما ث ــال أو مس ــا فق ــواهلل إين ألراه مؤمن ف
منــه فعــدت ملقالــي واعد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ثــم 
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قــال يــا ســعد إين ألعطــي الرجــل وغــره أحــب إيل منــه خشــية 
أن يكبــه اهلل يف انلــار .

أخرجــه ابلخــاري يف بــاب : إذا لــم يكــن اإلســام ىلع احلقيقــة 
واكن ىلع االستســام أو اخلــوف مــن القتــل

قــال ابــن حجــر : حمصل مــا ذكره واســتدل بــه أن اإلســام يطلق 
ويــراد بــه احلقيقــة الرشعيــة وهــو اذلي يــرادف اإليمــان وينفــع 
عنــد اهلل ، وعليــه قــوهل تعــاىل إن ادلين عنــد اهلل اإلســام وقوهل 
ــا فيهــا غــر بيــت مــن املســلمن ، ويطلــق  تعــاىل : فمــا وجدن
ــاد واالستســام  ــة وهــو جمــرد االنقي ــه احلقيقــة اللغوي ــراد ب وي
، فاحلقيقــة يف كام املصنــف هنــا يه الرشعيــة ، ومناســبة 
ــق ىلع  ــلم يطل ــث إن املس ــن حي ــرة م ــة ظاه ــث للرتمج احلدي
مــن أظهــر اإلســام وإن لــم يعلــم باطنــه ، فــا يكــون مؤمنــا 
ألنــه ممــن لــم تصــدق عليــه احلقيقــة الرشعيــة ، وأمــا اللغويــة 

فحاصلــة .ا.ـه
ــاكالت  ــه لك إش ــت عن ــألة زال ــذه املس ــن ه ــن أتق ــرا : م وأخ
ــبيل . ــواء الس ــادي إىل س ــع واهلل اهل ــا اجلمي ــر فليتأمله اتلكف
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القذيفة اثلانية :
ــه وســلم ؟ وماحكــم  ــذاء الرســول صــى اهلل علي ماحكــم إي

ــف ؟ ريم املصح
ــم اهلل يف  ــوهل لعنه ــؤذون اهلل ورس ــن ي ــاىل : ) إن اذلي ــال تع ق

ــا ( ــا مهين ــم عذاب ــد هل ــرة وأع ــا واآلخ ادلني
ــَرَن طاعتــه بطاعتــه، 

َ
قــال ابــن تيميــة : فَقــَرَن أذاه بــأذاه، كمــا ق

فمــن آَذاه فقــد آَذى اهلل، وقــد جــاء ذلــك منصوصــا عنــه، ومــن 
آذى اهلل فهــو اكفــر حــال ادلم .

ــن يف  ــذاب امله ــداد الع ــئ إع ــم جي ــر : ول ــع آخ ــال يف موض وق
ــار . ــق الكف ــرآن إال يف ح الق

نقــول للمكفــر : ماتقــول فيمــن آذى الرســول صــى اهلل عليــه 
وســلم ؟ 

ــك  ــة ألن ذل ــد ردة مغلظ ــر ومرت ــر أك ــر كف ــر : اكف املكف
ــول . ــه رس ــهادة هل بأن ــع الش ــض م يتناق

نقول : وإن آذاه يف بدنه برب وحنوه ؟
ــوى  ــك س ــن ذل ــر م ــاك أكف ــل هن ــرا .. وه ــر : امهلل غف املكف

ــر ــد اكف ــل ؟ مرت القت
_ طيب .. ماتقول يف ريم كتاب اهلل ؟
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املكفــر : ريم كتــاب اهلل عمــل كفــري بذاتــه اليفتقــر 
الســتحال ونظــر يف انليــة وهــذه السفســطات فمــن رىم 

املصحــف فهــو اكفــر مرتــد عينــا .
_ مــن بــاب الــيء بالــيء يذكــر ؛ مــا حكــم رفــع الصــوت ىلع 

رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ؟
املكفــر : أرى أنــه يصــل إىل الكفــر أيضــا فهــو حمبــط للعمــل 
والحيبــط العمــل إال الكفــر قــال تعــاىل )أن حتبــط أعمالكــم 

وأنتــم التشــعرون(
قلنــا : فلــو افرتضنــا أن رفــع الصــوت هــذا ىلع اهلل .. كمــا يذكــر 

عــن بعــض الصوفيــة يف خماطبتهــم هلل ســبحانه .
املكفــر : لعنــة اهلل ىلع الصوفيــة أصــا لكهــم مرتــدون الخــر 

فيهــم فكيــف بمــن يرفــع صوتــه ىلع اهلل ؟ هــذا أكفرهــم ..
ــل  ــك ه ــن ذل ــيئا م ــب ش ــن ارتك ــر فيم ــي أال ننظ ــا : يع قلن
يعــذر بــيء مــا مــن األعــذار الــي نــص عليهــا أهــل العلــم 

ــوه ؟ ــب وحن اكلغض
املكفــر : دعنــا مــن أهــل علمــك .. هــذه مكفــرات اليتوقــف 

يف تكفــر مرتكبهــا ىلع ماتدعونــه مــن رشوط وموانــع .
وحان موعد القصف :
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ــاَل 
َ
ِســًفا ق

َ
ْوِمــِه َغْضَبــاَن أ

َ
ٰ ق ــا رََجــَع ُمــوَسٰ إىِلَ مَّ

َ
قــال تعــاىل : ) َول

ــَى 
ْ
ل
َ
ــْم _ وَأ ــَر َربُِّك ْم

َ
ــْم أ ُت

ْ
َعِجل

َ
ــِدي _ أ ــن َبْع ــويِن ِم ْفُتُم

َ
ــَما َخل بِئَْس

ــِه ( ْ ــرُّهُ إيِلَ ِخيــِه جَيُ
َ
ِس أ

ْ
َخــَذ بـِـرَأ

َ
ــَواَح وَأ

ْ
ل
َ ْ
األ

قــال ابــن عبــاس : ملــا رجــع مــوس إىل قومــه غضبــان أســفا ، 
فأخــذ بــرأس أخيــه جيــره إيلــه ، وألــى األلــواح مــن الغضــب .

ــواح  ــوس األل ــى م ــا أل ــرون : إنم ــال آخ ــر : وق ــن جري ــال اب ق
لفضائــل أصابهــا فيهــا لغــر قومــه ، فاشــتد ذلــك عليــه . فذكــر 

أثــرا عــن قتــادة .
فهنــا مــوس عليــه الســام رىم كتــاب اهلل حــى تكــرس مــن 
شــدة رميــه هل ثــم رضب نبيــا كريمــا فجذبــه مــن حليتــه ورأســه 

وهــو أكــر منــه ســنا كمــا ذكــر أهــل العلــم .
قــال ابــن جريــر : إن ذلــك مــن فعــل نــي اهلل صــى اهلل عليــه 
وســلم اكن ملوجدتــه ىلع أخيــه هــارون يف تركــه اتباعــه ، وإقامته 

مــع بــي إرسائيــل يف املوضــع اذلي تركهــم فيــه .
وممــا يذكــر يف عــذر مــوس عليه الســام يف شــدة غضبــه رضبه 

مللــك املــوت حــى فقــأ هل عينه كمــا يف صحيــح ابلخاري 
وأعظم من ذلك رفع صوته ىلع اهلل !

ــن  ــدة ب ــة أيب عبي ــة اإلرساء : ويف رواي ــر يف قص ــن حج ــال اب ق
عبــداهلل بــن مســعود عــن أبيــه: أنــه مــر بمــوس عليــه الســام 
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وهــو يرفــع صوتــه فيقــول أكرمتــه وفضلتــه فقــال جريــل هــذا 
مــوس قلــت ومــن يعاتــب قــال يعاتــب ربــه فيــك قلــت ويرفــع 
صوتــه ىلع ربــه قــال إن اهلل قــد عــرف هل حدتــه ـ ويف حديــث 
ابــن مســعود عنــد احلــارث وأيب يعــى والــزار: وســمعت صوتــا 
وتذمــرا فســألت جريــل فقــال هــذا موس قلــت ىلع مــن تذمره؟ 

قــال ىلع ربــه، قلــت ىلع ربــه! قــال إنــه يعــرف ذلــك منــه .ا.ـه
نَّ ُموَس 

َ
ــاَل: أِل

َ
َُّ ىلَعَ َذلـِـَك. ق ــْم َيْعتِْبــُه اهلل

َ
وقــال شــيخ اإلســام : ل

وَْجَبــْت 
َ
ــِي أ

َّ
َعِظيَمــِة ال

ْ
َمَقاَمــاِت ال

ْ
ــَك ال

ْ
ــاَم تِل

َ
ُم - ق

َ
ــا ْيــِه السَّ

َ
- َعل

َل .ا.ـه
َ

ال ُ َهــَذا ادلِّ
َ

هل
فمــا حكــم مــوس عليــه الســام أيهــا املكفــر ؟ أم ســتنظر 

ــع ؟ للــرشوط واملوان
وعندنــا مجــع مــن كبــار الصحابــة حصــل منهــم اإليــذاء للنــي 

صــى اهلل عليــه وســلم ننتظــر حكــم املكفــر فيهــم :
أم ســلمة : حيــث قــال هلــا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم : 
َّ الــَوْحُ  َِّ َمــا نـَـَزَل َعَ إِنَّــُه َواهلل

َ
َمَة الَ تُْؤِذيــِي يِف اَعئَِشــَة، ف

َ
مَّ َســل

ُ
يـَـا أ

ٍة ِمْنُكــنَّ َغْرَِهــا
َ
نـَـا يِف حِلَــاِف اْمــرَأ

َ
وَأ

اعئشــة وحفصــة : وقــد تــأذى منهمــا رســول اهلل صــى اهلل عليه 
وســلم حــى نــزل هــذا اتلهديــد العظيــم هلمــا : )إن تتوبــا إىل اهلل 
فقــد صغــت قلوبكمــا وإن تظاهــرا عليــه فــإن اهلل هــو مــواله 
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وجريــل وصالــح املؤمنــن واملائكــة بعــد ذلــك ظهــر(
ولك أزواج انلــي صــى اهلل عليــه وســلم ينســحب عليهــن هــذا 
األمــر فمعلــوم كيــف أحــزن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم 
حــى اعزتهلــن شــهرا وكيــف نــزل اتلخيــر عندمــا تــأذى منهــن 

بطلــب انلفقــة واكنــت إحداهــن تهجــره ايلــوم لكــه .
ــة أيب جهــل فقــال هل رســول اهلل صــى  ع : عندمــا خطــب ابن

اهلل عليــه وســلم : إن فاطمــة بضعــة مــي يريبــي مارابهــا .
ــى  ــن ح ــة واملنافق ــن الصحاب ــك م ــاض يف اإلف ــن خ ــم لك م ث

ــي . ــي يف أه ــوام يؤذون ــال أق ــم : ماب ــام فخطبه ق
واألمثلــة كثــرة فيمــن آذى رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم 
ولــم يثبــت تكفر أحــد منهــم لعــدم اســتيفاء الــرشوط وانتفاء 

املوانــع .
فما قول صاحبنا املكفر رافض الرشوط واملوانع ؟

أمــا اإليــذاء ابلــدين ففيــه قصــة الصحــايب اذلي قبــل بطــن انلي 
صــى اهلل عليــه وســلم بعــد أن هــم باالقتصــاص منــه بالعــود يف 

بطنــه ولــو فعــل جلــاز هل ألنــه قصــاص مــأذون فيــه .
ــدل  ــلم ع ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــة : أن رس ــظ الرواي ولف
صفــوف أصحابــه يــوم بــدر ، و يف يــده قــدح يعــدل بــه القــوم 
، فمــر بســواد بــن غزيــة - حليــف بــي عــدي بــن انلجــار - و 
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ــال  ــدح ، و ق ــه بالق ــن يف بطن ــف ، فطع ــن الص ــتنتل م ــو مس ه
ــد  ــي وق ــول اهلل ! أوجعت ــا رس ــال : ي ــواد » ، فق ــا س ــتو ي : » اس
بعثــك اهلل باحلــق و العــدل ، فأقــدين . قــال : فكشــف رســول اهلل 
صــى اهلل عليــه وســلم عــن بطنــه ، و قــال : » اســتقد » ، قــال : 
فاعتنقــه فقبــل بطنــه ، فقــال: » مــا محلــك ىلع هــذا يــا ســواد ؟ » 
قــال : يــا رســول اهلل ! حــر مــا تــرى ، فــأردت أن يكــون آخــر 
العهــد بــك : أن يمــس جــدي جــدك ! فــداع هل رســول اهلل صــى 

اهلل عليــه وســلم خبــر .
وإىل قذيفة أخرى إن شاء اهلل .
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القذيفة اثلاثلة :
القول خبلق القرآن 

قال املكفر : كفر أكر باإلمجاع ورشك
ــك  ــن ماقول ــاع ولك ــك اإلمج ــك يف حاكيت ــن ننازع ــا : ل قلن

ــرآن ؟  ــق الق ــول خبل ــن يق فيم
املكفر : اكفر مرتد خارج من امللة 

قلنا :  والتعذره جبهل أو تأويل أو تلبيس من اعلم سوء 
املكفــر : العــذر والرشوط والموانــع يف الكفــر األكــر 

والــرشك األكــر
ــم  ــك تفه ــك أن ــي واهلل أش ــك وإن ــزتم ذل ــنا إذن ال ــا : حس قلن
أصــا مــا معــى لكمــة خلــق القــرآن ومــا هــو منــاط الكفــر 
يف القــول بهــا بــل أكاد أتيقــن أنــك التفهــم ذلــك ألين أعــرف 

ــك وإنمــا يقــدون فقــط . ــر اليعرفــون ذل علمــاء أكاب
ُقــْرآن ؛ 

ْ
ــاَل خِبلــق ال

َ
قــال احلافــظ اذلهــي : » أمــا تَْكِفــر مــن ق

ــْوري  ــة الّســلف ، يِف عــر َمالــك َواثلَّ ئِمَّ
َ
فقــد ورد َعــن َســائِر أ

ــان  ــافيِِع وََعفَّ ُمَبــارك ووكيــع ، ثــمَّ عــر الشَّ
ْ
ــن ال ، ثــمَّ عــر ابْ

َمِديــِيّ ، ثــمَّ 
ْ
مْحــد ابْــن َحْنَبــل َوع بــن ال

َ
والقعنــي ، ثــمَّ عــر أ

ــد بــن نــر  عــر ابلَُخــارِّي وَأيب زْرَعــة الــرَّازِّي، ثــمَّ عــر حُمَمَّ
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ــروزِي َوالنََّســايِئّ َوحُمَّمــد بــن جريــر َوابْــن ُخَزْيَمــة »ا.ـه
ْ
امل

ــر يف  ــا ذك ــس هل ــة لي ــك القضي ــول إن تل ــدء نق ــادئ ذي ب وب
ــة ريض اهلل عنهــم وال أتباعهــم ومــا حدثــت إال  عــر الصحاب
ــاع اتلابعــن وذلا فاألصــل اإلعــراض عنهــا وعــدم  يف عهــد أتب
ــام  ــر اإلم ــة يف ع ــد الفتن ــتهرت إال بع ــا اش ــا وم ــوض فيه اخل

ــه اهلل ــد رمح أمح
من يقول خبلق القرآن من الطوائف :

)1( اجلهميــة : أتبــاع اجلهــم بــن صفــوان وقــد ذكرنــا يف كتــاب 
معركــة املصطلحــات ضابــط هــؤالء وليس مــا يتناقلــه الصبيان 
مــن إطــاق اللفــظ ىلع مــن العاقــة هل باجلهميــة اتبــااع بلعــض 
ــاء يف  ــض العلم ــن بع ــررة م ــة وال حم ــر منضبط ــات غ إطاق
ــزم  ــن ح ــاء اب ــن القدم ــا م ــف به ــى وص ــبيهية ح ــف تش مواق

ومــن املعارصيــن األبلــاين رمحهمــا اهلل 
)2( املعزتلــة : أتبــاع واصــل بــن عطــاء تلميــذ اإلمــام احلســن 

ابلــري
)3( الزيدية : أتباع زيد بن ع بن )احلسن ريض اهلل عنه( 

)4( اإلباضيــة : أتبــاع عبــد اهلل بــن إبــاض املــري . بــل لك فــرق 
اخلــوارج ىلع قــول .

يقــول ابــن مجيــع اإلبــايض يف مقدمــة اتلوحيــد: » وليــس منــا 
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مــن قــال إن القــرآن غــر خملــوق« 
ويــرى اإلمــام األشــعري أن اخلــوارج لكهــم يقولــون بــأن القرآن 

 يقولــون خبلــق القرآن« 
ً
خملــوق فيقــول: » واخلــوارج مجيعــا

ــاعرة  ــم أن األش ــل العل ــن أه ــع م ــرى مج ــاعرة : ف )5( األش
ــك  ــة يف ذل ــون املعزتل يوافق

ــر  ــد أق ــرازي : » إن الرجــل ق ــا ىلع ال ــال شــيخ اإلســام معلق ق
ــة مــن جهــة املعــى يف خلــق  ــزاع بينهــم وبــن املعزتل ــه ال ن أن
ــي ،  ــزاع لفظ ــا ال ــة، وإنم ــوهل املعزتل ــى اذلي يق ــكام باملع ال
ــم  ــم ل ــوق كام اهلل ، وه ــك املخل ــمت ذل ــة س ــث إن املعزتل حي

يســموه كام اهلل »
ــل : أن  ــة : » واحلاص ــوار ابلهي ــع األن ــفاريي يف لوام ــال الس وق
املعزتلــة موافقــة األشــعرية ، واألشــعرية موافقــة املعزتلــة يف أن 

ــدث » ــوق حم ــف خمل ــي املصح ــن دف ــرآن اذلي ب ــذا الق ه
ــول  ــرف ، فيق ــى احل ــرآن ، بمع ــق الق ــوري خبل ــرح ابلاج وي
: » فــإذا ســمعت أشــعريا يقــول : القــرآن كام اهلل ؛ فاعلــم أن 
مــراده أن ألفــاظ القــرآن تســى كام اهلل ، بمعــى أن اهلل خلقها 

. وأمــا كام اهلل حقيقــة ؛ فهــو انلفــي وهــذا غــر خملــوق »
إذن ؛ هــذه أمــم وخائــق مــن املنتســبن لإلســام يقولــون خبلق 
القــرآن ، بــل هنــاك مــن أئمــة أهــل الســنة مــن قــال بذلــك كمــا 
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يت  سيأ
ــم  ــؤالء األم ــة ه ــنة واجلماع ــل الس ــاء أه ــر علم ــل كف فه

الســابقن تكفــرا بالعمــوم وحكمــوا بردتهــم ؟
ــط  ــة فق ــر اجلهمي ــم إال تكف ــل عنه ــم ينق ــع ال .. ل يف الواق
بالعمــوم ولوقوعهــم يف كفريــات أخــرى كذلــك وأمــا األعيــان 

ــام .. ــن األح ــم م ــم حل فتكفره
ــان  ــر أعي ــم يكف ــد )))ل ــع أن أمح ــام : م ــيخ اإلس ــال ش ق
اجلهميــة(((، وال ))لك(( مــن قــال إنــه جهــي كفــره، وال 

))لك(( مــن وافــق اجلهميــة يف بعــض بدعهــم؛ بــل:
1- صــى خلــف اجلهميــة اذليــن ))دعــوا إىل قوهلــم(( وامتحنــوا 
ــم  ــة ))ل ــات الغليظ ــم بالعقوب ــم يوافقه ــن ل ــوا م ــاس واعقب انل

ــاهل((؛ يكفرهــم أمحــد وأمث
2- بل اكن يعتقد إيمانهم )))وإمامتهم(((،

3- ويدعو هلم،
ــوات خلفهــم واحلــج والغــزو  ــم يف الصل ــام به ــرى االئتم 4- وي

معهــم،
ــراه ألمثاهلــم  ــا ي ــم )))م ــع مــن اخلــروج عليه ــرى[ املن 5- و]ي

ــة(((. ــن األئم م
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وينكــر مــا أحدثــوا مــن القــول ابلاطــل اذلي هــو كفــر عظيــم 
)))وإن لــم يعلمــوا((( هــم أنــه كفــر؛ واكن ينكــره وجياهدهــم 

ىلع رده حبســب اإلمــاكن؛ فيجمــع بــن:
1- طاعــة اهلل ورســوهل يف إظهــار الســنة وادليــن وإنــكار بــدع 

اجلهميــة امللحديــن؛
ــة )))حقــوق املؤمنــن مــن األئمــة واألمــة(((؛  ــن راعي 2- وب
ــىه  ــقن« انت ــة فاس ــن؛ وظلم ــاال((( مبتدع ــوا جه وإن )))اكن

ــه اهلل. ــام رمح ــيخ اإلس ــه ش كام
ــره .  ــة وغ ــد داع للخليف ــام أمح ــم إن اإلم ــه اهلل : ث ــال رمح وق
ممــن رضبــه وحبســه واســتغفر هلــم وحللهــم ممــا فعلــوه بــه مــن 
ــن  ــوا مرتدي ــو اكن ــم وادلاعء إىل القــول اذلي هــو كفــر ول الظل
عــن اإلســام لــم جيــز االســتغفار هلــم ؛ فــإن االســتغفار للكفــار 

ال جيــوز بالكتــاب والســنة واإلمجــاع .
وهــذه األقــوال واألعمــال منــه ومــن غــره مــن األئمــة ؛ رصحيــة 
ــوا  ــن اكن ــة ، اذلي ــن اجلهمي ــن م ــروا املعين ــم يكف ــم ل يف أنه

ــرة . ــرى يف اآلخ ــوق ، وإن اهلل ال ي ــرآن خمل ــون: الق يقول
وقــال : ومــع هــذا فاإلمــام أمحــد رمحــه اهلل تعــاىل ترحــم عليهــم 
واســتغفر هلــم لعلمــه بأنهــم لــم يبن هلــم أنهــم مكذبون للرســول 
وال جاحــدون ملــا جــاء بــه ولكــن تأولــوا فأخطئــوا وقــدوا مــن 
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ــال هلــم ذلك  ق
وقال أيضا يف الرد ىلع ابلكري :

ــن  ــاة اذلي ــة وانلف ــن احللويل ــة م ــول للجهمي ــت أق ــذا كن » وهل
نفــوا أن يكــون اهلل تعــاىل فــوق العــرش ملــا وقعــت حمنتهــم أنــا 
ــم  ــك كفــر وأنت ــم أن قول ــرا ألين أعل ــو وافقتكــم كنــت اكف ل
عنــدي ال تكفــرون ألنكــم جهــال، واكن هــذا خطابــا لعلمائهم 

وقضاتهــم وشــيوخهم وأمرائهــم »
قــال ابــن حجــر : قــد داع املأمــون واملعتصــم والواثــق إىل بدعــة 
ــل  ــا بالقت ــن أجله ــاء م ــوا العلم ــرآن واعقب ــق الق ــول خبل الق
والــرب واحلبــس وأنــواع االهانــة )))ولــم يقــل أحــد((( 
بوجــوب اخلــروج عليهــم بســبب ذلــك ودام األمــر بضــع عــرشة 
ــار  ــر بإظه ــة وأم ــل املحن ــة فأبط ــولك اخلاف ــى ويل املت ــنة ح س

ــنة .ا.ـه الس
نأيت بلعض األعيان من علماء اإلسام :

ــول : »إن  ــة يق ــرز أراكن املعزتل ــد أب ــار أح ــد اجلب ــايض عب الق
ــزهل اهلل ىلع  ــوق حمــدث، أن ــه، وهــو خمل ــرآن كام اهلل ووحي الق
ــا ىلع  ــة نل ــه دالل ــه، وجعل ــا وداالً ىلع نبوت ــون علم ــه يلك نبي

ــرام » ــال واحل ــه يف احل ــع إيل ــاكم لرج األح
فهل كفر أحد من العلماء القايض عبد اجلبار ؟
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اإلمــام الزخمــرشي إمــام اتلفســر وابليــان واللغــة املعــزتيل هــل 
كفــره أحــد وحكــم بردتــه ؟

حــى اجلاحــظ اذلي ألــف كتابــن يف خلــق القــرآن قــال عنــه 
اذلهــي : العامــة املتبحــر ، ذو الفنــون ، أبــو عثمــان عمــرو بــن 
حبــر بــن حمبــوب ابلــري املعــزتيل ، صاحــب اتلصانيــف . أخــذ 

عــن انلظــام .
ــث إال  ــن احلدي ــا روى م ــة ، فم ــظ املؤون ــا اجلاح ــال : كفان وق
الــزر اليســر ، وال هــو بمتهــم يف احلديــث ، بــل يف انلفــس مــن 
حاكياتــه وهلجتــه ، فربمــا جــازف ، وتلطخــه بغــر بدعــة أمــر 
واضــح ، ولكنــه أخبــاري عامــة ، صاحــب فنــون وأدب باهــر ، 

وذاكء بــن ، عفــا اهلل عنــه .ا.ـه
ــروى  ــل ي ــن أيب داود . فه ــر ب ــو بك ــام أب ــه اإلم ــد روى عن وق
ــاف  ــك األوص ــف بتل ــل يوص ــد ؟ وه ــر مرت ــن اكف ــث ع احلدي

ــه ؟ ــو اهلل عن ــأن يعف ــدىع هل ب وي
ثــم هــل كفــر أحــد مــن العلمــاء أعيــان الزيديــة أو اخلــوارج 

أو األشــاعرة وحكمــوا بردتهــم ؟
وحــى النطيــل خنتــم األســماء بــأول األئمــة األربعــة املتبوعــن 
ــة  ــام أيب حنيف ــو اإلم ــنة وه ــل الس ــة أه ــام أئم ــوع اإلس يف رب

اذلي ينســب هل أنــه أول مــن قــال خبلــق القــرآن 
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فعــن أيب يوســف قــال : أول مــن قــال القــرآن خملــوق أبــو حنيفة 
 .

وقــال حيــى بــن عبــد احلميـــد : ســمعت عــرشة لكهــم ثقــات 
ــوق .  ــرآن خمل ــول الق ــة يق ــا حنيف ــمعنا أب ــون : س يقول

ــه  ــو دين ــول : ه ــة يق ــن أيب حنيف ــاد ب ــن مح ــماعيل ب ــن إس وع
ــوق .  ــرآن خمل ــي الق ــه يع ــن آبائ ودي

وعــن عمــر بــن محــاد بــن أيب حنيفــة ، قــال : ســمعت أيب يقــول 
ــب  ــال : فكت ــوق . ق ــرآن خمل ــول الق ــة :يق ــا حنيف ــمعت أب : س
إيلــه ابــن أيب يلــى إمــا أن ترجــع وإال ألفعلــن بــك ! فقــال : قــد 
رجعــت ، فلمــا رجــع إىل بيتــه قلــت : يــا أيب أليــس هــذا رأيــك 
 رأيي ولكــن أعطيتهــم 

ً
؟! قــال : نعــم يــا بــي ، وهــو ايلــوم أيضــا

اتلقيــة . 
وعــن ســالم قــال : قلــت أليب يوســف : أكان أبــو حنيفــة مرجئــا 
 ؟ قــال : نعــم ، قلــت : فأيــن 

ً
؟ قــال : نعــم . قلــت : أكان جهميــا

 ، فمــا اكن مــن 
ً
أنــت منــه ؟ قــال : إنمــا اكن أبــو حنيفــة مدرســا

 تركنــاه عليــه . 
ً
قــوهل حســنا قبلنــاه ومــا اكن قبيحــا

ــق  ــال خبل ــة : ق ــأن أيب حنيف ــاين بش ــم األصبه ــو نعي ــال أب وق
ــرة . ــر م ــرديء غ ــه ال ــن كام ــتتيب م ــرآن ، واس الق

وقــد كفــر أباحنيفــة بعــض معارصيــه واســتتيب كمــا مــر إال 
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أن هــذا األمــر لــم يســتقر وزال واعتمــدت األمــة إمامتــه 
ولــن نتعــرض هنــا ملحنــة اإلمــام ابلخــاري ومســألة اللفظيــة 

وغــر ذلــك 
واخلاصــة أن أحــدا لــم حيكــم عليــه بالكفــر والــردة للقــول 
ــاكم  ــن أح ــه يشء م ــه والحلق ــخ نكاح ــر والفس ــذا الكف به
الكفــار مطلقــا بــل اعتمــدت إمامــة كثــر جــدا منهــم وعــدوا 

مراجــع لألمــة يف أمــر دينهــا واتفــق ىلع جاتلهــم .
ويف نهايــة املقــال نعــرج ىلع مــا اذلي جعــل العلمــاء يعــذرون 

مــن قــال بهــذا القــول فنقــول :
ألهــل الســنة اســتدالالت ىلع كــون القــرآن غــر خملــوق 
ــة وبعضهــا اغمــض وبعضهــا  ويه كثــرة بعضهــا واضــح ادلالل
الينتهــض لاســتدالل ومــن أشــهر األدلــة املنتقضــة بســهولة :

االســتدالل بقــوهل تعــاىل )أال هل اخللــق واألمــر( والقــرآن مــن 
األمــر وقــد عطــف ىلع اخللــق والعطــف يقتــي املغايــرة وهــذا 
يعــرف أي طالــب علــم عــدم انتهاضــه ألن العطــف كثــرا مــا 
يــأيت مــن بــاب عطــف اخلــاص ىلع العــام مثــل )مــن اكن عــدوا 

هلل ومائكتــه ورســله وجريــل وميــاكل(
ومــن اســتدالل أهل الســنة وصــف القــرآن بأنــه كام اهلل وهذا 
رد عليــه بــأن اإلضافــة إضافــة ترشيــف وليســت إضافــة صفــة 
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ملوصــوف كقــوهل ناقــة اهلل . وقــد وصفــت اتلــوراة بذلــك يف قــوهل 
ــا  ــاز فيه ــة وال إعج ــت عربي ــوراة ليس ــمعون كام اهلل واتل يس
ــة  ــا مكتوب ــت نزوهل ــا وارد ألن اثلاب ــم اهلل به ــزاع يف تكل وال

كتبهــا اهلل بيــده .
ــتدالالته  ــف باس ــلم للمخال ــرآن اليس ــق الق ــال خبل ــن ق فم
ودليــه ردود قويــة جــدا يف بعــض األحيــان كمــا أن هل أدلــة اغيــة 
يف القــوة وســنذكر منهــا ابلعــض والــزال بــن الفريقــن وردود 

ــه يراجــع  لك يف مظان
وأشــهر مااســتدلوا بــه قــوهل تعــاىل : ) إنــا جعلنــاه قرآنــا عربيــا ( 
ورد عليهــم بــأن جعــل هنــا ليســت بمعــى خلــق وإنمــا بمعــى 
ــا  ــاىل ) إن ــال تع ــا ؟ ق ــاكل فيه ــر ال إش ــل ص ــن ه ــر . ولك ص
خلقنــا اإلنســان مــن نطفــة أمشــاج فجعلنــاه ســميعا بصــرا ( 
ــال :  ــح أن يق ــل يص ــق . وه ــن اخلل ــرع ع ــو ف ــا ه ــل هن فاجلع

جعــل اهلل نفســه قديــرا . مثــا ...
وممــا اســتدلوا بــه آيــات اإلنــزال ومــن أشــل مايتعلــق بذلــك 
ــت  ــدة إىل بي ــة واح ــزاهل مجل ــن إن ــاس م ــن عب ــن اب ــت ع ماثب

ــا . ــزوهل مفرق ــم ن ــزل ث ــدر أول مان ــة الق ــزة يف يلل الع
ــزوهل  ــل ن ــا قب ــا متاكم ــزة اكم ــت الع ــزل إىل بي ــا اذلي ن فم

ــا ؟ ــن اعم ــة وعرشي ــال ثاث ــا خ مفرق
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ــر  ــل ىلع غ ــه للتأوي ــنة في ــل الس ــأ أه ــه وجل ــتدلوا ب ــا اس ومم
ــل أحاديــث  ــرتك اتلأوي اعدتهــم وهلــم أن يلزمــوا أهــل الســنة ب

ــح ــو يف الصحي ــا ماه ــدة منه ع
ــوَل  ــِمْعُت َرُس ــاَل : َس

َ
ــه ق ــِيُّ ريض اهلل عن َاِه

ْ
ــَة ابل َماَم

ُ
يب أ

َ
فعــن أ

ــوُل : َم َيُق
َّ
ــل ــِه َوَس ْي

َ
َُّ َعل ــىَّ اهلل َِّ َص اهلل

َرُءوا 
ْ
ْصَحابـِـِه اق

َ
ِقَياَمِة َشــِفيًعا أِل

ْ
يِت يـَـْوَم ال

ْ
إِنَُّه يـَـأ

َ
ُقــْرآَن ف

ْ
ــَرُءوا ال

ْ
) اق

ِقَياَمِة 
ْ
تَِياِن يـَـْوَم ال

ْ
ُهَمــا تَأ إِنَّ

َ
ََقــَرَة َوُســوَرَة آِل ِعْمــَراَن ف الزَّْهَراَوْيــِن ابلْ

ــْن  ــاِن ِم
َ
ــا فِْرق ُهَم نَّ

َ
أ
َ
ْو ك

َ
ــاِن أ ــا َغَياَيَت ُهَم نَّ

َ
أ
َ
ْو ك

َ
ــاِن أ ــا َغَماَمَت ُهَم نَّ

َ
أ
َ
ك

ْصَحابِِهَمــا ( 
َ
ــاِن َعــْن أ َاجَّ

ُ
 حت

َّ
َطــْرٍ َصــَواف

ــول  ــول : ســمعت رس ــكايب ، يق ــن ســمعان ال وعــن انلــواس ب
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم يقــول : يــؤىت بالقــرآن يــوم القيامــة 
ــرة وآل  ــورة ابلق ــم س ــه ، تقدمه ــون ب ــوا يعمل ــن اكن ــه اذلي وأهل

عمــران ...احلديــث( 
ــلم  ــه وس ــى اهلل علي ــي ص ــه أن انل ــدة ريض اهلل عن ــن بري وع
قــال : ) وإن القــرآن يلــى صاحبــه يــوم القيامــة حــن ينشــق 
عنــه قــره اكلرجــل الشــاحب ، فيقــول هل : هــل تعرفــي ؟ فيقــول 
: مــا أعرفــك . فيقــول : أنــا صاحبــك القــرآن اذلي أظمأتــك يف 

اهلواجــر ، وأســهرت يللــك( 
وعــن أم ادلرداءِ ريض اهلل عنهــا : إن رجــاً ممــن قرأ القــرآَن أاغر 
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قيــَد منــه ، فُقتِــَل ، فمــا زاَل القــرآُن 
ُ
ىلع جــاٍر هل فقتلــه ، وأنــه أ

ينَســلُّ منــه ســورةً ســورةً حــى بقيــْت ابلقــرةُ وآُل عمــراَن مجعــًة 
ْت منــه وأقامــْت ابلقــرة مجعــًة فقيــل هلــا 

َّ
ثــم إن آَل عمــراَن انســل

: اليبــدل القــول دلي . قــال : فخرجــت كأنهــا الســحابُة العظيمة 
.

قــال أبــو عبيــد : أراه يعــي أنهمــا اكنتــا معــه يف قــره تَدفعــاِن 
عنــه وتُؤنِســانِه ، فاكنتــا مــن آخــِر مــا بــَي معــه مــن القــرآِن .

ــورة  ــرج ىلع ص ــتجيب هل وخي ــو يس ــا وه ــر قرآن ــا اهلل يأم فهن
ــحابة . س

فهــذا تشــبيه للقــرآن ولســور منــه تــأيت يف شــل خملوقــات يــوم 
القيامــة ويف القــر وهــذا الجيــوز ىلع اهلل تعــاىل 

ــواب  ــراد ث ــث ىلع أن امل ــذه األحادي ــنة ه ــل الس ــأول أه ــد ت وق
الســور ال نفــس الســور وهــو نفــس تأويــل مــن أول صفــات هلل 
ــواب  ــا إرادة اثل ــا بأنه ــك وحنوه ــة الضح ــاىل كصف ــبحانه وتع س

وصفــة املــيء مــيء أمــره وهكــذا .
وهنــاك أحاديــث أخــرى يصعــب تأويلهــا بذلــك منهــا أن بعــض 

الســور واآليــات مــن كــز العــرش ، والعــرش وكــزه خملــوق
عــن أيب أمامــَة قــال : أربــُع آيــاٍت مــن كــزِ العــرِش ليــس يــزل 
ــة  ــريس ، وخاتم ــة الك ــاِب وآي ــُر أمِّ الكت ــن غ ــه يشٌء غرُه من
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ســورة ابلقــرة ، والكوثــر.
 وَســناُم القــرآِن 

ً
 يشٍء ســناما

ِّ
وعــن أيب هريــرة مرفــواع : إن لــل

ســورةُ ابلقــرة .
وهذا تشبيه باجلمل والجيوز تشبيه اهلل خبلقه .

وإن من أشل أدتلهم الي مرت ع :
يبِّ بــِن كعــٍب قــال : قــال رســول اهلل  : »صــى اهلل عليــه 

ُ
عــن أ

ــاِب اهلل معــَك  ــٍة مــن كت ــا املنــذر ، أتــدري أيُّ آي ــا أب وســلم  ي
ــا  ــا أب ــال : » ي ــم . ق  أعل

ُ
ــوهل ــت : اهلل ورس ــال : قل ــُم » ؟ ق أعظ

املنــذر ، أتــدري أي آيــٍة مــن كتــاِب اهلل معــَك أعظــم » ؟ قــال : 
قلــت : اهلل ال هلإ إال هــو الــي القيــوم قــال : فــرَب صــدري . 
وقــال : » واهلل يِلَْهنـِـَك العلــُم أبــا املنــذر، واذلي نفــي بيــده ، إن 

ُس امللــَك عنــَد ســاِق العــرِش »  وشــفتِن تقــدِّ
ً
هلــا لســانا

فهنــا الذكــر ثلــواب القــارئ وقــوهل : هلــا لســان وشــفتان ! ثــم : 
تقــدس امللــك عنــد ســاق العــرش .

وهنــا أتــرك القــارئ طالــب العلــم لراجــع ردود أهل الســنة ىلع 
شــبهات القــوم بعــد أن ظهــر هل أنهــم مــا قالــوا قوهلــم مــن فــراغ 

وأنهــم متأولــون جمتهــدون الحيــل تكفرهــم وإنمــا يعــذرون 
وأتــرك املكفــر يتخبــط مايــدري مــا يقــول فإمــا يكفــر األمــة 
مجيعهــا ألنهــم لــم يكفــروا هــؤالء ثــم يكفــر نفســه ألنــه يــرد 
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ــأوىل  ــت ب ــؤالء وليس ــا ه ــج به ــة حيت ــث صحيح ــات وأحادي آي
مــن آياتــه وأحاديثــه الــي حيتــج بــه . 

ــذر  ــة يف ع ــنة واجلماع ــل الس ــج أه ــع ملنه ــا ويرج ــلم نل أو يس
ــق . ــاهلل اتلوفي ــوه وب ــل وحن ــد باتلأوي املجته
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القذيفة الرابعة :
ماحكــم مــن يشــهد الشــهادتن لكنــه يبطــن الكفــر والكيــد 

لإلســام وأهلــه ؟
املكفر : اكفر مرتد زنديق .. وهل يف ذلك شك ؟!

قلنــا : هــل حتــل هل امرأته ؟ وأوالده أوالد رشــدة الزنيــة ؟ ويصى 
خلفــه وتــؤلك ذبيحتــه ؟ ويــرث ويــورث ظ ويصــى عليــه عنــد 
موتــه ويدفــن يف مقابــر املســلمن ؟ وهل حقــوق املســلمن عموما 

ألجــل نطقه بالشــهادتن ؟
املكفــر : أعــوذ بــاهلل .. هــذا مرتــد أشــد مــن الاكفــر األصــي 
وجيــب قتلــه ، وقتــاهل أوىل مــن قتــال الاكفــر األصــي ، ونكاحــه 
مفســوخ واليصــى خلفــه والكرامــة وذبيحتــه ميتــة والينفعــه 
شــهادته هــذه ألنهــا مفتقــدة لــل رشوطهــا . بــل مــن لــم يكفره 

فهــو اكفــر مثلــه !
قلنــا : طيــب حبيبنــا املنافقــون يف زمــن انلــي صــى اهلل عليــه 
ــل رأســهم  ــه ب ــم حيصــل يشء ممــا ذكرت ــك ول ــوا كذل وســلم اكن
اكن وادلا لصحــايب مــن خــرة الصحابــة ويف انلهايــة صــى عليــه 
انلــي صــى اهلل عليــه وســلم وكفنــه يف قميصــه كمــا تعــرف !

املكفــر : أنــت التفقــه الفــرق ! املنافــق لــم يظهــر منــه املكفــر 
ــه  ــر من ــن ظه ــد م ــا أقص ــط وأن ــر فق ــن الكف ــو يبط ــا ه وإنم
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مايبطنــه ىلع أعمــاهل وأقــواهل فوقــع يف مكفــر . وحنــن نلــا 
بمايظهــر مــن الشــخص إن أظهــر نلــا اإلســام حكمنــا بإســامه 
ــا بكفــره والنشــق عــن قلــوب  وإن أظهــر نلــا الكفــر حكمن

ــاس .. انل
رائــع وأكــر مــن رائــع أيهــا املكفــر وأنــا واهلل اكنت نيــي نرتاح 
ــد  ــق والفوائ ــض الرقائ ــغل ببع ــان وننش ــف يف رمض ــن القص م
ــوب ويه  ــي القل ــي تق ــائل ال ــذه املس ــن ه ــا م ــا مللن بعدم
بدهيــات عنــد أهــل العلــم ولكــن مــررت بســورة الفاضحــة 
ايلــوم فمــا حتملــت وقلــت قليــل مــن القصــف يطهــر القلــوب 

ــة الشــهر إن شــاء اهلل .. ــر يف روحاني مــن الشــبه واليؤث
ــب  ــا كع ــا ع ــة مهم ــة وباطل ــوى عريض ــاء ودع ــة صلع كذب

ــا ويه :  قائله
ــوا  ــلم اكن ــه وس ــى اهلل علي ــي ص ــن انل ــن يف زم ] أن املنافق
ــم [  ــم وأفعاهل ــه يف أقواهل ــط واليظهرون ــر فق ــون الكف يبطن
ــق  ــم يلح ــلم ول ــه وس ــى اهلل علي ــي ص ــم انل ــم يكفره وذلا ل

ــا .. ــم عليه ــردة ويقتله ــاكم ال ــم أح به
ــو  ــة ول ــذه الطائف ــج ه ــاد منه ــبب فس ــة يه س ــة رصحي كذب
نســفت بالقصــف نســفت لك قصورهــم املبنيــة يف اهلــواء وظهــر 

ــاء  ــهم اكن ىلع امل ــع أن نقش للجمي
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ــد  ــع يف أش ــم جيتم ــا ل ــم م ــع فيه ــون اجتم ــة ، املنافق ــا أحب ي
الواقعــن يف الكفــر ايلــوم ممــن يشــهدون الشــهادتن ..

أول مــا تمــزيوا بــه هــو احلكــم عليهــم بالكفــر رصاحــة مــن 
رب العــزة واجلــال خبــاف من يف عرنــا فلن يعــدو تكفرهم 
أن يكــون اجتهــادا مــن ابلعــض وخيالفهــم فيــه ابلعــض اآلخــر 

بــل ربمــا األكــر واألعلــم .
وهــذه نقطــة جوهريــة فارقــة عظيمــة جــدا فانلقــول عــن أهــل 
ــر مــن دخــل يف اإلســام حــى جيمــع ىلع  ــم يف عــدم كف العل
كفــره مشــهورة معلومــة وهنــا مــن لــم يكفرهــم فهــو مكــذب 
للقــرآن ومــع ذلــك لــم يكفرهــم أحــد ملــاذا ؟ ألنهــم يشــهدون 
الشــهادتن ولــم يتــم إيقافهــم وإثبــات كفرهــم قضائيــا فــاذلي 
يف القــرآن هــو حقيقتهــم واذلي يف الواقــع هــو بقاء عقد اإلســام 
ــة وهــذا كقصــة  ــة الرشعي هلــم حــى يبطــل بإقرارهــم أو بابلين
امــرأة رشيــك بــن ســحماء وقضيــة هــل حيكــم انلــي صــى اهلل 
عليــه وســلم ثــم احلاكــم بمــا يعلــم أم بابلينــات مهمــا اكنــت 

خطــأ يف نظــره ؟
فهــؤالء حيكــم بإســامهم ولــو اكنــت حقيقتهــم الكفــر لعــدم 
ثبــوت ردتهــم رشاع كمــا حيكــم ىلع الــزاين اذلي رآه ثاثــة مــن 
العــدول يــزين ومنهــم القــايض نفســه بأنــه حمصــن عفيــف لعدم 

ثبــوت الــزىن عليــه رشاع .
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ــا  ــق ب ــام احل ــون لإلس ــم حمارب ــري أنه ــاين اجلوه ــارق اثل الف
ــه  ــى اهلل علي ــوم ص ــع املعص ــا يه م ــم إنم ــدال وخصومته ج
ــه  ــون ملــن يــديع أن ــا فهــم حمارب وســلم خبــاف مــن يف عرن
ــم  ــون أنه ــن يدع ــع م ــم م ــح وخصومته ــام الصحي ىلع اإلس
ــون عنــه وهــذا ينازعــون فيــه  داعة اإلســام واملجاهــدون اذلاب
ــم  ــك وقوهل ــديع لك ذل ــن ي ــون فيم ــل يطعن ــه ب ــلمون ب واليس

ــا . ــة فع ــواه باطل ــك ودع ــدع ذلل ــن م ــم م ــل فك حمتم
ــث أنهــم أئمــة هــذا الكفــر فهــم أول السلســلة  الفــارق اثلال
ــا  ــم إنم ــن بعده ــه وم ــول في ــد ادلخ ــامها بع ــت إس ــي نقض ال
هــم تبــع هلــم والشــك أن أئمــة الكفــر أشــد كفــرا ممــن تبعهــم 

وحــذا حذوهــم 
ــن  ــيئا م ــروا ش ــم يظه ــم ل ــاء أنه ــة الصلع ــود للكذب ــم .. نع امله
الكفريــات أو انلواقــض وإنمــا فقــط اكنــوا يبطنــون كفرهــم ..

ــم  ــوا بأعيانه ــارا وعرف ــارا نه ــر جه ــروا الكف ــل أظه ــول : ب وأق
ــل  ــر وتفصي ــم بالكف ــرآن ىلع أعيانه ــم الق ــمائهم وحك وأس

ــل ــى النطي ــاء اهلل ح ــة إن ش ــات اتلايل ــك يف احللق ذل
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تابع القذيفة الرابعة :
) سلســلة كيــف تعامــل انلــي صــى اهلل عليــه وســلم مــع مــن 

وقــع يف الكفــر مــن املســلمن ( :
هــذه السلســلة كتيــب مســتقل وفيهــا نذكــر معينــن دخلــوا 
اإلســام بمجــرد اتللفــظ بالشــهادتن فاســتحقوا اســم املســلمن 
وأحــاكم املســلمن ثــم ظهــر منهــم نواقــض كفريــة أو رشكيــة 
ونبــن كيــف اكن موقفــه صــى اهلل عليــه وســلم منهــم ؛ هــل 
ــم  ــزل عليه ــل أن ــلمن ؟ أو ه ــر املس ــما غ ــم اس ــق عليه أطل

أحاكمــا غــر أحــاكم املســلمن ؟
أول صــور الوقــوع يف الكفــر الظاهــر مــن املنافقــن مــا نرشناه 

كصــورة للمقــال األصــي الفائــت وهو :
االستهزاء بادلين :

قال الشيخ حممد رمحه اهلل يف انلاقض السادس : 

مــن اســتهزأ بــيء مــن ديــن الرســول صــى اهلل عليــه وســلم 
َِّ َوآيَاتـِـِه  بـِـاهلل

َ
ــْل أ

ُ
أو ثوابــه أو عقابــه كفــر وادليلــل قــوهل تعاىل_ق

ــْد َكَفْرتُــم َبْعــَد 
َ
 َتْعَتــِذُروا ق

َ
نُتــْم تَْســَتْهِزئُوَن )65( ال

ُ
َوَرُســوهِلِ ك
إِيَمانُِكــْم_

ــر  ــوهل كف ــه ورس ــاهلل وآيات ــتهزاء ب ــإن االس ــعدي : ف ــن س ــيخ اب ــال الش ق

خمــرج عــن ادليــن ألن أصــل ادلين مبــي ىلع تعظيــم اهلل وتعظيم 
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دينــه ورســله، واالســتهزاء بــيء مــن ذلــك منــاف هلــذا األصــل 
ومناقــض هل أشــد املناقضــة .

وقــال الشــيخ ابــن بــاز رمحــه اهلل : ســب ادليــن كفــر أكــر وردة عن اإلســام 

والعيــاذ باهلل ، إذا ســب املســلم دينه أو ســب اإلســام ، أو تنقص 
اإلســام واعبــه أو اســتهزأ بــه فهــذه ردة عــن اإلســام ، قــال اهلل 
ْنُتْم 

ُ
َِّ َوآيَاتـِـِه َوَرُســوهِلِ ك بـِـاهلل

َ
ــْل أ

ُ
تعــاىل : ســورة اتلوبــة اآليــة 65 ق

ــْم  ــْد َكَفْرُت
َ
ــِذُروا ق  َتْعَت

َ
ــة 66 ال ــة اآلي ــورة اتلوب ــَتْهِزئُوَن س تَْس

َبْعــَد إِيَمانُِكــْم ]اتلوبــة : 65 ، 66[ . 
وقــد أمجــع العلمــاء قاطبــة ىلع أن املســلم مــى ســب ادليــن أو تنقصــه أو 

ســب الرســول صــى اهلل عليــه وســلم أو انتقصــه أو اســتهزأ بــه 
؛ فإنــه يكــون مرتــدا اكفــرا حــال ادلم واملــال ، يســتتاب فــإن 

تــاب وإال قتــل . 
ــل ،  ــل يقت ــم ب ــة احلك ــن جه ــة هل م ــول : ال توب ــم يق ــل العل ــض أه وبع

ــن  ــة وأعل ــدى اتلوب ــى أب ــه م ــاء اهلل أن ــح إن ش ــن األرج ولك
اتلوبــة ورجــع إىل ربــه عــز وجــل أن يقبــل ، وإن قتلــه ويل األمر 
رداع لغــره فــا بــأس ، أمــا توبتــه فيمــا بينــه وبــن اهلل فإنهــا 
صحيحــة ، إذا تــاب صادقــا فتوبته فيمــا بينه وبــن اهلل صحيحة 
ولــو قتلــه ويل األمــر ســدا بلــاب التســاهل بادليــن وســب ادليــن 

 .
واملقصــود : أن ســب ادليــن واتلنقــص لديــن أو للرســول صــى 
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اهلل عليــه وســلم أو االســتهزاء بذلــك ردة وكفــر أكــر بإمجــاع 
املســلمن ، وصاحــب هــذا يســتتاب فــإن تــاب قبــل اهلل توبتــه ، 
وعفــا عنــه ، أمــا كونــه يقبــل يف ادلنيــا أم ال يقبــل فهــذا حمــل 

خــاف بــن أهــل العلــم كمــا ذكرنــا. 
يكفينا هذا .

ــوك يف  ــزوة تب ــل يف غ ــال رج ــال: ق ــر ق ــن عم ــد اهلل ب ــن عب ع
جملــس: مــا رأينــا مثــل قرائنــا هــؤالء، أرغــَب بطونـًـا، وال أكذَب 
ألســًنا، وال أجــن عنــد اللقــاء! فقــال رجــل يف املجلــس: كذبــَت 
ــه وســلم،  ولكنــك منافــق ! ألخــرن رســول اهلل صــى اهلل علي
فبلــغ ذلــك انلــي صــى اهلل عليــه وســلم ونـــزل القــرآن. قــال 
ــول  ــة رس ــب ناق ــا حبََق ــه متعلًق ــا رأيت ــر: فأن ــن عم ــد اهلل ب عب
بــه احلجــارة, وهــو يقــول: » يــا 

ُ
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم َتْنك

رســول اهلل، إنمــا كنــا خنــوض ونلعــب!«, ورســول اهلل صــى اهلل 
ْنُتــْم تَْســَتْهِزئُوَن * 

ُ
َِّ َوآيَاتـِـِه َوَرُســوهِلِ ك بـِـاهلل

َ
عليــه وســلم يقــول: أ

ــَد إِيَمانُِكــْم ــْم َبْع ــْد َكَفْرُت
َ
ــِذُروا ق ال َتْعَت

عــن جماهــد: )إنمــا كنــا خنــوض ونلعــب(، قــال: قــال رجــل مــن 
املنافقــن: » حيدثنــا حممــد أن ناقــة فــان بــوادي كــذا وكــذا، يف 

يــوم كــذا وكــذا! ومــا يدريــه مــا الغيــب؟«
ــوض  ــا خن ــا كن ــن إنم ــأتلهم يلقول ــن س ــوهل: )ول ــادة ق ــن قت ع
ونلعــب(، اآليــة, قــال: بينــا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم 



52

ــن  ــن املنافق ــاس م ــه ن ــن يدي ــوك, وب ــه إىل تب ــر يف غزوت يس
فقالــوا: » يرجــو هــذا الرجــل أن يفتــح قصــور الشــأم وحصونهــا! 
ــلم  ــه وس ــى اهلل علي ــه ص ــع اهلل نبي ــات » ! فأطل ــات هيه هيه
ىلع ذلــك, فقــال نــي اهلل صــى اهلل عليــه وســلم: » احبســوا عَّ 
ــب ! فأتاهــم فقــال: قلتــم كــذا، قلتــم كــذا. قالــوا: » يــا نــي 

ْ
ك الرَّ

اهلل، إنمــا كنــا خنــوض ونلعــب »، فأنـــزل اهلل تبارك وتعــاىل فيهم 
مــا تســمعون.

قــال ابــن إســحاق : وقــد اكن مجاعــة مــن املنافقــن منهــم وديعة 
بــن ثابــت ، أخــو بــي أميــة بــن زيــد ، مــن بــي عمــرو بــن عوف 
، ورجــل مــن أشــجع حليــف بلــي ســلمة يقــال هل : خمشــن بــن 
محــر يشــرون إىل رســول اهلل - صــى اهلل عليــه وســلم - وهــو 
منطلــق إىل تبــوك ، فقــال بعضهــم بلعــض : أحتســبون جــاد بــي 
األصفــر كقتــال العــرب بعضهــم بعضــا ؟ واهلل لكأنــا بكــم غــدا 
مقرنــن يف احلبــال ، إرجافــا وترهيبــا للمؤمنــن ، فقــال خمشــن 
بــن محــر : واهلل لــوددت أين أقــاىض ىلع أن يــرب لك رجــل منــا 
مائــة جــدة ، وأنــا ننفلــت أن يــزل فينــا قــرآن ملقاتلكــم هــذه . 
وقــال رســول اهلل - صــى اهلل عليــه وســلم - فيما بلغــي - لعمار 
بــن يــارس : أدرك القــوم ، فإنهــم قــد احرتقــوا ، فســلهم عمــا قالوا 
، فــإن أنكــروا فقــل : بــى ، قلتــم كــذا وكــذا . فانطلــق إيلهــم 
ــوا رســول اهلل - صــى اهلل عليــه  عمــار ، فقــال ذلــك هلــم ، فأت
وســلم - يعتــذرون إيلــه ، فقــال وديعــة بــن ثابــت ، ورســول اهلل 
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- صــى اهلل عليــه وســلم - واقــف ىلع راحلتــه ، فجعــل يقــول 
وهــو آخــذ حبقبهــا : يــا رســول اهلل ، إنمــا كنــا خنــوض ونلعــب ، 
] فأنــزل اهلل - عــز وجــل - : ) ولــن ســأتلهم يلقولــن إنمــا كنــا 
ــول اهلل ،  ــا رس ــر : ي ــن مح ــن ب ــال خمش ــب ( [ فق ــوض ونلع خن
قعــد يب اســي واســم أيب . فــاكن اذلي عــي عنــه يف هــذه اآليــة 
خمشــن بــن محــر ، فتســى عبــد الرمحــن ، وســأل اهلل أن يقتــل 
شــهيدا ال يعلــم بماكنــه ، فقتــل يــوم ايلمامــة ، فلــم يوجــد هل أثــر 

.
إذن :

العمــل الكفــري : االســتهزاء بــاهلل وآياتــه ورســوهل صــى اهلل 
عليــه وســلم )كفــر باإلمجــاع (

عمــل ظاهــر أم اعتقــاد يف ابلاطــن ؟ قطعــا عمــل ظاهــر وقــد 
ــر  ــة غ ــة اكذب ــوا حبج ــه وحتجج ــه ب ــر أصحاب ــم وأق ــمعه أم س

ــة  مقبول
ــل  ــل حص ــم ب ــن ؟ : نع ــروف ومع ــه مع ــع في ــن وق ــل م ه

اســتجواب هلــم وأخــذ وعطــاء
املطلوب : 

هــل كفرهــم انلــي صــى اهلل عليــه وســلم يعــي أصــدر حكما 
بتكفرهــم وإقامــة حــد الــردة عليهم ؟
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هل أمر أحدا من املسلمن بتكفرهم ؟ 
هل نقل أن أحدا من الصحابة سماهم كفارا أو مرتدين ؟

هــل فســخ نــكاح أحــد مــن هــؤالء ؟ هــل حرمــوا مــن مــراث 
ــن  ــع م ــم ومن ــت ذبيحته ــل حرم ــلمن ؟ ه ــن املس ــم م أقاربه

الصــاة خلفهــم ؟
هــل زال عنهــم ملكيتهــم ألمواهلــم وصــودرت بليــت املــال ؟ أم 
هــل اســتحلها املســلمون ورسقــوا منهــا ألنهــا أمــوال مرتديــن ؟

هــل عندمــا ماتــوا لــم يصــل عليهــم ولــم يورثــوا  ولــم يدفنــوا 
يف قبــور املســلمن ؟

ــرآن  ــزول الق ــن ن ــم م ــك ىلع الرغ ــن ذل ــل أي يشء م ــم حيص ل
بإثبــات كفرهــم وأصبحــت اآليــة انلازلــة يف حقهــم يه احلجــة 
ــا  ــن الســاب هل ولكــن م ــر املســتهزئ بادلي ــة ىلع كف الرشعي
معــى هــذا الكفــر ؟ هــو الكفــر احلقيــي ال احلكــي لعــدم 
ــات  ــروج املؤمن ــتحاهلم لف ــي اس ــا فب ــم قضائي ــه عليه ثبوت
الصحابيــات وبقيــت هلــم أحــاكم اإلســام لكهــا دون نكــر مــن 

ــه . رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم أو أحــد مــن أصحاب
نقارن ذلك بصورة مشابهة ايلوم :

_ يســألي أحدهــم ياشــيخ رجــل عندنا ســخر مــن اللحية ياشــيخ 
ــر  ــذا ىلع خط ــول هل : ه ــه ؟ فأق ــة ماحكم ــا مكنس ــال عليه وق
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ــر  ــر أك ــن كف ــن ادلي ــيء م ــتهزاء ب ــاهلل ألن االس ــاذ ب والعي
خمــرج مــن امللــة فانصحــوه وبينــوا هل وحــذروه .

_ ياشــيخ مــا يكفــر وحتــرم عليــه امرأتــه ؟ هــذا وقــع يف كفــر 
باإلمجــاع الشــيخ حممــد يقــول ...والشــيخ فــان يقــول ...

_ ياحبيبنــا : هــذا حكــم اعم أمــا املعــن فابــد مــن ثبــوت ردته 
رشاع حســب مــا بينــا يف كتــاب تكفــر املعــن بعــد اســتيفاء 
ــك احلــن يبــى هل لك أحــاكم  ــع وإىل ذل ــاء املوان الــرشوط وانتف

املســلم ولــو اكن يف احلقيقــة اكفــرا .
ــت  ــه ال يلتف ــذر في ــض الع ــر وناق ــر ظاه ــذا كف ــيخ ه _ ياش
ــع راجــع ياشــيخ الصــارم املســلول لشــيخ  ــه للــرشوط واملوان في
ــيخ  ــاكم .. ياش ــماء واألح ــألة األس ــيخ مس ــع ياش ــام .. راج اإلس
اتــق اهلل ياشــيخ أنــت تعــذر الكفــار واملرشكــن .. ياشــيخ هــذا 

ــك .. ــك اهلل يهدي ــع دين ــار راج ــة الكف ــج اجلهمي منه
طبعا هذا مكفر مؤدب جدا ..

وإىل حلقة أخرى إن شاء اهلل
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 .. بــه  يســى  شــيئا  فعــل   مــن 
فهل من زىن يسى زان !!!

ــن  ــرا ع ــا كث ــاة تكلمن ــة ىلع الغ ــة الطرهوني ــن يف احلمل حن
قضيــة األســماء واألحــاكم فاملكفــرون دون رشوط وموانــع 
يرتعــون يف مراتــع هــذه القضيــة ويشــاركهم مانعــو العــذر 
ــع يف الــرشك مــن أهــل  باجلهــل فهــم يــرون ىلع تســمية الواق
اإلســام مــرشاك ثــم يقولــون اليكفــر حــى تقــام عليــه احلجــة 
ــا مــع االصطــاح اخلــاص بشــيخ اإلســام  ..وهــذا منهــم جتاري

ــد .. ــيخ حمم ــه الش ــه علي وتبع
هــذا كامهــم أمــا فعاهلــم فضــد ذلــك تمامــا فهــم ليســوا فقــط 
ــون  ــا حيل ــر ف ــاكم الكف ــه أح ــون علي ــا يزل ــه وإنم يكفرون
الصــاة خلفــه وال ذبيحتــه وال نكاحــه وال حــى مراثــه ..فمــا 

أعجبهــم!
ولــن نعيــد ما كتبنــاه يف هــذه اجلزئية بمــا ال كام بعــده ولكننا 

هنــا نقــرر أمرا مهمــا يف قضية األســماء واألحــاكم فنقول :
ــن  ــى آكا وم ــن أكل يس ــة فم ــألة لغوي ــماء مس ــألة األس مس

ــذا .. ــا وهك ــى نائم ــام يس ــن ن ــا وم ــى ضارب رضب يس
فــإذا انتقلــت ملســميات الــرشع أصبــح األمــر مرتبطــا باألحاكم 
ــم  ــذا اس ــرشاك فه ــى م ــن أرشك يس ــا م ــا قونل ــة فمث ال حمال
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مرتتــب ىلع حكــم والينفــك عنــه ولــي نوضــح أكــر نقــول :
ــن  ــل . فم ــس فع ــم ولي ــذا حك ــن أرشك . وه ــول : م ــت تق أن
ســجد لغــر اهلل اليســى غــر ســاجد وأمــا تســمية فعلــه رشاك 
حــى نســميه مــرشاك فيحتــاج الســتيفاء رشوط وانتفــاء موانــع 
ألن تســمية فعلــه رشاك حكــم رشيع وباتلــايل تســميته مــرشاك 

حكــم رشيع وليــس اســما يف الواقــع
ــه  ــذ ألن فعل ــر آخ ــى غ ــخص اليس ــن ش ــاال م ــذ م ــن أخ م
يســى أخــذ وأمــا أن يســى فعلــه رسقــة أو نهبــة أو اختــاس 
ــى  ــع ح ــاء موان ــتيفاء رشوط وانتف ــتلزم اس ــم يس ــذا حك فه

ــا  ــارقا مث ــميه س نس
ــه  فتلــك األســماء يف احلقيقــة يف داخلهــا حكــم يرتتــب علي
ــد  ــزل إال بع ــي الت ــة وال ــاكم القضائي ــة األح ــك بقي ــد ذل بع

ــا  ــه قضائي ــم ىلع صاحب ــذا االس ــوت ه ثب
والربــة القاضيــة يف هــذا املوضــوع والــي تنســف شــبه 
املخالفــن وتدمــر بنيانهــم مــن األســاس وتوضــح األمــر بمــا ال 

ــزىن : ــألة ال ــاء مس ــده خف ــى بع يب
إذا رأى الشــخص رجــا يــزين عيانــا جهــارا نهــارا بــل ورآه معــه 
آخــر ومعهمــا ثالــث ولكهــم رأوا الفعل وىلع علــم بالرجــل وباملرأة 

فهــل يصح أن يســى هــذا الرجــل زان ؟
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نقــول قطعــا ال .. يمكــن يســى )جمامعــا( أو )فاعــا( ال نكي 
، وأمــا زان فــا .. ملــاذا ؟ ألن هــذا اســم رشيع مرتتــب ىلع حكم 

رشيع ىلع الفعل ..
يقــول القائــل : يســميه فقــط ألنــه زىن ولكــن اليطبــق عليــه 

حكــم الــزاين رشاع 
ــك  ــى نوقف ــمه زان ح ــطارتك وس ــا ش ــا ورين ــول هل : هي فنق
ونطابلــك بأربعــة شــهود لكهم يشــهدون حســب ضوابــط صارمة 
تصــل إىل ســؤاهلم يف أي ركــن مــن الغرفــة ومالــون بلــاس املــرأة 

وحنــو ذلــك وإال فجــزاؤك اآليت :
ــك  ــب ألن ــت طي ــا وأن ــدة تأكله ــن ج ــرك ثمان ــد يف ظه - ح
ســميت أخــاك اســما رشعيــا اليســى بــه حــى تســتوىف الرشوط 

وتنتــي املوانــع
- رد لشــهادتك طــوال عمــرك وحكــم عليــك بالفســق ألنــك 
ــرشيع  ــق ال ــلوك الطري ــي دون س ــم حك ــاك باس ــت أخ رمي
للحــوق هــذا االســم بــه وســتظل اكذبــا فاســقا حــى تتــوب إىل 

ــك ! ــذب نفس اهلل وتك
ــهداء  ــة ش ــوا بأربع ــم يأت ــم ل ــات ث ــون املحصن ــن يرم ) واذلي
فاجدوهــم ثمانــن جــدة والتقبلــوا هلــم شــهادة أبــدا وأوئلــك 
هــم الفاســقون إال اذليــن تابــوا مــن بعــد ذلــك وأصلحــوا فــإن 
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ــم ( ــور رحي اهلل غف
وقصــة قــذف املغــرة بــن شــعبة وحــد عمــر للثاثــة الشــهود 

ــة . ــه مشــهورة معروف ــو بكــرة ريض اهلل عن ومنهــم أب
ــان ؟  ــان وف ــيع ف ــي وم ــه بنف ــا رأيت ــذا وأن ــا أهلل ! لك ه ي

ــي ؟ ــي وحك ــي وفه ــذب عي أك
نعــم ..ألن عــرض املســلم ســياج حمفــوظ وحريــم ممنــوع وهــذا 
ــن  ــلم م ــه املس ــرج ب ــا خي ــف بم ــايص فكي ــن املع ــة م يف معصي
ــم  ــن وحيك ــان واملرشك ــاد األوث ــق بعب ــام ويلح ــن اإلس دي

ــم ؟! ــود يف اجلحي ــه باخلل ــه في علي
فمــن وقــع يف عمــل تــراه أنــت رشاك قــد اليكــون رشاك أصــا 
وحكمــك عليــه بذلــك باطــل ثــم لــو صــح أنــه رشك فعــا وهــذا 
حيتــاج الســتيفاء رشوط وانتفــاء موانــع فــا تســمه مــرشاك حــى 
يوقــف دلى القضــاء فيثبــت عليــه ذلــك رشاع ثــم تــزل عليــه 

بعــد ذلــك أحــاكم املــرشك ..
ــرا  ــون كف ــد اليك ــرا ق ــت كف ــراه أن ــل ت ــع يف عم ــن وق وم
ــه كفــر  ــو صــح أن ــم ل ــك باطــل ث ــه بذل أصــا وحكمــك علي
فعــا وهــذا حيتــاج الســتيفاء رشوط وانتفــاء موانــع فــا تســمه 
اكفــرا حــى يوقــف دلى القضــاء فيثبــت عليــه ذلــك رشاع ثــم 

تــزل عليــه بعــد ذلــك أحــاكم الاكفــر .. 
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وإال فأنــت أســوأ ممــن ســى مــن وقــع يف الــزىن زان دون ســلوك 
املســلك الــرشيع ذللــك ..

وإىل اللقاء..
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الفطرة عند القوم !!
يــا أخانــا املكفــر .. اهلل يقــول : ) واهلل أخرجكــم مــن بطــون 
أمهاتكــم التعلمــون شــيئا ( فاألصــل يف اإلنســان اجلهــل حــى 
ــه  ــى يصل ــأوهل ح ــه وت ــه وخطئ ــذره جبهل ــف التع ــم فكي يتعل

العلــم احلــق ؟ 
املكفــر : ال يعــذر بــيء فيمــا فطــره اهلل عليــه مــن توحيــده 
ــَك ِمــن بَــِي آَدَم ِمــن  َخــَذ َربُّ

َ
 أ

ْ
وتفــرده بالعبــادة قــال اهلل : ) َوإِذ

ــوا 
ُ
ال

َ
ْســُت بَِربُِّكــْم _ ق

َ
ل
َ
نُفِســِهْم أ

َ
ٰ أ ْشــَهَدُهْم ىلَعَ

َ
يََّتُهــْم وَأ ُظُهورِِهــْم ُذرِّ

ــَذا اَغفِلـِـَن 
ٰ
نَّــا َعــْن َه

ُ
ِقَياَمــِة إِنَّــا ك

ْ
ــوا يـَـْوَم ال

ُ
ن َتُقول

َ
بـَـَىٰ _ َشــِهْدنَا _ أ

ــن َبْعِدِهــْم _  يَّــًة مِّ نَّــا ُذرِّ
ُ
ْبــُل َوك

َ
َك آبَاُؤنـَـا ِمــن ق رْشَ

َ
َمــا أ ــوا إِنَّ

ُ
ْو َتُقول

َ
أ

ــوَن ( إنــه امليثــاق اذلي أخــذ يف اعلــم 
ُ
ُمْبِطل

ْ
َنــا بَِمــا َفَعــَل ال

ُ
َفُتْهلِك

َ
أ

اذلر واليعــذر أحــد يف الــرشك بنــاء عليــه .
_ مجيل سوقك لآلية ولكن اإلشاكل يف فهمك هلا .. 

فــأوال : اآليــة فيهــا خــاف يف املــراد بهــذا امليثــاق ثــم الداللــة 
فيهــا ىلع عــدم عــذر مــن نــي هــذا امليثــاق والنســيان عــذر 
ــف  ــان فكي ــدرة اإلنس ــن ق ــارج ع ــه خ ــاع ألن رشيع باإلمج
ــا  ــاىل ) ربن ــال تع ــد ق ــه ؟ وق ــدرة هل في ــا الق ــرء عم ــب امل حياس

ــم . ــال : نع ــا ( فق ــينا أو أخطأن ــا إن نس التؤاخذن
وذللــك لــم يكن هــذا امليثــاق اكفيــا إلقامــة احلجة ىلع بــي آدم 
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فأرســل اهلل الرســل وأنــزل الكتــب للتذكــر بهــذا امليثــاق ئلــا 
ــا  ــاىل ) ئل ــال تع ــل ق ــد الرس ــة ىلع اهلل بع ــد حج ــون ألح يك
ــاؤوا  ــل ج ــل ( والرس ــد الرس ــة بع ــاس ىلع اهلل حج ــون للن يك
بالعلــم املنــايف للجهــل وذلا فاجلاهــل وغــره معــذور حــى يأتيــه 
العلــم واحلجــة والرهــان وهــذا مــا نــص عليــه أيب بــن كعــب 
ــال  ــرأي ق ــه لل ــال في ــا الجم ــة بم ــر اآلي ــه يف تفس ريض اهلل عن
فيهــا :» فجمعهــم هل يومئــذ مجيعــا ، مــا هــو اكئــن منــه إىل يــوم 
القيامــة ، فجعلهــم أرواحــا ثــم صورهــم ثــم اســتنطقهم فتلكمــوا 
، وأخــذ عليهــم العهــد وامليثــاق ، وأشــهدهم ىلع أنفســهم ألســت 
ــم  ــهد عليك ــإين أش ــال : ف ــة . ق ــى ، اآلي ــوا : ب ــم ؟ قال بربك
الســماوات الســبع ، واألرضــن الســبع ، وأشــهد عليكــم أباكم 
ــه ال هلإ  ــم نعلــم بهــذا اعلمــوا أن ــوا يــوم القيامــة : ل آدم أن تقول
ــل  ــيئا ، وإين سأرس ــوا يب ش ــا ترشك ــري ، ف ــري ، وال رب غ غ
إيلكــم رســا )يذكرونكــم عهــدي وميثــايق( ، وأنــزل عليكم 

كتــي ...
وسنســوق هنــا روايــات وآثــارا لــن نعلــق عليهــا ولــن نناقشــها 
ولــن نــرد ىلع اتلعليقــات عليهــا فــي مدحضــة مزلــة ولكنهــا 
اكفيــة بمجموعهــا يف رد شــبهة الفطــرة الــي صــدع رؤوســنا بهــا 

الغــاة بســبب عــدم فهمهــم وتركهــم ســبيل العلمــاء ..
ونتســاءل ؛ هــل هنــاك أوىل من الرســل بالفطــرة وبتذكــر امليثاق 



63

؟ 
فهــل احتاجــوا للــوح والعلــم ملعرفــة اتلوحيــد واإليمــان أم لــم 

حيتاجــوا ذللــك ؟
وباسم اهلل نبدأ ..

ــْن  ُْخرَِجنَُّكــم مِّ
َ

ِيــَن َكَفــُروا لِرُُســلِِهْم نل
َّ

ــاَل اذل
َ
قــال تعــاىل : ) َوق

تَِنــا (
َّ
َُعــوُدنَّ يِف ِمل

َ
ْو تل

َ
ْرِضَنــا أ

َ
أ

تلعودن يف ملتنا ؟!
هذا يف الرسل اعمة ...

وأما يف قصة شعيب خاصة :
ُْخرَِجنََّك 

َ
ْوِمــِه نل

َ
وا ِمن ق َرُ

ْ
ِيــَن اْســَتك

َّ
 اذل

ُ َ
َمأل

ْ
ــاَل ال

َ
فقــال تعــاىل : ) ق

تَِنــا 
َّ
َُعــوُدنَّ يِف ِمل

َ
ْو تل

َ
ْريَتَِنــا أ

َ
ِيــَن آَمُنــوا َمَعــَك ِمــن ق

َّ
يـَـا ُشــَعْيُب َواذل

ــا  ــا إِْن ُعْدنَ ِذبً
َ
َِّ ك ــا ىلَعَ اهلل ْيَن رَتَ

ْ
ــِد اف

َ
ــَن .. ق ــا اَكرِِه نَّ

ُ
ــْو ك

َ
َول

َ
ــاَل أ

َ
_ ق

ن نَُّعــوَد 
َ
ــا أ َ َُّ ِمْنَهــا _ َوَمــا يَُكــوُن نلَ َّانَــا اهلل

َ
 ن

ْ
تُِكــم َبْعــَد إِذ

َّ
يِف ِمل

َُّ َربَُّنــا ( ن يََشــاَء اهلل
َ
 أ

َّ
فِيَهــا إاِل

قــال ابــن جريــر : يقــول: لرتجعــن )أنــت وهــم( يف ديننــا ومــا 
حنــن عليــه . ...)قــد افرتينــا ىلع اهلل كذبـًـا( يقــول: قــد اختلقنــا 
ىلع اهلل كذبـًـا، وختّرصنــا عليــه مــن القــول باطــا إن حنــن عدنــا 
نــا  يف ملتكــم، فرجعنــا فيهــا بعــد إذ أنقذنــا اهلل منهــا، بــأن برَّ
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خطأهــا وصــواَب اهلــدى اذلي حنــن عليــه ومــا يكــون نلــا أن 
نرجــع فيهــا فنديــن بهــا ، ونــرتك احلــق اذلي حنــن عليــه) إال أن 
يشــاء اهلل ربنــا ( إال أن يكــون ســبق نلــا يف علــم اهلل أنـّـا نعــود 
فيهــا ، فيمــي فينــا حينئــذ قضــاء اهلل، فينفــذ مشــيئته علينــا .

ــال الســدي: يقــول: مــا ينبــي نلــا أن )نعــود يف رشككــم(  وق
ــا اهلل منهــا ، إال أن يشــاء اهلل ربنــا، فــاهلل ال يشــاء  بعــد إذ نان
الــرشك، ولكــن يقــول: إال أن يكــون اهلل قــد علــم شــيًئا، فإنــه 

وســع لك يشء علًمــا.
لـِـَك نُرِي 

ٰ
َذ

َ
وأمــا إبراهيــم عليــه الســام : فقــد قــال تعــاىل :  ) َوك

ُموقِنِــَن .. 
ْ
ــوَن ِمــَن ال

ُ
ْرِض َويِلَك

َ ْ
ــَماَواِت َواأل ــوَت السَّ

ُ
ك

َ
إِبَْراِهيــَم َمل

ــَل 
َ
ف
َ
ــا أ مَّ

َ
ل
َ
ــَذا َريبِّ _ ف

ٰ
ــاَل َه

َ
ًبــا _ ق

َ
ْوك

َ
ٰى ك

َ
ْيــُل َرأ

َّ
ْيــِه الل

َ
ــا َجــنَّ َعل مَّ

َ
ل
َ
ف

فِلِــَن ... اآليــات (
ْ

ِحــبُّ اآل
ُ
 أ

َ
ــاَل ال

َ
ق

َذلـِـَك نُــرِي 
َ
عــن ع بــن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاس قــوهل: َوك

ــَن ،  ُموقِنِ
ْ
ــَن ال ــوَن ِم

ُ
ْرِض َويِلَك

َ
ــَماَواِت َواأل ــوَت السَّ

ُ
ك

َ
ــَم َمل إِبَْراِهي

يعــي بــه الشــمس والقمــر وانلجــوم فلمــا جــّن عليــه الليــل رأى 
ــال: ال  ــا اغب ق ــى اغب فلم ــده ح ــذا ريب«، فعب ــال ه ــا »ق كوكًب
ــاَل َهــَذا َريبِّ ، فعبــده 

َ
َقَمــَر بَــازاًِغ ق

ْ
ى ال

َ
ــا َرأ مَّ

َ
ل
َ
أحــب اآلفلــن . ف

ــن مــن  ــم يهــدين ريب ألكون ــن ل ــال: ل ــا اغب ق حــى اغب، فلم
ــاَل َهــَذا َريبِّ َهــَذا 

َ
ــْمَس بَازَِغــًة ق ى الشَّ

َ
ــا َرأ مَّ

َ
ل
َ
القــوم الضالــن »ف

 بَرِيٌء 
ِّ

ــْوِم إيِن
َ
ــَرُ » فعبدهــا حــى اغبــت، فلمــا اغبــت قــال: يـَـا ق

ْ
ك

َ
أ
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ــوَن .
ُ
ك ــا ترُْشِ ِممَّ

ــد  ــاس وق ــن عب ــن اب ــر ع ــانيد اتلفس ــح أس ــن أص ــذا م وه
فصلنــا ذلــك يف كتابنــا مشــاعل اتلنويــر لطالــب تفســر ابــن 
كثــر والعــرة بقــول مــن جتشــم الطعــن فيــه يلصحــح مذهبــه 

ــد . الفاس
ــم يف  ــث إبراهي ــم يلب ــة : فل ــة طويل ــحق يف قص ــن إس ــال اب وق
املغــارة إال مخســة عــرش شــهًرا حــى قــال ألمــه: أخرجيــي أنظر! 
ــماوات واألرض  ــق الس ــر يف خل ــر، وتفك ــاء فنظ ــه ِعش فأخرجت
ــا  ــريّب م ــقاين ل ــي وس ــي وأطعم ــي ورزق ــال: » إن اذلي خلق وق
ــذا  ــال: » ه ــا، ق ــرأى كوكًب ــماء ف ــر يف الس ــم نظ ــره »! ث يل هلإ غ
ريب«، ثــم اتّبعــه ينظــر إيلــه ببــره حــى اغب فلمــا أفــل قــال: » 
ال أحــب اآلفلــن »، ثــم طلــع القمــر فــرآه بــازاًغ، قــال: َهــَذا َريبِّ 
ــْم َيْهــِديِن 

َ
ــِنْ ل

َ
، ثــم اتّبعــه ببــره حــى اغب فلمــا أفــل قــال: ل

ــار  ــه انله ــل علي ــا دخ ــَن ! فلم
ِّ
ال ــْوِم الضَّ َق

ْ
ــَن ال ــنَّ ِم وَن

ُ
ك

َ
َريبِّ أل

وطلعــت الشــمس أعَظــَم الشــمَس ورأى شــيًئا هــو أعظــم نــوًرا 
ــَرُ ! فلمــا 

ْ
ك

َ
مــن لك يشء رآه قبــل ذلــك فقــال: َهــَذا َريبِّ َهــَذا أ

ْهــُت وَْجِيَ   وَجَّ
ِّ

ــوَن * إيِن
ُ
ك ــا ترُْشِ  بـَـرِيٌء ِممَّ

ِّ
ــْوِم إيِن

َ
أفلــت قــال: يـَـا ق

ُمرْشِكـِـَن 
ْ
نـَـا ِمــَن ال

َ
ْرَض َحنِيًفــا َوَمــا أ

َ
ــَماَواِت َواأل ِي َفَطــَر السَّ

َّ
لـِـذ

. ثــم رجــع إبراهيــم إىل أبيــه آزر وقــد اســتقامت وجهتــه، وعــرف 
ــه، وبــرئ مــن ديــن قومــه إال أنــه لــم يبادئهــم بذلــك . ربَّ
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وقد رجح ابن جرير هذا املعى وهو الراجح .
أما عن خر األنبياء وخاتم الرسل :

ــا  ــا _ َم ْمِرنَ
َ
ــْن أ ــا مِّ ــَك ُروًح ْ ــا إيِلَ وَْحْيَن

َ
ِــَك أ ل

ٰ
َذ

َ
ــاىل ) َوك ــال تع فق

ــوًرا  ــاهُ نُ َن
ْ
ِكــن َجَعل

َٰ
ــاُن َول يَم ِ

ْ
 اإل

َ
ــاُب َوال ِكَت

ْ
ــا ال ــْدرِي َم ــَت تَ ن

ُ
ك

ــا ( ــْن ِعَباِدنَ ــاُء ِم َش
َّ
ــن ن ِــِه َم ــِدي ب نَّْه

ْدَراُكــم بـِـِه 
َ
 أ

َ
ْيُكــْم َوال

َ
ْوتـُـُه َعل

َ
َُّ َمــا تَل ــْو َشــاَء اهلل

َّ
ــل ل

ُ
وقــال : ) ق

ــوَن (
ُ
 َتْعِقل

َ
ــا

َ
ف
َ
ْبلـِـِه _ أ

َ
ــن ق ِْثــُت فِيُكــْم ُعُمــًرا مِّ

َ
_ َفَقــْد بل

 َفَهَدٰى(
ًّ

وقال تعاىل : )َووََجَدَك َضاال
قال السدّي يف ذلك : اكن ىلع أمر قومه أربعن اعما .

ــت  ــرا يل فذهب ــت بع ــال : )أضلل ــم ق ــن مطع ــر ب ــن جب وع
أطلبــه يــوم عرفــة( فرأيــت رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم 

ــه( .. ــن قوم ــو ىلع دي ــوح ، )وه ــه ال ــزل علي ــل أن ي قب
ْنَقَض َظْهَرَك(

َ
ِي أ

َّ
وقال تعاىل : ) َوَوَضْعَنا َعْنَك وِْزَرَك * اذل

عن الضحاك قال: يعي: الرشك اذلي اكن فيه.
وعــن قتــادة، قــال: اكنــت للنــي ذنــوب قــد أثقلتــه، فغفرهــا اهلل 

هل   .
وأما األحاديث : 
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فعــن زيــد بــن حارثــة قــال : خــرج رســول اهلل صــى اهلل عليــه 
وســلم وهــو مــرديف إىل نصــب مــن األنصــاب ، فذحبنــا هل شــاة ، 
ووضعناهــا يف اتلنور ، حــى إذا نضجت ، اســتخرجناها فجعلناها 
يف ســفرتنا ، ثــم أقبــل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم يســر ، 
وهــو مــرديف يف أيــام احلــر مــن مكــة ، حــى إذا كنــا ىلع الــوادي  
)بأســفل بــدح ( لــي فيــه زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل ، فحيــا 
ــى  ــول اهلل ص ــال هل رس ــة . فق ــة اجلاهلي ــر بتحي ــا اآلخ أحدهم
اهلل عليــه وســلم : يازيــد مــايل أرى قومــك قــد شــنفوك ؟ قــال : 
أمــا واهلل ، إن ذلــك مــي لغــر ثائــرة اكنــت مــي إيلهــم ، ولكــي 

أراهــم ىلع ضالــة ، فخرجــت أبتــي هــذا ادليــن .
ــر  ــلم ابلع ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــاخ رس ــد : وأن ــال زي ق
اذلي اكن حتتــه ، ثــم قدمنــا إيلــه الســفرة الــي اكن فيهــا الشــواء 
، فقــال : ماهــذه؟ فقلنــا: هــذه شــاة ذحبناهــا نلصــب كــذا وكــذا 
مــن األنصــاب  فقــال : إين الآكل ماذبــح لغــر اهلل ، ممــا تذحبــون 

ىلع أنصابكــم ، والآكل إال ماذكــر اســم اهلل عليــه  وتفرقــا .
)فمــا ريئ انلــي صــى اهلل عليــه وســلم بعــد ذلــك ايلــوم يــأكل 

ممــا ذبــح ىلع انلصــب ( .
قــال زيــد بــن حارثــة : فــأىت انلي صــى اهلل عليــه وســلم ابليت 
ــا  ــان ، أحدهم ــت صنم ــد ابلي ــه واكن عن ــاف ب ــه ، فط ــا مع وأن
مــن حنــاس ، يقــال ألحدهمــا : يســاف ، ولآلخــر : نائلــة ، واكن 
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املرشكــون إذا طافــوا تمســحوا بهمــا ، فطــاف رســول  اهلل صــى 
اهلل عليــه وســلم وطفــت معــه ، فلمــا مررت مســحت بــه ، فقال 
انلــي صــى اهلل عليــه وســلم : التمســحهما ، فإنهمــا رجــس قــال 
زيــد : فطفنــا قــال : فقلــت يف نفــي : ألمســحهما حــى أنظــر 

مايقــول فمســحهما فقــال : يازيــد ألــم تنــه؟ 
قــال زيــد : فــواذلي أكرمــه وأنــزل عليــه الكتــاب مااســتلمت 
صنمــا حــى أكرمــه اهلل بــاذلي أكرمــه وأنــزل عليــه الكتــاب .

ــدث :  ــة ، حي ــو وخدجي ــلم ه ــه وس ــى اهلل علي ــاره ص واكن ج
أنــه ســمع انلــي صــى اهلل عليــه وســلم وهــو يقــول خلدجيــة : 
ــزى  ــد الع ــدا ، واهلل الأعب ــات أب ــد ال ــة ، واهلل الأعب أي خدجي
أبــدا فتقــول خدجيــة : خــل الــات ، خــل العــزى . قــال : اكنــت 

ــم يضجعــون . ــدون ث ــوا يعب صنمهــم الــي اكن
ــه وســلم يشــهد مــع املرشكــن  واكن رســول اهلل صــى اهلل علي
مشــاهدهم ، فســمع ملكــن خلفــه ، وأحدهمــا يقــول لصاحبــه : 
اذهــب بنــا حــى نقــوم خلــف رســول اهلل صــى اهلل عليه وســلم  
فقــال : كيــف نقــوم خلفــه ، وإنمــا عهــده باســتام األصنــام قبل 

؟ فلــم يعــد بعــد ذلــك أن يشــهد مــع املرشكــن مشــاهدهم  .
وهــذه روايــات صحيحــة خرجناهــا يف كتابنــا صحيــح الســرة 

انلبويــة فمــن أراد الرجــوع إيلهــا فهنــاك.
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ونضيــف روايــات أخــرى ذكرهــا أئمــة العلــم يف كتبهــم ومنهــا 
:

ماأخرجــه أبونعيــم ص144 وابــن ســعد 158/1 عــن ابــن عبــاس 
قــال : حدثتــي أم أيمــن قالــت : اكن ببوانــة صنــم حتــره قريــش 
تعظمــه ، تنســك هل النســائك ، وحيلقــون رؤوســهم عنــده ، 
ويعكفــون عنــده يومــا إىل الليــل ، وذلــك يومــا يف الســنة ، واكن 
أبوطالــب حيــره مــع قومــه ، واكن يكلــم رســول اهلل صــى اهلل 
عليــه وســلم ، أن حيــر ذلــك العيــد مــع قومــه فيــأىب رســول 
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ذلــك ، حــى رأيــت أباطالــب غضــب 
ــذ أشــد الغضــب ،  ــه يومئ ــه غضــن علي ــه ، ورأيــت عمات علي
ــا نلخــاف عليــك ممــا تصنــع مــن اجتنــاب  وجعلــن يقلــن : إن
آهلتنــا وجعلــن يقلــن : ماتريــد ياحممــد أن حتــر لقومــك عيــدا 
والتكــر هلــم مجعــا قالــت : فلــم يزالــوا بــه حــى ذهــب فغــاب 
عنهــم ماشــاء اهلل ثــم رجــع إيلنــا مرعوبا فــزاع ، فقالــت هل عماته 
: مادهــاك ؟ قــال : إين أخــى أن يكــون يب ملــم  فقلــن : مــااكن 
اهلل يلبتليــك بالشــيطان وفيــك مــن خصــال اخلــر مافيــك ، فما 
ــم منهــا تمثــل يل  ــوت مــن صن ــال : إين لكمــا دن اذلي رأيــت ؟ ق
رجــل أبيــض طويــل يصيــح يب وراءك ياحممــد التمســه قالــت : 

فمــا اعد إىل عيــد هلــم حــى تنبــأ .
ومنهــا : ماأخرجــه أبــو نعيــم عــن ابــن عبــاس أن حممــدا صــى 
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ــم اذلي  ــد الصن ــه عن ــي عم ــع ب ــوم م ــلم اكن يق ــه وس اهلل علي
ــه  ــع رســول اهلل صــى اهلل علي ــد زمــزم واســمه إســاف فرف عن
وســلم بــره إىل ظهــر الكعبــة ســاعة ثــم انــرف فقــال هل بنــو 
عمــه : مالــك ياحممــد ؟ قــال : نهيــت أن أقــوم عنــد هــذا الصنــم  
ومنهــا : ماأخرجــه أبــو نعيــم عن اعئشــة قالــت : قــال انلي صى 
اهلل عليــه وســلم : مــر ع جرئيــل ومياكئيــل وأنــا بــن انلائــم 
وايلقظــان بــن الركــن وزمــزم فقــال أحدهمــا لآلخــر : هــو  هــو 
؟  قــال : نعــم ، ونعــم املــرء هــو لــوال أنــه يمســح األوثــان  قــال 
انلــي صــى اهلل عليــه وســلم : فمــا مســحتهن حــى أكرمــي اهلل 

ة  نلبو با
وورد يف قصتــه مــع زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل عــن زيــد بــن 

حارثــة حنــو ذلــك القــول األخــر 
ومنهــا : ماأخرجــه ابــن عســاكر عن ابن إســحاق قــال : فحدثت 
ــــ وهــو حيــدث عن  أن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قــال :ـ 
زيــد بــن عمــرو ـــــ إن اكن ألول مــن اعب ع األوثــان ونهــاين 
عنهــا  أقبلــت مــن الطائــف ومــيع زيــد بــن حارثــة حــى مررت 
بزيــد بــن عمــرو بــن نفيــل وهــو بــأىلع مكــة واكنــت قريــش قــد 
شــهرته بفــراق دينهــا حــى خــرج مــن بــن أظهرهــم واكن بــأىلع 
مكــة فجلســت إيلــه ومــيع ســفرة  يل فيهــا حلــم حيملهــا زيــد 
بــن حارثــة مــن ذباحئنــا ىلع أصنامنــا فقربتهــا إيلــه وأنــا غــام 
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شــاب فقلــت : لك مــن هــذا الطعــام أي عــم  قــال : فلعلهــا أي 
ابــن أيخ مــن ذباحئكــم هــذه الــي تذحبــون ألوثانكــم  فقلــت: 
نعــم  فقــال : أمــا إنــك ياابــن أيخ لــو ســألت ثيــاب عبــد املطلب 
ألخرتــك أين الآكل هــذه اذلبائــح فــا حاجــة يل بهــا  ثــم اعب 
ــح هلــا وقــال : إنهــا باطــل التــر  ــان ومــن يعبدهــا ويذب األوث
والتنفــع أو كمــا قــال قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم : 
فمــا تمســحت بوثــن منهــا بعــد ذلــك ىلع معرفــة بهــا والذحبــت 

هلــا حــى أكرمــي اهلل تعــاىل برســاتله .
وقــد يقــول قائــل : ممــا ذكــرت روايــات التصــح أو خمتلــف فيهــا 
فنقــول هل : كيــف رواهــا رواتهــا وكيف ذكرهــا العلمــاء إن اكنت 
ــن  ــر م ــا وتكف ــر رواته ــك تكف ــرا ؟ فيلزم ــتوجب كف تس
ذكرهــا يف كتابــه وفــرس بهــا كتــاب اهلل باإلضافــة ملــا صــح منهــا 

بإقــرارك أو عنــد خمالفــك .
نكتــي بهــذا .. ونكــرر االعتــذار عــن املناقشــة ولعــل 
الفكــرة وصلــت .. واحلجــة التقــوم بامليثــاق وحــده حــى يــأيت 

ــن ــد هلل رب العامل ــايل واحلم ــم الرس العل
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 ) سلســلة كيــف تعامــل انلــي صــى اهلل عليــه وســلم مــع مــن 
وقــع يف الكفــر مــن املســلمن 2 (

يف احلقيقــة كنــت مــرتددا مــاذا أتكلــم يف هــذه احللقــة لكــرة 
ــإذا يب أقــف ىلع تســويدات جهــاء مــن رأس  ــوهل ف ــد ق ــا أري م
الغــاة املكفريــن وزعيــم مــن فاقــوا اخلــوارج املارقــن ، أظهــر 
يف كام يشــبه كام املرســمن أنــه اليــيع مــا خيــرج مــن رأســه 

؛ إذ حيتــج بمــا هــو حجــة عليــه فقلــت : 
ــاه مــرارا مــن موقــف انلــي  فلتكــن احللقــة إتمامــا ملــا ذكرن
صــى اهلل عليــه وســلم ممــن آذاه وصــدر منــه مــا يعتــر انتقاصــا 
ــض  ــب املري ــر . وخناط ــل مكف ــذا يف األص ــه وه ــا في هل أو طعن
ــه ىلع  ــه يف جرأت ــتطيع أن ناري ــه والنس ــود ب ــا س ــوس بم املتع
ــن  ــن بامللحدي ــة ادلي ــة وأئم ــاء األم ــف علم ــاىل إذ يص اهلل تع
ــع املعتــرة ، وهــو مــن  ــرون اجلهــل واتلــأول مــن املوان ألنهــم ي
شــدة جهلــه اليعلــم أن اخلطــأ اذلي يــراه هــو مانعــا هــو يف جــل 
أحــواهل ســببه اجلهــل أو اتلأويــل ولكــن اجلاهــل عــدو نفســه 
ــك دون  ــم بذل ــن رماه ــر مم ــاد وبالكف ــو أوىل باإلحل .. وإال فه

شــك والريــب ..
ندخل يف موضوعنا ..

ــى اهلل  ــي ص ــوت ىلع انل ــع الص ــم رف ــر ماحك ــا املكف ــا أيه ي
ــلم ؟ ــه وس علي
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املكفر : كفر أكر خمرج من امللة بنص اآلية 
يــا أيهــا املكفــر : حــى لــو جهــا أو بســبب بــداوة وجافــة أو 

حداثــة عهــد بإســام 
املكفــر : طاملــا قصــد رفــع الصــوت حبــط عملــه وكفــر وخــرج 
مــن امللــة وقــد قــال تعــاىل ) وأنتــم التشــعرون ( ومــن عــذره 

ولــم يكفــره فهــو اكفــر ملحــد جاحظــي ثمــايم )ههــه(
يــا أيهــا املكفــر : لــن أتعــب نفــي يف بيــان جهلــك وخوضــك 
فيمــا الحتســن فأنــت فقــط تصلــح للقــص واللصــق ولــن أطيــل 
ــة  ــعور بنتيج ــل والش ــعور بالعم ــن الش ــرق ب ــك الف ــن ل ألب
العمــل أو اجلهــل حبكــم العمــل واجلهــل بمــا يرتتــب عليه رشاع 
ــوط  ــوط وبــن احلب ــن خشــية احلب ــن أناقشــك يف الفــرق ب ول
فعــا ولــن أناقشــك هــل احلبــوط متعلــق برفــع الصــوت أم بمــا 
قــد يرتتــب عليــه مــن إغضــاب انلــي صــى اهلل عليــه وســلم 
ــك يف  ــا وأضع ــة وتفصي ــك مجل ــاش مع ــأجتاوز انلق ــي س ولك

جحــر ضــب خــرب الخمــرج لــك منــه ..
اذلي رفــع صوتــه ىلع انلــي صــى اهلل عليــه وســلم ملــاذا عذرته 
ــه  ــا يف نيت ــري وم ــل الكف ــع يف العم ــد وق ــو ق ــااعذري ؟؟ فه ي
وماقصــده يعلمــه اهلل فهــا شــققت عــن قلبــه ؟؟ وملــاذا التعذر 
ــم  ــاذا ل ــادة ؟؟ ومل ــم يقصــد العب ــه ل مــن ســجد لغــر اهلل فلعل
ــاركة اهلل يف  ــد مش ــم يقص ــه ل ــن فلعل ــن رشع القوان ــذر م تع
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حكمــه ؟؟
ــك  ــل من ــذا حتاي ــد ه ــم يقص ــن ل ــد وم ــن قص ــيم إىل م اتلقس
ــا اكن  ــك ألن ثابت ــك وذل ــة علي ــة حج ــون اآلي ــوح لك مفض
مــن أرفــع انلــاس صوتــا ىلع رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم 
وليــس هــو وحــده بــل هنــاك غــره اكنــوا يرفعــون أصواتهــم ىلع 
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم بــل إن ســبب نزوهلــا اكن يف 

ــاري  ــا يف ابلخ ــيخن كم الش
عــن ابــن أيب مليكــة قــال : اكد اخلــران أن يهلــاك ، أبــو بكــر 
وعمــر ، ريض اهلل عنهمــا ، رفعــا أصواتهمــا عنــد انلــي - صــى 
اهلل عليــه وســلم - حــن قــدم عليــه ركــب بــي تميــم ، فأشــار 
أحدهمــا باألقــرع بــن حابــس أيخ بــي جماشــع ، وأشــار اآلخــر 
برجــل آخــر فقــال أبــو بكــر لعمــر : مــا أردت إال خــايف . قــال 
: مــا أردت خافــك . فارتفعــت أصواتهمــا يف ذلــك ، فأنــزل اهلل : 
) يــا أيهــا اذليــن آمنــوا ال ترفعــوا أصواتكــم فــوق صــوت انلــي 
ــال  ــة ، ق وال جتهــروا هل بالقــول كجهــر بعضكــم بلعــض ( اآلي
ابــن الزبــر : فمــا اكن عمــر يســمع رســول اهلل - صــى اهلل عليــه 

وســلم - بعــد هــذه اآليــة حــى يســتفهمه .
ــىَّ  ــوِل اهللِ ص ــع رس ــا م ــال : كن ــال  ق ــن عس ــوان ب ــن صف وع
ــرايبٌّ  ــاداه أع ــده إذ ن ــن عن ــا حن ــفٍر فبين َم يف س

َّ
ــل ــِه وس اهلُل علي

بصــوٍت هل َجْهــَورِيٍّ يــا حممــُد فأجابـَـه رســوُل اهللِ صــىَّ اهلُل عليِه 
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ــا هل اغضــْض مــن صوتِــك  ِــه هــاُؤم فقلن َم حنــًوا مــن صوت
َّ
وســل

َم وقــد نهيــَت عــن هــذا 
َّ
فإنــك عنــد انلــيِّ صــىَّ اهلُل عليــِه وســل

ــا  فقــال واهللِ ال أغضــُض، قــال األعــرايبُّ : املــرُء حيــبُّ القــوَم ولمَّ
َم املــرُء مــع مــن 

َّ
ــِه وســل ــال انلــيُّ صــىَّ اهلُل علي يلحــْق بهــم ق

أحــبَّ يــوَم القيامــِة .
ــه  ــك في ــا قول ــا أزريق فم ــا ي ــوت يقين ــع الص ــد رف ــذا قص فه

ــذره ؟؟ ــن ع وفيم
ِذُن ىلَعَ 

ْ
بُــو بَْكــٍر يَْســَتأ

َ
ــاَل: » َجــاَء أ

َ
وَعــِن انلُّْعَمــاِن بْــِن بَِشــٍر، ق

َســِمَع اَعئَِشــَة َويِهَ َرافَِعــٌة َصْوَتَهــا 
َ
َم، ف

َّ
ْيــِه َوَســل

َ
انلَّــِيِّ َصــىَّ اهلُل َعل

َدَخــَل، َفَقــاَل: 
َ
ُ ، ف

َ
ِذَن هل

َ
ــأ

َ
َم، ف

َّ
ْيــِه َوَســل

َ
ىلَعَ َرُســوِل اهللِ َصــىَّ اهلُل َعل

ــوِل اهللِ  ــِك ىلَعَ َرُس ــَن َصْوتَ ِع
َ
تَْرف

َ
ــا، أ َه

َ
ــاَن َوَتَناَول مِّ ُروَم

ُ
ــَة أ ــا اْبَن يَ

ــِه  ْي
َ
ــىَّ اهلُل َعل ــِيُّ َص ــاَل انلَّ َح

َ
ــاَل: ف

َ
َم ؟ ق

َّ
ــل ــِه َوَس ْي

َ
ــىَّ اهلُل َعل َص

بـُـو بَْكــٍر َجَعــَل انلَّــِيُّ 
َ
ــا َخــَرَج أ مَّ

َ
ل
َ
ــاَل: ف

َ
َم، بَيَْنــُه َوَبيَْنَهــا، ق

َّ
َوَســل

 
ِّ

ين
َ
ــَن أ  تََرْي

َ
ال

َ
ــا: ) أ اَه ــا َيرَتَضَّ َه

َ
ــوُل ل َم، َيُق

َّ
ــل ــِه َوَس ْي

َ
ــىَّ اهلُل َعل َص

ــٍر،  ــو بَْك بُ
َ
ــاَء أ ــمَّ َج ــاَل: ُث

َ
ــِك (، ق ــِل َوَبيَْن ــْنَ الرَُّج ــُت َب

ْ
ــْد ُحل

َ
ق

ــَل،  َدَخ
َ
ُ، ف

َ
ِذَن هل

َ
ــأ

َ
ــاَل: ف

َ
ــا، ق َه

ُ
ــَدهُ يَُضاِحك وََج

َ
ــِه، ف ْي

َ
َذَن َعل

ْ
ــَتأ اْس

َ
ف

ــا  َم
َ
َما، ك

ُ
ِمك

ْ
اَكيِن يِف ِســل رْشِ

َ
ــا َرُســوَل اهللِ أ ــو بَْكــٍر: » يَ بُ

َ
ُ أ

َ
ــاَل هل َفَق

ــا . ــايِن يِف َحْربُِكَم ُتَم
ْ
ك رْشَ

َ
أ

ولكن !!!!!!!!
هــل كفــر انلــي صــى اهلل عليــه وســلم أحــدا ممــن رفــع صوته 
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ــردة وفســخ نكاحــه  ــه ؟ وهــل حكــم ىلع أحــد منهــم بال علي
وحــرم ذبيحتــه وأبطــل صاتــه ومنــع إرثــه ؟

أم عــذره جبهلــه حبكــم فعلــه أو بتــأوهل أو ببداوتــه أو حبداثــة 
عهــده باإلســام ولكهــا ليســت عــذرا عنــدك ؟

فانظر من تكفره ومن تسميه امللحد .. ياجاهل .
دعــك مــن قصــة ثابــت وغــره فــي أهــون بكثــر ممــن اتهــم 
ــوهل  ــه ق ــه وســلم يف عــدهل أو رد علي ــول اهلل صــى اهلل علي رس

ورفضــه بــل مــن عــرض بــه وطعــن فيــه 
يلتــك لــو عنــدك نقطــة دم يف وجهــك تأتيــي برجــل واحــد وقع 
ــردة يف زمــن انلــي صــى اهلل  ــم يقــر ىلع نفســه ب يف مكفــر ول
عليــه وســلم حكــم عليــه بالــردة وحلقــه اســم الاكفــر أو حكمه 
وهيهــات لــك ذلــك . وتابــع سلســلتنا لــرتى أمــة مــن هــؤالء .

عــن عبــد اهلل بــن الزبــر أن رجــا مــن األنصــار خاصــم الزبر 
ــي  ــرة ال ــلم يف رشاج احل ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــد رس عن
يســقون بهــا انلخل فقــال األنصــاري رسح املــاء يمر فــأىب عليهم 
فاختصمــوا عنــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم فقال رســول 
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم للزبــر اســق يــا زبــر ثــم أرســل املاء 
إىل جــارك فغضــب األنصــاري فقــال يــا رســول اهلل أن اكن ابــن 
عمتــك ؟ فتلــون وجــه نــي اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ثــم قــال 
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يــا زبــر اســق ثــم احبــس املــاء حــى يرجــع إىل اجلــدر .
ــلم  ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــم رس ــاري اته ــي : األنص يع
بمحاباتــه البــن عمتــه حــى أغضــب رســول اهلل صــى اهلل عليه 

وســلم .. 
فمــا حكــم هــذا الرجــل يامكفــر ؟؟ وملــاذا عــذره انلــي صــى 
اهلل عليــه وســلم فلــم يكفــره ولــم حيكــم عليــه بالــردة وهــو 
لــم يفعــل ذلك خطــأ أو نســيانا وهمــا عــذراك فقــط ؟ وماحكم 

انلــي صــى اهلل عليــه وســلم عنــدك إذ عــذره ؟
َم باجِلعرانِة 

َّ
َُّ عليِه وســل َِّ صىَّ اهلل وعــن جابــر قال : اكَن رســوُل اهلل

َوهــَو يقِســُم اتلِّــَر والَغنائــَم َوهــَو يف ِحجِر بــاٍل فقاَل رجــٌل اعِدل 
ــَك وَمــن يعــدُل بعــدي إذا 

َ
 فقــاَل ويل

ْ
ــُد فإنَّــَك لــم تعــِدل يــا حممَّ

َِّ حــىَّ أرضَب عُنــَق   فقــاَل عمــُر دعــي يــا رســوَل اهلل
ْ

لــم أعــِدل
َم إنَّ هــذا 

َّ
َُّ عليــِه وســل َِّ صــىَّ اهلل هــذا الُمنافــِق فقــاَل رســوُل اهلل

 يقــرءوَن القــرآَن ال جيــاوُز تراقَيُهــم 
َ

َصيحــاٍب هل
ُ
يف أصحــاٍب أو أ

ميَّــِة . ــهُم مــَن الرَّ يــِن كمــا يمــُرُق السَّ يمُرقــوَن مــَن ادلِّ
ــم  ــال: قس ــه- ق ــعود -ريض اهلل عن ــن مس ــد اهلل ب ــن عب وع
ــذه  ــل: إن ه ــال رج  فق

ً
ــما ــلم- قس ــه وس ــى اهلل علي ــي -ص انل

لقســمة مــا أريــد بهــا وجــه اهلل! فأتيــت انلــي -صــى اهلل عليــه 
ــم  ــه ث ــت الغضــب يف وجه ــه فغضــب حــى رأي وســلم- فأخرت

ــد أوذي بأكــر مــن هــذا فصــر(. ــال: )يرحــم اهلل مــوس ق ق
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فيــا أيهــا املكفــر : هــل جدك هــذا يف اتلكفــر وقــع يف كفر أم 
ال ؟ وملــاذا لــم حيكــم عليــه انلــي صــى اهلل عليــه وســلم بالردة 
ــره  ــلمن بتكف ــر املس ــه ويأم ــرم ذبيحت ــه وحي ــخ نكاح ويفس
والــراءة منــه ؟ أم عــذره جبهلــه وســفهه وأجــرى عليــه إســامه 
احلكــي لكونــه يشــهد الشــهادتن ؟ وماحكــم انلــي صــى اهلل 

عليــه وســلم إذ عــذره بغــر اخلطــأ والنســيان يامكفــر ؟؟
وعــن ابــن املســيب عــن أبيــه أن أبــاه جــاء إىل انلــي صــى اهلل 
عليــه وســلم فقــال مــا اســمك قــال حــزن قــال أنــت ســهل قــال 

ال أغــر اســما ســمانيه أيب .
فهــذا الصحــايب رد ىلع انلــي صــى اهلل عليــه وســلم قــوهل 
ــي  ــر جاه ــماه اكف ــح س ــم قبي ــك باس ــنة وتمس ــميته احلس وتس

ــك ؟ ــذره يف ذل ــن ع ــم م ــدك وماحك ــه عن ــا حكم فم
ــْت : 

َ
ال

َ
َم ، ق

َّ
ــل ــِه َوَس ْي

َ
َُّ َعل ــىَّ اهلل ــِيِّ َص ــَة ، َزْوَج انلَّ ــن اَعئَِش وع

اِطَمــَة بِْنــَت َرُســوِل 
َ
َم ف

َّ
ْيــِه َوَســل

َ
َُّ َعل ْزَواُج انلَّــِيِّ َصــىَّ اهلل

َ
ْرَســَل أ

َ
أ

َم 
َّ
ْيِه َوَســل

َ
َُّ َعل َِّ َصــىَّ اهلل  َرُســوِل اهلل

َ
َم إىِل

َّ
ْيــِه َوَســل

َ
َُّ َعل َِّ َصــىَّ اهلل اهلل

َهــا 
َ
ِذَن ل

َ
ــأ

َ
ــِه َوُهــَو ُمْضَطِجــٌع َمــيِع يِف ِمــْرِط ، ف ْي

َ
َذنَْت َعل

ْ
اْســَتأ

َ
، ف

ََك 
ْ

نل
َ
ــَك يَْســأ ْ َنِي إيِلَ

ْ
ْرَســل

َ
ْزَواَجــَك أ

َ
َِّ إِنَّ أ ــْت : يَــا َرُســوَل اهلل

َ
، َفَقال

َها َرُســوُل 
َ
ــْت َفَقاَل ل

َ
ال

َ
نـَـا َســاكَِتٌة ، ق

َ
ــَة ، وَأ

َ
َحاف

ُ
يِب ق

َ
َعــْدَل يِف اْبَنــِة أ

ْ
ال

ِحــبُّ ؟ 
ُ
ــَن َمــا أ ِبِّ

ُ
ْســِت حت

َ
ل
َ
ــُة أ ْي بُنَيَّ

َ
َم أ

َّ
ْيــِه َوَســل

َ
َُّ َعل َِّ َصــىَّ اهلل اهلل

اِطَمــُة ِحــَن 
َ
ــْت : َفَقاَمــْت ف

َ
ال

َ
ِحــيِّ َهــِذهِ ق

َ
أ
َ
ــاَل ف

َ
ــْت : بـَـَى ، ق

َ
َفَقال
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رََجَعــْت 
َ
َم ، ف

َّ
ْيــِه َوَســل

َ
َُّ َعل َِّ َصــىَّ اهلل َســِمَعْت َذلـِـَك ِمــْن َرُســوِل اهلل

ْت 
َ
ال

َ
ِي ق

َّ
ْتُهــنَّ بـِـاذل ْخَرَ

َ
أ
َ
َم ، ف

َّ
ْيــِه َوَســل

َ
َُّ َعل ْزَواِج انلَّــِيِّ َصــىَّ اهلل

َ
 أ

َ
إىِل

ــَن 
ْ
َم ، َفُقل

َّ
ــل ــِه َوَس ْي

َ
َُّ َعل َِّ َصــىَّ اهلل ــا َرُســوُل اهلل َه

َ
ــاَل ل

َ
ِي ق

َّ
، َوبـِـاذل

 َِّ  َرُســوِل اهلل
َ

ارِْجــيِع إىِل
َ
ٍء ، ف ــا ِمــْن يَشْ َنْيــِت َعنَّ

ْ
غ

َ
َهــا : َمــا نـُـَراِك أ

َ
ل

َعــْدَل 
ْ
ْزَواَجــَك يَنُْشــْدنََك ال

َ
ُ : إِنَّ أ

َ
َم َفُقــويِل هل

َّ
ْيــِه َوَســل

َ
َُّ َعل َصــىَّ اهلل

بـَـًدا .
َ
ُمــُه فِيَهــا أ

ِّ
ل

َ
ك

ُ
 أ

َ
َِّ ال اِطَمــُة : َواهلل

َ
ــْت ف

َ
ــَة َفَقال

َ
َحاف

ُ
يِب ق

َ
يِف اْبَنــِة أ

فهــل اكن انلــي صــى اهلل عليــه وســلم غــر اعدل بــن أزواجــه 
ويف حاجــة ملــن يطابلــه بالعــدل أم أن ذلــك اكن بســبب الغــرة 
وقــد عذرهــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم بذلــك وهــذا 
ــاذر  ــم الع ــا حك ــر فم ــا املكف ــيانا أيه ــأ وال نس ــس خط لي

ــذور ؟ ــم املع وماحك
ــه  ــى اهلل علي ــي ص ــن أزواج انل ــرة م ــبب الغ ــع بس ــد وق وق
ــم  ــأن عظي ــا ش ــاكن هل ــن ل ــن غره ــت م ــو وقع ــور ل ــلم أم وس

ــا  ــل بذكره النطي
ــاء  ــرة للنس ــه أن الغ ــاري: في ــال يف رشح ابلخ ــن بط ــال اب ق
ــب  ــن، وال معاق ــن أخاقه ــر م ــر منك ــا وغ ــن فيه ــموح هل مس
عليهــا وال ىلع مثلهــا؛ لصــر انلــي عليــه الســام لســماع مثــل 
هــذا مــن قوهلــا، أال تــرى قوهلــا هل: »أرى ربــك يســارع يف هواك«. 
ــل اهلل يف  ــا جع ــا مل ــا، وعذره ــا وال زجره ــك عليه ــرد ذل ــم ي ول

فطرتهــا مــن شــدة الغــرة. اه. 
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وقــال انلــووي يف رشح مســلم: هــذا اذلي فعلتــه وقاتلــه محلهــا 
عليــه فــرط الغــرة ىلع رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم، وقــد 

ســبق أن أمــر الغــرة معفــو عنــه. اه. 
وقــال يف اتلعليــق ىلع حديــث: »إين ألعلــم إذا كنــت عــي راضية 
وإذا كنــت ع غضــى ـ إىل قوهلــا ـ يــا رســول اهلل مــا أهجــر إال 
اســمك« : قــال القــايض: مغاضبــة اعئشــة للنــي صــى اهلل عليــه 
ــاء يف  ــا للنس ــي عنه ــي ع ــرة ال ــن الغ ــبق م ــا س ــلم يه مم وس
كثــر مــن األحــاكم كمــا ســبق، لعــدم انفاككهــن منهــا، حــى 
قــال مالــك وغــره مــن علمــاء املدينــة: يســقط عنهــا احلــد إذا 
قذفــت زوجهــا بالفاحشــة ىلع جهــة الغــرة. قــال: واحتــج بمــا 
ــه قــال: »مــا تــدري  روي عــن انلــي صــى اهلل عليــه وســلم أن
الغــراء أىلع الــوادي مــن أســفله«. ولــوال ذلــك لــاكن ىلع اعئشــة 
يف ذلــك مــن احلــرج مــا فيــه؛ ألن الغضــب ىلع انلــي صــى اهلل 
عليــه وســلم وهجــره كبــرة عظيمــة. وهلــذا قالــت: ال أهجــر إال 
ــرة يف  ــا الغ ــا اكن، وإنم ــا كم ــا وحبه ــدل ىلع أن قلبه ــمك. ف اس

النســاء لفــرط املحبــة .
وهــذا عبــد اهلل بــن أيب بــن ســلول تواتــر عنــه ســبه لرســول اهلل 
ــه وســلم تعريضــا وهــذا كفــر أكــر باإلمجــاع  صــى اهلل علي
والروايــات يف ذلــك كثــرة حيــث قــال : ماحنــن وجابيــب 
قريــش إال كمــا قــال القائــل ســمن لكبــك يأكلــك .. وقــال : لــن 
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رجعنــا إىل املدينــة يلخرجــن األعــز منهــا األذل يعــرض برســول 
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم وجــاء يف روايــة ابــن إســحق : فلمــا 
م وســار، لقيــه أســيد 

َّ
ــِه َوَســل ْي

َ
اســتقّل رســول اهلل َصــىَّ اهلل َعل

ــا  ــال: ي ــم ق ــه، ث ــّوة وســلم علي ــة انلب ــاه بتحي ــن حضــر، فحي ب
رســول اهلل لقــد رُحــت يف ســاعة منكــرة مــا كنــت تــروح فيهــا، 
ــا  ــَك َم َغ

َ
ــا بَل َوَم

َ
م : » أ

َّ
ــل ــِه َوَس ْي

َ
ــىَّ اهلل َعل ــول اهلل َص ــال رس فق

ــا رســول اهلل؟ قــاَل: »  ــال َصاِحُبُكــْم؟« قــال: فــأّي صاحــب ي
َ
ق

ــُه إْن رََجــَع  نَّ
َ
ــَم أ «، قــال: ومــا قــال؟ قــال: » زََع يَبّ

ُ
ــُد اهللِ بـِـُن أ َعْب

ْخــَرَج األَعــزُّ ِمْنَهــا األَذل »؛ قــال أســيد: فأنــت واهلل 
َ
َمِديَنــِة أ

ْ
 ال

َ
إىل

يــا رســول اهلل خترجــه إن شــئت، هــو واهلل اذليلــل وأنــت العزيــز؛ 
ــك  ــواهلل لقــد جــاء اهلل ب ــه، ف ــق ب ــا رســول اهلل ارف ــال: ي ــم ق ث
ــد  ــك ق ــه لــرى أن ــوه، فإن وإن قومــه يلنظمــون هل اخلــرز يلتوّج

اســتلبته ُملــاًك .
فهــل عــذره الرســول صــى اهلل عليــه وســلم بذلــك أم كفــره 
وحكــم بردتــه وفســخ نكاحــه ؟ وهــل هذا العــذر مــن أعذارك 
املرشوعــة أيهــا املكفــر املحصــورة يف اخلطــأ والنســيان أم مــاذا 
ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــو رس ــدك وه ــاذر عن ــم الع ؟ وماحك

وســلم ؟
ىلع أن كفريــات ابــن ســلول الظاهــرة واملقــر بهــا كثــرة ذكرنا 
طرفــا منهــا فيمــا ســبق وســنذكر منهــا إن شــاء اهلل ماهــو أرصح 
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مــن ذلــك اكملــواالة املكفــرة ومــع ذلــك لــم يلحقــه اســم الاكفر 
والحكمــه طرفــة عــن حــى مــات ودفنــه رســول اهلل صــى اهلل 

عليــه وســلم بنفســه بعدمــا صــى عليــه .
لقــد أكرنــا عليكــم والزال يف اجلعبــة الكثــر .. وقــد مللــت 
ــي  ــم ولك ــل العل ــن أه ــا حن ــات عندن ــر بدهي ــن تقري واهلل م
ــوا  ــن ضل ــن اذلي ــؤالء املتعامل ــة ه ــو فتن ــك لفش ــب ذل أحتس
ــم  ــبنا اهلل ونع ــوة فحس ــن اإلخ ــم ب ــرشوا بدعته ــوا ون وأضل

ــل . الوكي
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هــذه األيــام ســوف نكثــف القصــف لعلنــا ننتــي مــن تطهــر 
الســاحة مــن رجــس هــذه الرشذمــة الضالــة املبتدعــة اخلارجــة 
عــن أمــة اإلســام فاألحــوال مواتيــة ذللــك وقــد انهالــت علينــا 
األســئلة بســبب رأس الغــاة ومناظرتــه ألحــد املشــايخ الفضاء 

ويف هــذه القذيفــة الكورنيــت نقــول :
_ يا أيها املكفر ماقولك يف من استحل شيئا من احلرام ؟

املكفــر : إن اكن يف األمــور اخلفيــة قــد يعــذر وأمــا يف األمــور 
الظاهــرة فــا عــذر هل ...

_ ماشــاء اهلل .. يــاواد يافقيــه أنــت تعجبــي ..أكيد تقصــد باخلفية 
الــرف والعطــف اذلي التعرفــون غــره ؟ عمومــا دعنــا من هذا 
فكيــف إذا اكن اســتحاهل ألمــر جممــع ىلع حتريمــه يعــي كمــا 
يقــال : معلــوم مــن ادليــن بالــرورة ؟ يعــي مثــا اخلمــر والزىن 

...
املكفر : اكفر مرتد خبيث العذر هل والكرامة .

_ يــا أخانــا اهــدأ قليــا .. حــى لــو اكن ذا علــم ومزلــة طيبــة 
ولكنــه تــأول شــيئا أو اكن أميــا جاهــا فاتــه هــذا العلــم ؟

ــل هــو أول مــن  ــه ب املكفــر : هــذا األول القيمــة هل وال لفضل
اليعــذر ألن علمــه هــذا حجــة عليــه وأمــا اثلــاين فــأي جهــل 
ألمــر معلــوم بالــرورة وهــل خيــىف ىلع مســلم حتريــم اخلمــر أو 
ــزىن  ــم ال ــزىن مــاذا تعلــم مــن دينــه إن اكن خيــىف عليــه حتري ال
؟ هــذا لــو لــم يكفــر باالســتحال نكفــره كفــر اإلعــراض ) 

األنــواع عندنــا جاهــزة  (
_ إذن خذ القذيفة ؛ قاتلك اهلل ..
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احِلَــاِت ُجَنــاٌح  ــوا الصَّ
ُ
ِيــَن آَمُنــوا َوَعِمل

َّ
يـْـَس ىلَعَ اذل

َ
قــال تعــاىل : ) ل

ــاِت ُثــمَّ اتََّقــوا  احِلَ ــوا الصَّ
ُ
آَمُنــوا َوَعِمل فِيَمــا َطِعُمــوا إَِذا َمــا اتََّقــوا وَّ

ُمْحِســنَِن (
ْ
َُّ حُيـِـبُّ ال ْحَســُنوا _ َواهلل

َ
آَمُنــوا ُثــمَّ اتََّقــوا وَّأ وَّ

ــون  ــن مظع ــة ب ــة قدام ــذه اآلي ــأول ه ــد ت ــي : ق ــال القرط ق
ــم ، وهــو ممــن هاجــر إىل  ــة ريض اهلل عنه اجلمــي مــن الصحاب
ــر إىل  ــم هاج ــد اهلل ، ث ــان وعب ــه عثم ــع أخوي ــة م أرض احلبش
املدينــة وشــهد بــدرا وعمــر ، واكن خــن عمر بــن اخلطــاب ، خال 
عبــد اهلل وحفصــة ، وواله عمــر بــن اخلطــاب ىلع ابلحريــن ، ثــم 
ــه بــرشب  عــزهل بشــهادة اجلــارود - ســيد عبــد القيــس - علي
اخلمــر . روى ادلارقطــي ... عــن ابــن عبــاس : أن الــرشاب اكنــوا 
يربــون يف عهــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم باأليــدي 
وانلعــال والعــي حــى تــويف رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم 
ــول اهلل  ــد رس ــم يف عه ــر منه ــر أك ــة أيب بك ــوا يف خاف ، فاكن
صــى اهلل عليــه وســلم ، فــاكن أبــو بكــر جيدهــم أربعــن حــى 
تــويف ، ثــم اكن عمــر مــن بعــده جيدهــم كذلــك أربعــن حــى 
أيت برجــل مــن املهاجريــن األولــن وقــد رشب فأمــر بــه أن جيــد 
; قــال : لــم جتــدين ؟ بيــي وبينــك كتــاب اهلل ! فقــال عمــر : ويف 
أي كتــاب اهلل جتــد أال أجــدك ؟ فقــال هل : إن اهلل تعــاىل يقــول 
ــاح  ــات جن ــوا الصاحل ــوا وعمل ــن آمن ــس ىلع اذلي ــه : لي يف كتاب
فيمــا طعمــوا اآليــة . فأنــا مــن اذليــن آمنــوا وعملــوا الصاحلــات ، 
ثــم اتقــوا وآمنــوا ، ثــم اتقــوا وأحســنوا ; شــهدت مــع رســول اهلل 
صــى اهلل عليــه وســلم بــدرا وأحــدا واخلنــدق واملشــاهد لكهــا ; 
فقــال عمــر : أال تــردون عليــه مــا يقــول ; فقــال ابــن عبــاس : 
إن هــؤالء اآليــات أنزلــت عــذرا ملــن غــر ، وحجــة ىلع انلــاس ; 
ألن اهلل تعــاىل يقــول : يــا أيهــا اذليــن آمنــوا إنمــا اخلمــر وامليــرس 
اآليــة ; ثــم قــرأ حــى أنفــذ اآليــة األخــرى ; فــإن اكن مــن اذليــن 
آمنــوا وعملــوا الصاحلــات ، اآليــة ; فــإن اهلل قــد نهــاه أن يــرشب 
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اخلمــر ; فقــال عمــر : صدقــت مــاذا تــرون ؟ فقــال ع ريض اهلل 
عنــه : إنــه إذا رشب ســكر وإذا ســكر هــذى ، وإذا هــذى افــرتى 
ــن  ــد ثمان ــر فج ــه عم ــر ب ــدة ; فأم ــون ج ــرتي ثمان ، وىلع املف

جــدة 
وذكــر طريقــا آخــر وفيــه : فقــال عمــر : يــا قدامــة إين جــادلك ; 
فقــال قدامــة : واهلل لــو رشبــت - كمــا يقولــون - مــا اكن لــك أن 
جتــدين يــا عمــر . قــال : ولــم يــا قدامــة ؟ قــال : ألن اهلل ســبحانه 
يقــول : ليــس ىلع اذليــن آمنــوا وعملــوا الصاحلــات جنــاح فيمــا 
طعمــوا . اآليــة ، إىل املحســنن . فقــال عمــر : أخطــأت اتلأويــل 

يــا قدامــة ; إذا اتقيــت اهلل اجتنبــت مــا حــرم اهلل ...
ــة ، ومــا ذكــر  ــل اآلي ــك ىلع تأوي ــن العــريب : فهــذا يدل ــال اب ق
فيــه عــن ابــن عبــاس مــن حديــث ادلارقطــي ، وعمــر يف حديث 
ــو اكن مــن رشب اخلمــر  ــه ل الرقــاين وهــو صحيــح ; وبســطه أن
واتــى اهلل يف غــره مــا حــد ىلع اخلمــر أحــد ، فــاكن هــذا مــن 
أفســد تأويــل ; وقــد خــي ىلع قدامــة ; وعرفــه مــن وفقــه اهلل 

كعمــر وابــن عبــاس ريض اهلل عنهمــا ; 
وروى الطحــاوي يف رشح معــاين اآلثــار عن ع قــال : رشب نفر 
مــن أهــل الشــام اخلمــر وعليهــم يومئــذ يزيــد بــن أيب ســفيان ، 
وقالــوا : ) يه حــال ( ، وتأولــوا : ليــس ىلع اذليــن آمنــوا وعملــوا 
الصاحلــات جنــاح فيمــا طعمــوا . اآليــة . فكتــب فيهــم إىل عمــر . 
فكتــب عمــر : ) أن ابعــث بهــم إيل قبــل أن يفســدوا مــن قبلــك 
( فلمــا قدمــوا ىلع عمــر استشــار فيهــم انلــاس ، فقالــوا : يــا أمــر 
املؤمنــن ، نــرى أنهــم قــد كذبــوا ىلع اهلل ورشعــوا يف دينهــم مــا 
لــم يــأذن بــه اهلل ، فــارضب أعناقهــم ، وع ســاكت . فقــال : ) ما 
تقــول يــا أبــا احلســن ؟ ( قــال : ) أرى أن تســتتيبهم ، فــإن تابــوا 
رضبتهــم ثمانــن ثمانــن لرشبهــم اخلمــر ، وإن لــم يتوبــوا رضبت 
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أعناقهــم ؛ فإنهــم قــد كذبــوا ىلع اهلل ، ورشعــوا يف دينهــم مــا لــم 
ــن  ــن ثمان ــم ثمان ــوا ، فربه ــتتابهم فتاب ــه اهلل ( ، فاس ــأذن ب ي
.ا.ـههــذا ، وقــد نقــل شــيخ اإلســام اتفــاق علمــاء الصحابــة يف 
عهــد عمــر ىلع عــدم تكفــر قدامــة ريض اهلل عنــه، وال نعلــم 
أحــدا مــن األئمــة األربعــة خالفهــم يف ذلــك ، وقــد احتــج ابــن 
قدامــة يف املغــي بقصــة قدامــة املذكــورة، ولــم يذكــر خافــا بن 

األئمــة يف عــدم تكفــر املتــأول اذلي لــم تقــم عليــه احلجــة . 
قــال شــيخ اإلســام : إن تكفــر الشــخص املعــن وجــواز قتلــه 
موقــوف ىلع أن تبلغــه احلجــة انلبويــة الــي يكفــر مــن خالفهــا 
وإال فليــس لك مــن جهــل شــيئا من ادليــن يكفر وهلذا اســتحل 
طائفــة مــن الصحابــة واتلابعــن كقدامــة بــن مظعــون وأصحابه 
رشب اخلمــر وظنــوا أنهــا تبــاح ملــن عمــل صاحلــا ىلع مــا فهمــوه 
مــن آيــة املائــدة، اتفــق علمــاء الصحابــة كعمــر وع وغرهمــا 
ــروا وإن  ــتحال كف ــإن أرصوا ىلع االس ــتتابون ف ــم يس ىلع أنه
ــداء ألجــل  ــم يكفروهــم باالســتحال ابت ــه جــدوا فل ــروا ب أق
الشــبهة الــي عرضــت هلــم حــى يتبــن هلــم احلــق فــإذا أرصوا 

ىلع اجلحــود كفــروا . 
وقــال ابــن قدامــة يف املغــي : ومــن اعتقــد حــل يشء أمجــع ىلع 
ــه  ــبهة في ــت الش ــلمن وزال ــن املس ــه ب ــر حكم ــه ، وظه حتريم
للنصــوص الــواردة فيــه ، لكحــم اخلزيــر ، والــزىن ، وأشــباه هــذا 
، ممــا ال خــاف فيــه ، كفــر ، وإن اســتحل قتــل املعصومــن ، 
وأخــذ أمواهلــم بغــر شــبهة وال تأويــل فكذلــك وإن اكن بتأويــل 
ــر  ــوا بكف ــم حيكم ــاء ل ــر الفقه ــا أن أك ــد ذكرن ــوارج فق اكخل
ابــن ملجــم مــع قتلــه أفضــل اخللــق يف زمنــه ، متقربــا بذلــك 
، وكذلــك خيــرج يف لك حمــرم اســتحل بتأويــل مثــل هــذا ، وقــد 
روي أن قدامــة بــن مظعــون رشب اخلمــر مســتحا هلــا ، فأقــام 
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ــن  ــدل ب ــو جن ــك أب ــره ، وكذل ــم يكف ــد ، ول ــه احل ــر علي عم
ــوا اخلمــر بالشــام مســتحلن هلــا  ســهيل ، ومجاعــة معــه ، رشب
ــوا 

ُ
ِيــَن آََمُنــوا َوَعِمل

َّ
ــَس ىلَعَ اذل يْ

َ
، مســتدلن بقــول اهلل تعــاىل :  ل

ــوا }املائــدة: 93 { فلــم يكفــروا ،  ــا َطِعُم ــاٌح فِيَم ــاِت ُجَن احِلَ الصَّ
وعرفــوا حتريمهــا فتابــوا وأقيــم عليهــم احلــد ، فيخــرج فيمن اكن 
مثلهــم حكمهــم ، وكذلــك لك جاهــل بــيء يمكــن أن جيهلــه 
ــبهة  ــه الش ــزول عن ــك ، وت ــرف ذل ــى يع ــره ح ــم بكف ال حيك

ويســتحله بعــد ذلــك . 
طبعــا هــذا فهــم العلمــاء اذلي الخيتلــف فيــه اثنــان وال ينتطــح 
ــى  ــك اثل ــا يضح ــان ومم ــب الزم ــن لعجائ ــزان ولك ــه ع في
ــذا  ــج به ــر حيت ــة يف اتلكف ــد األزارق ــن وحفي أن رأس املكفري
ادليلــل نفســه ىلع بدعتــه بفهمــه اخلــاص الســقيم فيقلبــه رأســا 
ــك يف  ىلع عقــب ويفهمــه عكــس لك العقــاء وقــد دأب ىلع ذل
أدتلــه الــي يســوقها إذ يكــون ادليلــل عليــه كأوضــح مايكــون 
فــإذا بــه جيعلــه ديلــا هل وإذا بادلهمــاء يصفقــون هل ويرقصــون ..

ــا  ــه م ــزىن ففي ــتحال ال ــا يف اس ــر وأم ــتحال اخلم ــذا يف اس ه
نَّ حَيْــَى ْبَن 

َ
أخرجــه عبــد الــرزاق وغــره َعــْن عــروة بــن الزبــر أ

ــِن  ــُد الرَّمْحَ َ َعْب
ِّ

ــُويف ــاَل : تُ
َ
ــُه ق

َ
ث ــٍب ، َحدَّ ــِن َحاِط ــِن بْ ــِد الرَّمْحَ َعْب

 ُ
َ

ْعَتــَق َمــْن َصــىَّ ِمــْن َرقِيِقــِه َوَصــاَم ، َواَكنَــْت هل
َ
ْبــُن َحاِطــٍب ، وَأ

ــْم يـُـَرْع 
َ
ل
َ
ــْم َتْفَقــْه ، ف

َ
ْعَجِميَّــٌة ل

َ
ــْت َوَصاَمــْت َويِهَ أ

َّ
ــْد َصل

َ
نُوبِيَّــٌة ق

ــُه َفَقــاَل 
َ
ث َحدَّ

َ
ــزاًِع ف

َ
 ُعَمــَر ف

َ
َذَهــَب إىِل

َ
يًِّبــا ، ف

َ
َهــا ، َواَكنـَـْت ث

ُ
 َحَبل

َّ
إاِل

ْرَســَل 
َ
أ
َ
َزَعــُه َذلـِـَك ، ف

ْ
ف
َ
أ
َ
ــْرٍ ، ف يِت خِبَ

ْ
ــأ  يَ

َ
ــَت الرَُّجــُل ال نْ

َ َ
ُ ُعَمــُر : أل

َ
هل

ــوٍش  ــْن َمْرُغ ــْم ِم ــْت : َنَع
َ
ال

َ
ــِت ؟ ق

ْ
ــاَل : َحبِل َها َفَق

َ
ل
َ
ــأ َس

َ
ــا ف َْه إيِلَ

 ِعْنــَدهُ 
َ

َصــاَدف
َ
 تَْكُتُمــُه ، ف

َ
بِِدْرَهَمــْنِ ، َوإَِذا يِهَ تَْســَتِهلًّ بَِذلـِـَك ال

 ، َّ ِشــُروا َعَ
َ
ــاَل : أ ــْوٍف َفَق ــَن َع ــِن ْب ــَد الرَّمْحَ ــاَن وََعْب ــا وَُعْثَم َعلِيًّ

ــْد 
َ
ٌّ ، وََعْبــُد الرَّمْحَــِن : ق اْضَطَجــَع َفَقــاَل َعِ

َ
َواَكَن ُعْثَمــاُن َجالًِســا ، ف
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ــْد 
َ
ــاَل : ق ــاُن . َفَق ــا ُعْثَم َّ ، يَ رِشْ َعَ

َ
ــاَل : أ ــدُّ ، َفَق َ ــا احلْ ْيَه

َ
ــَع َعل

َ
َوق

َراَهــا 
ُ
ــاَل ُعْثَمــاُن : أ

َ
نـْـَت . ق

َ
َّ أ رِشْ َعَ

َ
ــاَل : أ

َ
َخــَواَك . ق

َ
ْيــَك أ

َ
َشــاَر َعل

َ
أ

 ىلَعَ َمــْن َعلَِمــُه ، 
َّ

َــدُّ إاِل يـْـَس احلْ
َ
ُمــُه ، َول

َ
 َتْعل

َ
َهــا ال نَّ

َ
أ
َ
تَْســَتِهلُّ بـِـِه ك

ِي 
َّ

ــْت َواذل
َ
ــاَل : َصَدق

َ
َبَهــا ، ُثــمَّ ق ْت ِمائـَـًة ، ُثــمَّ َغرَّ ُجــِدَ

َ
َمــَر بَِهــا ف

َ
أ
َ
ف

ــَم .  ىلَعَ َمــْن َعلِ
َّ

ــدُّ إاِل َ َنْفــِي بَِيــِدهِ َمــا احلْ
ــاب  ــه يف ب ــد أخرج ــرزاق وق ــد ال ــد عب ــرى عن ــات أخ وهل رواي
ــَر  ــاٍب لُِعَم نَّ يِف كَِت

َ
الحــد إال ىلع مــن علمــه وروى فيــه أيضــا أ

 
َ

ــْوَد ، َوال
َ
 ق

َ
َتــَب : َوال

َ
ــاِب ك َطَّ نَّ ُعَمــَر ْبــَن اخلْ

َ
َعِزيــِز ، أ

ْ
بـْـِن َعْبــِد ال

 نَــَكاَل ىلَعَ َمــْن 
َ

 َحــدَّ ، َوال
َ

ْتــَل ، َوال
َ
 ق

َ
 ِجــَراَح ، َوال

َ
قَِصــاَص ، َوال

ــِه . ْي
َ
ِم ، َوَمــا َعل

َ
ِْســا

ْ
ُ يِف اإل

َ
ــَم َمــا هل

َ
ــَم َحــىَّ َيْعل

ُ
ُل ــِغ احلْ

ُ
ــْم َيْبل

َ
ل

والشــاهد فيــه أمــران األول : أنهــا عــذرت جبهلهــا يف اســتحاهلا 
الزنــا واثلــاين : درئ عنهــا احلــد وهــو الرجــم إذ اكنــت ثيبــا حــرة 

جلهلهــا كذلــك واكتــي بربهــا تأديبــا تلفريطهــا .
قــال املــاوردي يف احلــاوي الكبــر : إذا اكن جاهــا بتحريــم الزنا 
...ألنــه أســلم قريبــا أو اكن بباديــة نائيــة أو اكن ببعــض جزائــر 
ــرشك  ــاد ال ــأ يف ب ــلمن أو نش ــم املس ــن أقايل ــة ع ــر انلائي ابلح
لســبب اعرتضــه فهــذا ليــس بــزان ويتعلــق بوطئــه ثاثــة أحاكم 
: أحدهــا ســقوط احلــد ألن جهلــه بتحريمــه شــبهة يف درء احلــد 
عنــه وهــو إمجــاع الصحابــة .ملــا روي عــن ســعيد بــن املســيب 
قــال : كنــا بالشــام فتذاكرنــا حديــث الزنــا فقــال رجــل زنيــت 
ــر ريض  ــا إىل عم ــا ؟ فكتبن ــرام الزن ــال : أح ــه فق ــا علي فأنكرن

اهلل عنــه فقــال :إن اكن جاهــا فانهــوه فــإن اعد فارمجــوه . 
ــه  ــاكم _ أن ــماء واألح ــة األس ــاوردي _ جلماع ــل يف كام امل واجلمي
قــال : )فهــذا ليــس بــزان( !!! يــزين واليســى زان ؟! ســبحان اهلل 
ــي  ــة يف ب ــه اهلل ) نكاي ــاز رمح ــن ب ــة اب ــيخ العام ــول الش يق
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األزرق( : لــو اكن يف حمــل بعيــد عــن املســلمن، يف اغبــات بعيدة 
ــذا ال  ــام فه ــاكم اإلس ــوا أح ــل ال يعرف ــلمن، جماهي ــن املس ع
ــد  ــه بع ــإذا اعد إيل ــن هل، ف ــم ويب ــى يعل ــد ح ــه احل ــام علي يق

ــه احلــد . ــم علي ــك أقي ذل
ســبحان اهلل .. اســتحال ملحرمــات قطعيــة معلومــة مــن ادليــن 
بالــرورة والنســمع تكفــرا وال لكمــة ردة وال اعذر وال مــاذر 
ــن  ــل م ــل واجله ــا باتلأوي ــن هن ــم للعاذري ــر تكفرك .. ننتظ
الصحــب الكــرام والعلمــاء األجــاء )خيــرب بيــت الصنــف الــي 

تتعاطــوه( )فاصــل مــري فــاكيه(
والنطيل أكر من ذلك وإىل لقاء إن شاء اهلل
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هل كفر وارتد ثلث اإلسام سعد؟
ــد  ــا، وأح ــم موتً ــة وآخره ــن باجلن ــرشة املبرشي ــد الع ــو أح ه
الســابقن األولــن، ماأســلم أحــد إال يف ايلــوم اذلي أســلم فيــه 
ــول  ــع رس ــه ثللــث اإلســام واتب ــام وإن ولقــد مكــث ســبعة أي
ــدراً  ــهد ب ــعرة ، ش ــه ش ــايف وجه ــلم وم ــه وس ــى اهلل علي اهلل ص
ــن  ــن األول ــن املهاجري ــجرة، م ــت الش ــع حت ــة، وباي واحلديبي
اذليــن صلــوا القبلتــن، وأول مــن رىم بســهم يف ســبيل اهلل وأحد 
الســتة أهــل الشــورى ، واكن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم 
َبَل عليــه َفَقــاَل انلَّــِيُّ -صــى اهلل عليه 

ْ
ق
َ
يفاخــر بــه فــذات يــوم أ

 »ُ
َ

ــُرٌؤ َخــاهل ــُرِيِن اْم
ْ
ل
َ
ــَذا َخــايِل ف وســلم-: »َه

ــى  ــِيَّ -ص ــِمْعُت انلَّ ــا َس ــاَل: »َم
َ
ــُه- ق َُّ َعْن ٍّ -َريِضَ اهلل ــن َعِ وع

 
ِّ

ــإيِن
َ
 لَِســْعِد بـْـِن َمالـِـٍك؛ ف

َّ
َحــٍد إاِل

َ
بََوْيــِه أِل

َ
اهلل عليــه وســلم- مَجَــَع أ

» يمِّ
ُ
يِب وَأ

َ
ُحــٍد: يَــا َســْعُد اْرِم فـِـَداَك أ

ُ
ــْوَم أ َســِمْعُتُه َيُقــوُل يَ

هــذا هــو ســعد بــن أيب وقــاص ريض اهلل عنــه اذلي جــوز 
صاحــب املذهــب املــرذول والقــول املخالــف للمعقــول واملنقــول 

ــام .. ــم اعد لإلس ــد ث ــر وارت ــه كف أن
ــنيع  ــول الش ــذا الق ــك هل ــابق ل ــن س ــل م ــك !! ه ــح أم ــا وي ي
ــرارا  ــرارا وتك ــنا م ــمعنا ودرس ــا وس ــد قرأن ــع ؟ واهلل لق الفظي
ــا  ــا وجدن ــه فم ــا ألحاديث ــه ورشوح ــعد ريض اهلل عن ــم لس تراج

ــراء .. ــذا اهل ــول ه ــم يق ــن اعل ــا ع ــلما فض مس
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ــه  ــول إال مذهب ــول الامعق ــذا الق ــذول هل ــذا املخ ــأ ه ــا أجل وم
املــرذول يلقعــد هل _ زعــم _ فــاكن اكملســتجر مــن الرمضــاء بانلــار 
ــرة أو  ــاح يف دحدي ــرة ط ــن حف ــع م ــة طل ــول العام ــد ق وىلع ح

جــاء يكحلهــا عماهــا !!
وهكــذا لك مــن تنكــب طريــق العلمــاء وأطلــق لعقلــه الســقيم 

العنــان ..
ــات  ــت بال ــه: »حلف ــاص ريض اهلل عن ــن أيب وق ــعد ب ــال س ق
والعــزى واكن العهــد قريبــا فأتيــت انلــي صــى اهلل عليــه وســلم 
فقلــت: إين حلفــت بالــات والعــزى واكن العهــد قريبــا، فقــال: 
ــّوذ  ــا وتع ــارك ثاث ــن يس ــث ع ــل أو انف ــرا، اتف ــت هج ــد قل لق

ــاهلل مــن الشــيطان، واســتغفر اهلل، وال تعــد«. ب
ــال  ــة: »فق ــرذول : ويف رواي ــب امل ــب املذه ــذول صاح ــال املخ ق
يل أصحــاب رســول اهلل: بئــس مــا قلــت، ائــت رســول اهلل صــى 
اهلل عليــه وســلم فأخــره، فإنــا ال نــراك إال قــد كفــرت، فأتيتــه 
فأخرتــه، فقــال يل: قــل ال هلإ إال اهلل وحــده ال رشيــك هل ثــاث 
مــرات، وتعــّوذ بــاهلل مــن الشــيطان ثــاث مــرات، واتفــل عــن 

يســارك ثــاث مــرات، وال تعــد هل«.
قــال املخــذول صاحــب املذهــب املــرذول : وظاهــر األلفــاظ: أّن 
ــر بتجديــد اإلســام وهــو اذلي ذهــب  ِم

ُ
ســعداً ريض اهلل عنــه أ

ــة، ومــال إيلــه طائفــة مــن العلمــاء ، ويؤيــده: أن  إيلــه الصحاب
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ــا  ــر ب ــم كف ــم الصن ــه، وتعظي ــوف ب ــم للمحل ــف تعظي احلل
خــاف .

ونقــول : ظاهــر اللفــظ يف عقلــك الســقيم وذهب إيلــه الصحابة 
ــم ومــال إيلــه طائفــة مــن العلمــاء يف زعمــك  يف فهمــك العقي

األثيــم ..
فمــا هــو إال أن لفظــه لفــظ الكفــر لكنــه لــم يقع عليــه حلداثة 
عهــده كمــا حصــل يف حديــث ذات أنــواط وهــذا واضــح جــدا إذ 
ــو  ــه فه ــر ب ــا أم ــد باإلســام وم ــة العه ــو حداث ذكــر عــذره وه
ــن  ــذر رشيع  م ــن هل ع ــدر مم ــول إذا ص ــك الق ــل ذل ــارة ملث كف
جهــل أو خطــأ كمــا يف حديــث أيب هريــرة ريض اهلل عنــه قــال 
ــم  ــف منك ــن حل ــلم : م ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ق
ــْل : ال هلإ إال اهلُل ،  ِت و الُعــزَّى ، فليُق

َّ
فقــال يف حلِِفــه : بالــا

ْق . يتصــدَّ
ْ
قامــْرك فل

ُ
ــه : تعــاَل أ ومــن قــال لصاحبِ

ولــو اكن كفــرا كمــا زعــم املخــذول صاحــب املذهــب املــرذول 
حلبــط عمــل ســعد الســابق والســتأنف اإلســام والعتــر قــد 
ارتــد ثــم اعد إىل اإلســام وألمر بالشــهادتن واالغتســال وجتديد 
ــتغفار  ــن األذاكر واس ــر م ــط بذك ــس فق ــة ولي ــامه رصاح إس
واســتعاذة مــن الشــيطان ! وبنــاء عليــه فلــم يعــد مــن الســابقن 
ــل  ــه ب ــن نفس ــال ع ــا ق ــام كم ــث اإلس ــد ثل ــم يع ــن ول األول
ــول  ــام والح ــم اعد لإلس ــد ث ــم ارت ــا ث ــن اكن صحابي ــح مم أصب
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ــاهلل!!!! والقــوة إال ب
قــال املهلــب: اكن أهــل اجلاهليــة قد جــرى ىلع ألســنتهم احللف 
ــن  ــم م ــروا ىلع اعدته ــا ج ــلموا ربم ــا أس ــزى، فلم ــات والع بال
ذلــك مــن غــر قصــد منهــم، فــاكن مــن حلــف بذلــك، فكأنــه 
قــد راجــع حــاهل إىل حالــة الــرشك، وتشــبه بهــم يف تعظيمهــم غر 
اهلل، فأمــر انلــي عليــه الســام مــن عــرض هل ذلــك بتجديــد مــا 
ــارة هل؛ إذ  ــو كف ــوا: ال هلإ إال اهلل، فه ــيطان أن يقول ــاهم الش أنس
ذلــك بــراءة مــن الــات والعــزى، ومــن لك مــا يعبــد مــن دون 
ــداث  ــع إح ــه، م ــب علي ــك واج ــول ذل ــري: وق ــال الط اهلل، ق
اتلوبــة، وانلــدم ىلع مــا قــال مــن ذلــك، والعــزم ىلع أال يعــود، وال 
يعظــم غــر اهلل، ثــم ذكــر حديــث ســعد وقــال: وفيــه اإلبانــة أن 
لك مــن أىت أمــًرا يكرهــه اهلل، ثــم أتبعــه مــن العمــل بمــا يرضــاه 
ــك  ــإن ذل ــود هل، ف ــرك الع ــه، وت ــدم علي ــه، ون ــه خباف اهلل وحيب

واضــع عنــه وزر عملــه، ومــاح إثــم خطيئتــه... اه.
ــإذا  ــم ، ف ــود املعظ ــون باملعب ــا تك ــن إنم ــايب : ايلم ــال اخلط ق
حلــف بالــات وحنوهــا فقــد ضــاىه الكفــار ، فأمــر أن يتــدارك 

ــد .  بكلمــة اتلوحي
ــر ، ومــن  ــن العــريب : مــن حلــف بهــا جــادا فهــو اكف ــال اب وق
ــر اهلل  ــول : ال هلإ إال اهلل يكف ــا(  يق ــا ( أو )ذاه ــا )جاه قاهل
عنــه ويــرد قلبــه عــن الســهو إىل اذلكــر ولســانه إىل احلــق ويني 
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عنــه مــا جــرى بــه مــن اللغــو .
قــال العيــي : أمــره أن يقــول ال هلإ إال اهلل ولم ينســبه إىل الكفر 

.
ــة  ــر مل ــف بغ ــن حل ــث : )م ــا ىلع حدي ــب معلق ــال املهل وق
ــر  ــه ال اكف ــال( :  يعــي هــو اكذب يف يمين ــا ق ــو كم اإلســام فه
ألنــه الخيلــو أن يعتقــد امللــة الــي حلــف بهــا فاكفــارة عليــه 
بالرجــوع إىل اإلســام أو يكــون معتقــدا اإلســام بعــد احلنــث 
فهــو اكذب فيمــا قــاهل ألنــه يف احلديــث املــايض يعــي حديــث أيب 
هريــرة لــم ينســبه إىل الكفــر . وقيــل يــراد بــه اتلهديــد والوعيد 
ــك اللفــظ  ــاه انلــي عــن موافقــة ذل ــن القصــار : معن ــال اب وق

واتلحذيــر منــه ال أن يكــون اكفــرا بــاهلل .
ــَد إَِذا  ُمْجَتِه

ْ
ــلَِم ال ُمْس

ْ
ــاب : ال ــد الوه ــن عب ــد ب ــام حمم ــال اإلم ق

ــَه ىلَعَ َذلـِـَك، َفَتــاَب  ّ
ــْدرِي، َفُنبِ ــَم بـِـَكاِم ُكْفــٍر َوُهــَو ال يَ

َّ
تََكل

ــَل )أي يف  ائِي ــو إرِْسَ ــَل َبُن ــا َفَع َم
َ
ــُر، ك ــُه ال يَْكُف نَّ

َ
ــاَعتِِه: أ ــْن َس ِم

ــِيَّ  وا انلَّ
ُ
ل
َ
ــأ ــَن َس ِي

َّ
قوهلــم اجعــل نلــا إهلــا كمــا هلــم آهلــة ( ، َواذل

ــواط(. ــة ذات ان َم )أي يف قص
َّ
ــل ــِه َوَس ْي

َ
ــَىّ اهلُل َعل -َص

ــِه  ْي
َ
ــُظ َعل

َّ
ــُه ُيَغل إِنَّ

َ
ــْر، ف ــْم يَْكُف

َ
ــْو ل

َ
ــُه ل نَّ

َ
ــا: أ يًْض

َ
ــُد أ ــال : َوتُِفي ق

ــَىّ اهلُل  ــوُل اهللِ -َص ــَل َرُس ــا َفَع َم
َ
ــِديًدا، ك ــا َش اُم َتْغلِيًظ

َ
ــك

ْ
ال

َم .
َّ
ــل ــِه َوَس ْي

َ
َعل
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وال عجــب ممــن يدعــون أنهــم ىلع منهــج الشــيخ حممــد رمحــه 
اهلل فايعــذرون اجلاهــل فيمــا يصــح العــذر فيــه مــن مســائل 
الــرشك فبعــض هــؤالء جيــزم أن أقاويــل الشــيخ يف العــذر باجلهل 
ــرف  ــرا واليع ــا اكن اكف ــت عندم ــتفيضة اكن ــهورة مس ويه مش
ــذر  ــدم الع ــر ع ــد أظه ــرف اتلوحي ــلم وع ــا أس ــم مل ــد ث اتلوحي

باجلهــل !!
وأمــا الروايــة الــي ذكرهــا املخــذول صاحــب املذهــب املــرذول 
عــن الصحابــة فاملحفــوظ فيهــا أنــه قــال فقــال أصحــايب : قلــت 
هجــرا كمــا يف ابــن حبــان وغــره وقــد بــوب هلــا ابــن حبــان : 
ذكــر األمــر بالشــهادة مــع اتلفــل عــن يســاره ثاثــا ملــن حلــف 
ــد  ــام بع ــد اإلس ــر بتجدي ــل : األم ــم يق ــزى . ول ــات والع بال

اخلــروج منــه !
وأمــا اللفــظ اذلي فيــه قوهلــم : مانــراك إال قــد كفــرت . فقــد 
ضعــف حديثــه اإلمــام األبلــاين يف ضعيــف ابــن ماجــة وضعيف 
النســايئ ومــع فــرض ثبوتــه فللعلمــاء فيــه توجيهــان رفضهمــا 
ــه  ــا بفهم ــرج عنهم ــرذول وخ ــب امل ــب املذه ــذول صاح املخ

الســقيم وعقلــه العقيــم 
قــال ابــن حزم : مســألة ومــن حلــف والــات والعــزى فكفارته 
ــك هل هل امللــك وهل احلمــد  أن يقــول ال اهل إال اهلل وحــده ال رشي
وهــو ىلع لك يشء قديــر يقوهلــا مــرة أو يقــول ال اهل إال اهلل وحــده 
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ثــاث مــرات والبــد، وينفــث عــن شــماهل ثــاث مــرات ويتعــوذ 
بــاهلل مــن الشــيطان ثــاث مــرات ثــم ال يعــد فــإن اعد اعد ملــا 

ذكرنــا أيضــا ... 
ــا  ــة ورد عليه ــن الصحاب ــة ع ــة املضعف ــك الرواي ــر تل ــم ذك ث

ــال :  ــا فق ــرتاض ثبوته باف
يف هــذا إبطــال اتلعلــق بقــول أحــد دون رســول اهلل صــى اهلل 
ــا  ــم لســعد: م ــة ريض اهلل عنه ــال الصحاب ــه وســلم فقــد ق علي

ــم يكــن كفــر . ــراك إال قــد كفــرت ول ن
وكامــه ىلع فــرض اثلبــوت صحيــح جــدا فمــا أكــر مــا أخطــأ 
فيــه الصحابــة وصححــه هلــم رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم 
خاصــة وهــم حديثــو عهــد بإســام وهــذه بدهيــات عنــد أهــل 

العلــم .
قــال املخــذول صاحــب املذهــب املــرذول : وتّوهــم أبو حممــد ابن 
حــزم خمالفــة الصحابــة للنــي -عليــه الســام - يف احلكــم ىلع 
ســعد، والصــواب: موافقــة انلــي صــى اهلل عليــه وســلم ألصحابه 

...
ــه !! توهــم  ــه وذرعي ماشــاء اهلل ! آن أليب حنيفــة أن يمــد رجلي
اإلمــام العلــم وفطنــت أنــت ؟؟ أخــزاك اهلل .. بــل الوهــم واخللــل 
والزلــل واخلطــل والعبــث ماظننتــه أنــت صوابــا بفهمــك الســقيم 
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وعقلــك العقيــم ..
ىلع أن لفظهــم : كفــرت اليعــي تكفــره عينــا وإنمــا يعي وقع 
يف الكفــر وهــذا هــو اتلوجيــه اثلــاين كمــا قــال شــيخ اإلســام 
ابــن تيميــة فيمــا ذكرنــاه يف حلقــة ســابقة :  ) وكذلــك الشــافيع 
ملــا قــال حلفــص الفــرد _ حــن قــال القــرآن خملــوق _ : كفــرت 
بــاهلل العظيــم بــن هل أن هــذا القــول كفــر ولــم حيكــم بردتــه 
بمجــرد ذلــك ألنــه لــم يتبــن هل احلجــة الــي يكفــر بهــا ولــو 

اعتقــد أنــه مرتــد لســى يف قتلــه (
ــب  ــذول : الصح ــب املخ ــب املذه ــرذول صاح ــول امل ــا يق وهن
ــن املرجئــة يف يشء؛ يلقــول نلــا اجلهــي  الكــرام ليســوا مــن دي
اجلاحظــي: الصحابــة قالــوا: »إنــا نــراك قــد كفــرت« ولــم يقولوا: 
ــة:  أنــت اكفر!....وقــال : فوجــب أن يكــون معــى قــول الصحاب
ــم  ــل واالس ــول اهلل؛ ألن الفع ــت رس ــن ائ ــرا لك ــراك اكف ــا ن إن
تابعــان لقيــام الوصــف بــه، وال يقــال ألحــد كفــر أو اكفــر وإال 

ووصــف الكفــر قائــم بــه حتقيقــا أو تقديــرا.
فنقــول هل : أتــرى شــيخ اإلســام ابــن تيميــة جهميــا جاحظيــا 
يــا أزريق ؟؟؟ هــذا اللفــظ وهــذا خترجيــه لــو صــح عنــد العلمــاء 
ال األزارقــة ، فمــا وجــب فهمــه عنــدك حــرم فهمــه عنــد أئمــة 

العلــم وحــراس ادليــن .
وأخــرا لــم يبــن نلــا املخــذول صاحــب املذهــب املــرذول مــن 
مــن العلمــاء قــال بكفــر ســعد )وحاشــاه( حبلفــه ذلــك وأنــه 
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دخــل يف اإلســام مــرة أخــرى بعــد ردتــه ؟؟؟
ننتظــر جوابــه ومعــه اإلنــس واجلــن إىل أن يبيــض ادليــك ويلــج 

اجلمــل يف ســم اخليــاط...
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املشبهة واملجسمة هل يكفرون بأعيانهم ؟؟ )حلقة مؤملة(
ــق ىلع مــن يقــول 

َ
املشــبهة أو املجســمة مصطلــح إســايم يُطل

ــق عليهم 
َ
بــأن اهلل جســم ، أو مــن يشــبه اهلل باملخلوقــات ، ويُطل

أيًضــا احلشــوية .
ــدو  ــة يب ــن جه ــيم فم ــبيه واتلجس ــن التش ــرق ب ــاك ف وهن
ــدو  ــرى يب ــة أخ ــن جه ــبيه وم ــن التش ــر م ــيم أخط أن اتلجس
العكــس والنســتطيع اإلطالــة يف ذلــك فاملوضــوع حبر الســاحل 

هل ..
ــكام  ــارض : ال ــة يف درء اتلع ــن تيمي ــام اب ــيخ اإلس ــال ش ق
يف اتلمثيــل والتشــبيه ونفيــه عــن اهلل مقــام ، والــكام يف 
اتلجســيم ونفيــه مقــام آخــر، فــإن األول دل ىلع نفيــه الكتــاب 
والســنة وإمجــاع الســلف واألئمــة ، واســتفاض عنهــم اإلنــكار 
ىلع املشــبهة اذليــن يقولــون يــد كيــدي وبــر كبــري وقــدم 
كقــديم، وأمــا الــكام يف اجلســم واجلوهــر ونفيهمــا أو إثباتهمــا 
فبدعــة ليــس هلــا أصــل يف كتــاب اهلل وال ســنة رســوهل صــى 
اهلل عليــه وســلم، وال تكلــم أحــد مــن الســلف واألئمــة بذلك 
ـ ال نفيــا وال إثباتــا ـ والــزاع بــن املتنازعــن يف ذلــك بعضــه 
لفظــي وبعضــه معنــوي، أخطــأ هــؤالء مــن وجــه وهــؤالء مــن 

وجــه .
وقــال يف جممــوع الفتــاوى : »لفــظ اتلجســيم ال يوجــد يف كام 
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ــال:  ، فكيــف حيــل أن يق
ً
ــا  وال إثبات

ً
ــا أحــد مــن الســلف ال نفي

مذهــب الســلف نــي اتلجســيم أو إثباتــه بــا ذكــر ذللــك اللفظ 
وال ملعنــاه عنهــم »

وقــال الشــيخ ابــن عثيمــن : التشــبيه ال يصح نفيــه ىلع اإلطاق 
؛ ألنــه مــا مــن شــيئن إال وبينهمــا قــدر مشــرتك اتفقــا فيــه وإن 
اختلفــا يف احلقيقــة ، هللف وجــود ولإلنســان وجــود ، وهلل حيــاة 
ــاة -  ــاة ، وهــذا االشــرتاك يف أصــل املعــى - احلي ولإلنســان حي
نــوع مــن التشــابه ، لكــن احلقيقــة : أن صفــات اخلالق ليســت 
ــاة املخلــوق ،  ــاة اخلالــق ليســت كحي كصفــات املخلــوق ، فحي
فحيــاة املخلــوق ناقصــة مســبوقة بعــدم وملحوقــة بفنــاء ، ويه 
 ، ويــوم يكــون 

ً
أيضــا ناقصــة يف حــد ذاتهــا ، يــوم يكــون طيِّبــا

 ، ويــوم يكــون متكــدراً ، ويــوم يكــون مــرسوراً ، ويه 
ً
مريضــا

أيضــا حيــاة ناقصــة يف مجيــع الصفــات ، ابلــر ناقــص ، الســمع 
ــاة اخلالــق  ناقــص ، العلــم ناقــص ، القــوة ناقصــة ، خبــاف حي

جــل وعــا فإنهــا اكملــة مــن لك وجــه .ا.ـه
من أشهر الفرق الي تُوصف باتلجسيم والتشبيه :

فرق الكرامية نسبة إىل حممد بن كرام 
واملقاتلية نسبة إىل مقاتل بن سليمان ابلليخ 

واملغرية أتباع مغرة بن سعيد العجي
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واملنصورية أتباع أيب منصور العجي
واخلطابية أتباع أيب اخلطاب األسدي

ــامية  ــق اهلش
َ
ــم ، ويُطل ــن احلك ــام ب ــاب هش ــامية أصح واهلش
ــي ــالم اجلوايل ــن س ــام ب ــاب هش ــا ىلع أصح أيًض

وايلونسية أصحاب يونس بن عبد الرمحن القِيّ
وابليانية أتباع بيان بن سمعان

والسبئية نسبة إىل عبد اهلل بن سبأ
وكثر من هؤالء من متقديم الشيعة  

قــال أبــو حممــد ابــن حــزم : ذهبــت طائفــة إىل القــول بــأن اهلل 
تعــاىل جســم وحجتهــم يف ذلك أنــه ال يقــوم يف املعقول إال جســم 
أو عــرض فلمــا بطــل أن يكــون تعــاىل عرًضــا ثبــت أنــه جســم 
وقالــوا إن الفعــل ال يصــح إال مــن جســم وابلــاري تعــاىل فاعــل 
ــر  ــا ذك ــرآن فيه ــن الق ــات م ــوا بآي ــم واحتج ــه جس ــب أن فوج
ايلــد وايلديــن واأليــدي والعــن والوجــه واجلنــب وبقــوهل تعــاىل 
﴿وجــاء ربــك﴾ و﴿يأتيهــم اهلل يف ظلل مــن الغمــام واملائكة﴾ 
ــا ذكــر القــدم وايلمــن  ــث فيه ــل وبأحادي ــه تعــاىل للجب وجتلي

والرجــل واألصابــع واتلــزل .
ــو احلســن  ــا أب ــة، وقــد عــد منه فاملجســمة فــرق شــى متفاوت
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األشــعري يف مقــاالت اإلســامين ســت عــرشة طائفــة فقــال: 
ــارئ  ــل للب ــيم، وه ــم يف اتلجس ــا بينه ــمة فيم ــت املجس اختلف
تعــاىل قــدر مــن األقــدار، ويف مقــداره، ىلع ســت عــرشة مقالــة؟. 

انتــىه
 ثم ذكرها مفصلة.

ــة  ــم: املقاتلي ــمة وه ــب املجس ــاد : مذه ــة االعتق  ويف رشح ملع
َّ جســم وجثة ىلع  أصحــاب مقاتــل بــن ســليمان فمذهبهــم: أن اهلل
صــورة اإلنســان هل جــوارح وأعضــاء، وهــو ـ مــع هــذا ـ ال يشــبه 

غــره، ذكــر ذلــك عنهــم األشــعري يف ـ مقــاالت اإلســامين.
والفــرق بن املشــبهة واملجســمة فــرق واحــد، وهو: أن املجســمة 
يثبتــون أن هلل جســما وينفــون عنــه أنــه يشــبه غــره، واملشــبهة 

َّ هل جســم ويشــبهونه بغــره . يثبتــون أن اهلل
ماحكم املجسمة عند أئمة العلم ؟

قــال اإلمــام الشــافيع : )املُجّســم اكفــر( ذكــره احلافــظ الســيوط 
ــباه وانلظائر  يف األش

ــاَل اهلُل ِجســٌم ال اكألجَســام كَفــر( 
َ
وقــال اإلمــام أمحــد )َمــن ق

رواه عــن اإلمــام أمحــد أبــو حممــد ابلغــدادي صاحــب اخلصــال 
مــن احلنابلــة كمــا رواه عــن أيب حممــد احلافــظ الفقيــه الزركي 

يف كتابــه تشــنيف املســامع .
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وقــال نعيــم بــن محــاد اخلــزايع شــيخ ابلخــاري : مــن شــبه اهلل 
خبلقــه فقــد كفــر، ومــن جحــد مــا وصــف اهلل بــه نفســه فقــد 

كفــر، وليــس مــا وصــف اهلل بــه نفســه وال رســوهل تشــبيًها .
ــو احلســن األشــعري يف كتــاب انلــوادر : )مــن  وقــال اإلمــام أب
ــه( . ــه اكفــر ب ــه وإنّ اعتقــد أن اهلل جســم فهــو غــر اعرٍف برب

وانلقول يف ذلك كثرة ..
نقــول للمكفــر : مــا قولــك يف أعيــان املجســمة هــل يكفــرون 

أم يمكــن أن يعــذروا بتأويــل أو جهــل وغــره مــن األعــذار ؟
ــاهلل مــن العاذريــن لواقــع يف كفــر  فيقــول املكفــر : أعــوذ ب

ــار تلــأوهل أو جهلــه . ــل هــو اكفــر وال اعتب أكــر .. ب
نقول : فمن لم يكفره بعينه ؟

قــال املكفــر : اكفــر مثلــه .. بــل مــن لــم يكفــر اعذره باجلهــل 
أو اتلأويــل اكفــر كذلــك ..

وهنــا نقــول : الــزتم ذلــك أيهــا ادلابــة وكفر أعيــان علمــاء األمة 
لكهــم فــا يعــرف منهــم أحــد كفــر أئمــة املجســمة فضــا عــن 

أتباعهــم وســنذكر مــن هــؤالء اثنن :
أوهلما : مقاتل بن سليمان ابلليخ ت 150 ه تقريبا :

عــن أيب حنيفــة قــال : أتانــا مــن املــرشق رأيــان خبيثــان : جهــم 
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معطــل ، ومقاتــل مشــبه . 
ــل  ــم، ومقات ــده جه ــر عن ــة ذك ــا حنيف بَ

َ
ــف: أن أ يِب يوس

َ
ــن أ وَع

فقــال: كاهمــا مفــرط، أفــرط جهــم يِف نــي التشــبيه حــى قــال: 
َّ مثــل خلقــه ». إنــه ليــس بــيٍء، وأفــرط مقاتــل حــى جعــل اهلل

َُهــود  ُخــذ َعــن ايلْ
ْ
وقــال ابــن حبــان يف املجروحــن : اَكَن يَأ

ِي يَُوافــق كتبهــْم َواَكَن مشــبها يشــبه 
َّ

ُقــْرآن اذل
ْ
َوانلََّصــاَرى علــم ال

ــن . ــرب باملخلوق ال
بـَـو ُمَعاوِيَــة انلَّْحــوِيَّ َســِمْعُت َخارَِجــَة َيُقــوُل : اَكَن جهــم 

َ
وقــال أ

اِجَرْيــِن .
َ
اِســَقْنِ ف

َ
ْيَماَن ِعْنَدنـَـا ف

َ
بــن صفــوان َوُمَقاتـِـُل ْبــُن ُســل

ونقــل األشــعري يف »مقــاالت اإلســامين« أن مقاتــل جمســم - 
أي جيســم اذلات اإلهليــة -

ــو احلســن  ــن ، أب ــر املفرسي ــه : كب ــه اهلل عن ــال اذلهــي رمح ق
يــروي - ىلع ضعفــه ابلــن - عــن : جماهــد ، والضحــاك ، وابــن 
بريــدة ، وعطــاء ، وابــن ســرين ، وعمرو بــن شــعيب ، ورشحبيل 

بــن ســعد ، واملقــري ، والزهــري ، وعــدة . 
ــرزاق ، وحــريم  ــد ال ــة ، وعب ــن الصلــت ، وبقي ــه : ســعد ب وعن
بــن عمــارة ، وشــبابة ، والويلــد بــن مزيــد ، وخلــق آخرهــم ع 

بــن اجلعــد . 
قــال : قــال ابــن املبــارك - وأحســن - : مــا أحســن تفســره لــو 
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اكن ثقــة ! قيــل : إن املنصــور ألــح عليــه ذبــاب ، فطلــب مقاتــا 
، فســأهل : لــم خلــق اهلل اذلبــاب ؟ قــال : يلــذل بــه اجلباريــن . 

وقــال يف تذكــرة احلفــاظ : ذكــر أنــه اكن مــن أوعيــة العلــم حبــراً 
يف اتلفســر .

وقــال بقيــة بــن الويلــد : كنــت كثــرا أســمع شــعبة وهــو يســأل 
عــن مقاتــل بــن ســليمان، فمــا ســمعته قــط ذكــره إال خبــر.

وقــال الشــافيع: مــن أراد اتلفســر فهــو عيــال ىلع مقاتــل، ومــن 
أراد الفقــه فهــو عيــال ىلع أيب حنيفــة. 

وقــال أمحــد بــن حنبــل : اكنــت هل كتــب ينظــر فيهــا إال أين أرى 
أنــه اكن هل علــم بالقــرآن.

وقــال ابــن تيميــة بعــد أن حــاول ادلفــاع عــن قــول األشــعري 
فيــه :

ومقاتــل بــن ســليمان وإن لــم يكــن ممــن حيتــج بــه يف احلديــث 
-خبــاف مقاتــل بــن حيــان فإنــه ثقــة- لكــن ال ريــب يف علمه 

يف اتلفســر وغــره واطاعه .
ثانيهما : حممد بن كرام السجستاين ت 255 ـه

ــة ، اكن  ــيخ الكرامي ــدع ، ش ــي : املبت ــام اذله ــه اإلم ــال عن ق
زاهــدا اعبــدا ربانيــا ، بعيــد الصيــت ، كثــر األصحــاب ، ولكنــه 
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يــروي الواهيــات كمــا قــال ابــن حبــان . خــذل حــى اتلقــط مــن 
املذاهــب أرداهــا ، ومــن األحاديــث أوهاهــا .اكن يقــول : اإليمــان 
هــو نطــق اللســان باتلوحيــد ، جمــرد عــن عقــد قلــب ، وعمــل 
ــم ال  ــاري جس ــأن ابل ــاع هل : ب ــن األتب ــق م ــال خل ــوارح . وق ج

اكألجســام ، وأن انلــي جتــوز منــه الكبائــر ســوى الكــذب .
ــدا ، قليــل  ــم نــي . واكن ناشــفا اعب ــن كــرام ، ث وقــد ســجن اب

ــم . العل
قــال احلاكــم : مكــث يف ســجن نيســابور ثمــاين ســنن ، ومــات 

ــأرض بيت املقــدس . ب
واكنــت الكراميــة كثريــن خبراســان . وهلــم تصانيــف ، ثــم قلــوا 

وتاشــوا . نعــوذ بــاهلل مــن األهــواء .
ــن  ــلطان -واكن م ــبكتكن الس ــن س ــود ب ــم حمم ــد نره وق
الكراميــة-، وصــب ابلــاء ىلع أصحــاب احلديــث والشــيعة مــن 

ــم.  جهته
قــال ابــن خــدون يف مقدمتــه: »وشــذ لعرهــم مبتدعــة اتبعــوا 
مــا تشــابه مــن اآليــات وتوغلــوا يف التشــبيه ففريــق أشــبهوا يف 
اذلات باعتقــاد ايلــد والقــدم والوجــه عمــا بظواهــر وردت بذلك 

فوقعــوا يف اتلجســيم الريــح« .
ــادئ  ــا : املشــبهة واملجســمة وان اعتمــدوا يف ب ويف الويكيبيدي
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ــي، إال أنهــم  ــرتاث األجن ــل ال ــة مث األمــر ىلع العوامــل اخلارجي
 ىلع ضــوء انلقــل والعقــل. أمــا خبصوص 

ً
أوضحــوا عقيدهــم أيضــا

انلقــل فقــد فــرسوا بعــض اآليــات القرآنيــة تفســراً يتفــق مــع 
ــات:  ــذه اآلي ــن ه ــاهل اهلل. وم ــن خ ــموا م ــم اذلي جس مذهبه
)خلقــت بيــدي( و)الســموات مطويــات بيمينــه( وقوهل )بــل يداه 
مبســوطتان( و)الســماء بنيناهــا بأيــد( و)جتــري بأعيننــا( وقــوهل 
)ويبــى وجــه ربــك( وقــوهل )يف جنــب اهلل( وقــوهل )اســتوى ىلع 
العــرش( و)وجــاء ربــك( وقــوهل )وجــوه يومئــذ نــارضة إىل ربهــا 
ناظــرة( فهــذه اآليــات مــن وجهــة نظــر الكراميــة ال يمكــن أن 
تفــرس إال ىلع ضــوء أن اهلل اكئــن متجســد متشــخص. أمــا مــن 
األدلــة العقليــة الــي جلــأت إيلهــا املجســمة للرهنــة ىلع أن اهلل 

جســم فكثــرة، منهــا:
، ألن لك 

ً
أن اهلل فاعــل، ولك فاعــل البــد أن يكــون جســما

مــا نشــاهده فاعــاً هــو بالــرورة جســم، فقالــوا: »لك مــن اكن 
 ،
ً
، ومــن ال يكــون جســما

ً
كذلــك )فاعــاً( جيــب كونــه جســما

ــه  ــك كون ــح ذلل ــت أن املصح ، فثب
ً
ــا ــادراً اعمل ــه ق ــح كون ال يص

.»
ً
ــما جس

ونقول : 
أدلــة املشــبهة معروفــة إذ محلــوا الصفــات اذلاتيــة ىلع ظاهرهــا 
مــع مقارنتهــا باإلنســان وهــو مــا يوافــق عقيــدة أهــل الكتــاب 
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أصــا فالعهــد القديــم املعتمــد عنــد ايلهــود وانلصــارى ىلع حــد 
ســواء يشــهد بالتشــبيه واتلجســيم :

َســاَن ىلَعَ ُصوَرتَِنا 
ْ
جــاء يف ســفر اتلكويــن )1: 26 ، 27( َنْعَمــُل اإِلن

َقُه 
َ
َســاَن ىلَعَ ُصوَرتِِه. ىلَعَ ُصــوَرةِ اهللِ َخل

ْ
ــَق اهلُل اإِلن

َ
َخل

َ
َشــَبِهَنا ، ف

َ
ك
.

ــق اإلنســان الصحيــح  وحــى عنــد الوثنيــن الســومرين : )ُخلِ
ىلع صــورة اآلهلــة( )إنيــل ســومر(

وهذا مقارب نلصوص حديثية صحيحة منها 
 َُّ ــىَّ اهلل ــِيِّ َص ــْن انلَّ ــَرَة َع يِب ُهَرْي

َ
ــْن أ ــلم َع ــاري ومس روى ابلخ

ــتُّوَن  ُ ِس
ُ

ــوهل ــِه ُط ِ َُّ آَدَم ىلَعَ ُصوَرت ــَق اهلل
َ
ــاَل : َخل

َ
َم ق

َّ
ــل ــِه َوَس ْي

َ
َعل

ــْن  ــِر ِم ــَك انلََّف ِ
َ

وئل
ُ
ْم ىلَعَ أ

ِّ
ــل َس

َ
ــْب ف َه

ْ
ــاَل اذ

َ
ــُه ق َق

َ
ــا َخل مَّ

َ
ل
َ
ِذَرااًع ف

ــِة ... َمائَِك
ْ
ال

 َُّ َِّ َصــىَّ اهلل ــاَل َرُســوُل اهلل
َ
ــاَل : ق

َ
يِب ُهَرْيــَرَة ق

َ
وروى مســلم َعــْن أ

ــإِنَّ 
َ
وَْجــَه ف

ْ
َيْجَتنـِـْب ال

ْ
ل
َ
َخــاهُ ف

َ
َحُدُكــْم أ

َ
اتـَـَل أ

َ
َم : » إَِذا ق

َّ
ْيــِه َوَســل

َ
َعل

ــَق آَدَم ىلَعَ ُصوَرتـِـِه ».
َ
ََّ َخل اهلل

ــال  ــال : ق ــر ق ــن عم ــن اب ــنة ع ــم يف الس ــن أيب اعص وروى اب
ــإن  ــوه ف ــوا الوج ــلم : » ال تقبح ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص رس
ــال الشــيخ الغنيمــان : )  ــن آدم خلــق ىلع صــورة الرمحــن« . ق اب
هــذا حديــث صحيــح صححــه األئمــة ، اإلمــام أمحــد وإســحاق 
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ــن خزيمــة ،  ــة وليــس ملــن ضعفــه ديلــل إال قــول اب ــن راهوي ب
وقــد خالفــه مــن هــو أجــل منــه (.

وروى ابــن أيب اعصــم  أيضــا عــن أيب هريــرة قــال قــال رســول 
ــب  ــم فليجت ــل أحدك ــلم : » إذا قات ــه وس ــى اهلل علي اهلل ص
الوجــه فــإن اهلل تعــاىل خلــق آدم ىلع صــورة وجهــه« وقال الشــيخ 

األبلــاين : إســناده صحيــح .
وهــذان احلديثــان يــدالن ىلع أن الضمــر يف قــوهل » ىلع صورتــه 

» راجــع إىل اهلل تعــاىل .
قال القايض أبو يعى احلنبي يف كتاب إبطال اتلأويات:

)...إن قيــل : فاهلــاء ترجــع ىلَعَ اهلل ىلَعَ وجهــه وهــو قــوهل : » ىلَعَ 
صــورة الرمحــن » بمعــى ىلَعَ صفاتــه ، فيكــون معى الصــورة معى 
الصفــة كمــا يقــال عرفــي صــورة َهــَذا األمــر أي صفتــه ، وذلــك 
 ح ، اعلــم ، قــادر ، ســميع ، بصــر متلكــم مريــد ، 

َ
أن اهلل َتَعــاىل

 حيــا اعملــا قــادرا 
َ

خلــق آدم ىلَعَ صفتــه ممــا يه صفــات اهلل َتَعــاىل
ســميعا بصــرا متلكمــا خمتــارا مريــدا فمــزيه مــن اجلمــاد ومــن 
ابلهائــم ، ومــزيه مــن املائكــة بــأن قدمــه عليهــم وأســجدهم 
ــمَّ  ــْم ُث ْقَناُك

َ
ــْد َخل َق

َ
 : »َول

َ
ــاىل ــوهل َتَع ــَذا ق ــة َه ــن صح هل. ويب

ْرنَاُكــْم » فعطــف الصــورة ىلَعَ خلــق ابلنيــة َصوَّ
قيــل : محلــه ىلَعَ َهــَذا يســقط فائــدة اتلخصيــص بــآدم ألن مجيع 
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ودل آدم بهــذه الصفــات هلــم حيــاة وعلــم وقــدرة وســمع وبــر 
وكام وإرادة وكذلــك املائكــة هلــم َهــِذهِ الصفــات (.

ــاَل: 
َ
ــاٍس َريِضَ اهلُل َعْنُهَمــا ق وروى ابليهــي وغــره َعــِن ابْــِن َعبَّ

يْــَس بُِصــوَرٍة ».
َ
ل
َ
ُس ف

ْ
ِطــَع الــرَّأ

ُ
ــإَِذا ق

َ
ُس، ف

ْ
ــوَرةُ الــرَّأ »الصُّ

ــث :  ــت يف احلدي ــه وذلا ثب ــورة الوج ــرأس ص ــن ال ــود م واملقص
ــا  ــه فيه ــح الوج ــت مام ــتها أي طمس ــورة إال وطمس والص

وَرةِ{ ( ِم يِف الصُّ
َ
ويف ابلخاري : ) باُب} الَوْسِم َوالَعل

َمــا يْعمــل الــي 
َ
وَْجــه ك

ْ
كْرَمــايِن: قيــل: الُمــَراد بالصــورة ال

ْ
ــاَل  ال

َ
ق

َبََشــة وكمــا يغــرز باإلبــرة يِف الّشــفة َوَغرَهــا  يِف صــور ســودان احلْ
ْوَهــا 

َ
وحيــى بنيلــة َوحن

وَرةُ. َم الصُّ
َ
رَِه أْن ُتَعل

َ
وَعِن ابِن ُعَمَر أنَُّه ك

َمــا 
َ
علَمــاء ك

ْ
ــُروه ِعْنــد ال

ْ
ــوَرة َمك َويِف ) اتلَّْوِضيــح( الوســم يِف الصُّ

 ابْــن بطــال
َ

ــاهل
َ
ق

ْيِه وَســلم، 
َ
نــه صــى اهلل َعل

َ
ــَراد ُمســلم مــن َحِديــث َجابــر أ

ْ
ف
َ
َويِف أ

ِي وســمه، 
َّ

مــر ىلع مَحــار قــد وســم يِف وَجهــه َفَقــاَل: لعــن اهلل اذل
وَْجــه وَُحُصــول الشــن فِيــِه وتغيــر خلق 

ْ
َوإِنََّمــا كرهــوه لــرشف ال

 
َ

ــا
َ
َمْنَفَعــة بذلــك ف

ْ
وَْجــه للعامــة َوال

ْ
اهلل، وَأمــا الوســم يِف غــر ال

س 
ْ
بَأ
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ن تـَـْرَِب 
َ
ْيــِه وَســلم أ

َ
ــاَل ابــُن عمــر: َنــىَه انلــيُّ صــى اهلل َعل

َ
َوق

ــوَرة، وََجــاء يِف رَِوايـَـة ُمســلم مــن َحِديــث َجابــر نــىه َرُســول  الصُّ
وَْجــه َوَعــن الوســم 

ْ
ْب يِف ال ْيــِه وَســلم، َعــن الــرَّ

َ
اهلل صــى اهلل َعل

وَْجــه .ا.ـه
ْ
يِف ال

إذن الصــورة املــراد بهــا الوجــه ولــن خنــوض يف الــزاع يف املعــى 
ــا  ــبيه هن ــن التش ــلمن ولك ــق املس ــن خائ ــه ب ــاف في واخل
مقطــوع بــه إذا جعــل الضمــر هلل ســبحانه كمــا هو قــول مجهور 
ــوف  ــة إىل موص ــة صف ــة إضاف ــت اإلضاف ــنة وجعل ــل الس أه
وليســت إضافــة ترشيــف مثــل قــوهل تعــاىل ) مــن روح ( فــا 

ــأن هل روح . أحــد يصــف اهلل ب
وقــد ثبتــت الصــورة يف حديــث آخــر وأنهــا صفــة هلل بــا جدال 
لكــن دون تشــبيه بصــورة آدم وإنمــا فيها إشــاكل أكــر فعن أيب 
هريــرة يف احلديــث الصحيــح الطويــل يف يــوم القيامة قال رســول 
َواِغيــَت  بِــُع َمــْن اَكَن َيْعُبــُد الطَّ

اهلل صــى اهلل عليــه وســلم : َويَتَّ
 َُّ تِيِهــُم اهلل

ْ
ــُة فِيَهــا ُمَنافُِقوَهــا ، َفَيأ مَّ

ُ ْ
َواِغيــَت ، َوَتْبــَى َهــِذهِ األ الطَّ

ــوَن ، َفَيُقــوُل 
ُ
ــِي َيْعرِف

َّ
 يِف ُصــوَرٍة َغــْرِ ُصوَرتـِـِه ال

َ
َتَبــاَرَك َوَتَعــاىل

َِّ ِمْنــَك ، َهــَذا َماَكُنَنــا َحــىَّ  ــوَن : َنُعــوُذ بـِـاهلل
ُ
نـَـا َربُُّكــْم ، َفَيُقول

َ
: أ

 يِف 
َ

ــاىل َُّ َتَع ــُم اهلل تِيِه
ْ
ــاهُ ، َفَيأ َن

ْ
ــا َعَرف ــاَء َربَُّن ــإَِذا َج

َ
ــا ، ف ــا َربَُّن تِيََن

ْ
يَأ

نْــَت 
َ
ــوَن : أ

ُ
نَــا َربُُّكــْم ، َفَيُقول

َ
ــوَن ، َفَيُقــوُل : أ

ُ
ــِي َيْعرِف

َّ
ُصوَرتـِـِه ال

ــوُن 
ُ
ك

َ
أ
َ
ــَم ، ف َاُط َبــْنَ َظْهــَرْي َجَهنَّ ُب الــرِّ َربَُّنــا َفَيتَّبُِعونَــُه َويُــْرَ
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َل َمــْن جُيِــزُي ... احلديــث  وَّ
َ
ــِي أ مَّ

ُ
نـَـا وَأ

َ
أ

ــة أن  ــل وإماكني ــوح بالتش ــا ي ــه م ــة ففي ــاكالته عظيم وإش
ــه  ــل أن ــا وختي ــتعاذ منه ــة يس ــورة باطل ــك يف ص ــون ذل يك

ســبحانه شــخص يتبعــه املؤمنــون .. واهلل املســتعان
ــات الوجــه هلل والعينــن  ــث ويضــم هلــا إثب ومــع هــذه األحادي
وايلديــن والقبضــة والرجــل والســاق والقــدم والشــخص وانلْفــس 

)بســكون الفــاء(
ــوق  ــار خمل ــار وانل ــع يف انل ــا توض ــدم وأنه ــر الق ــت ذك ــد ثب وق
فتقــول قطــي قطــي .. ثــم اختلــف انلــاس يف معــى القــدم هنــا 

وورد يف احلديث ذكر األصابع مخسا وبالوصف 
ْيِه 

َ
َُّ َعل َِّ َصــىَّ اهلل  َرُســوِل اهلل

َ
ــاَل : َجــاَء َحــْرٌ إىِل

َ
َِّ ، ق َعــْن َعْبــِد اهلل

ــٍع ،  ــَماَء ىلَعَ إِْصَب ــُع السَّ ََّ يََض ــُد ، إِنَّ اهلل ــا حُمَمَّ ــاَل : يَ َم ، َفَق
َّ
ــل َوَس

ْنَهــاَر ىلَعَ 
َ
ــَجَر َواأل ْرَض ىلَعَ إِْصَبــٍع ، َواجِلَبــاَل ىلَعَ إِْصَبــٍع ، َوالشَّ

َ
َواأل

نـَـا الَملـِـُك 
َ
ــِق ىلَعَ إِْصَبــٍع ، ُثــمَّ َيُقــوُل بَِيــِدهِ : أ

ْ
إِْصَبــٍع ، َوَســائَِر اخَلل

ــول  ــا لق َم تصديق
َّ
ــل ــِه َوَس ْي

َ
َُّ َعل ــىَّ اهلل َِّ َص ــوُل اهلل ــَك َرُس َضِح

َ
، ف

ــْدرِهِ {
َ
ََّ َحــقَّ ق ــَدُروا اهلل

َ
ــاَل : } َوَمــا ق

َ
احلــر َوق

ــه  ــى اهلل علي ــي ص ــودي بانل ــر يه ــال م ــاس ق ــن عب ــن اب وع
ــماء  ــع اهلل الس ــول اذا وض ــا تق ــم م ــا القاس ــا أب ــال ي ــلم فق وس
ــق ىلع  ــائر اخلل ــاء ىلع ذه وس ــال وامل ىلع ذه واألرض ىلع ذه واجلب
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ذه فأنــزل اهلل تعــاىل ومــا قــدروا اهلل حــق قــدره واألرض مجيعــا 
قبضتــه يــوم القيامــة والســماوات مطويــات بيمينــه رواه اإلمــام 

ــح ــال غريــب حســن صحي أمحــد والرتمــذي وق
وقد ذكرنا آنفا أن ايلهود مشبهة وهم أصل التشبيه 

ــمعت  ــال: س ــه ق ــا أن ــاىل عنهم ــر، ريض اهلل تع ــن عم ــن اب وع
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم وهــو ىلع املنــر يقــول: 
ــل  ــده، فجع ــض بي ــده، وقب ــه بي ــماوته وأرضي ــار س ــذ اجلب يأخ
يقبضهــا ويبســطها ثــم يقــول: أنــا اجلبــار، أيــن اجلبــارون؟ أيــن 
ــه وســلم، عــن  ــل رســول اهلل صــى اهلل علي املتكــرون؟ ويتمث
ــفل  ــن أس ــرك م ــر يتح ــرت املن ــى نظ ــاره، ح ــن يس ــه وع يمين
يشء منــه، حــى إين أقــول: أســاقط هــو يــا رســول اهلل، صــى اهلل 

ــلم . ــه وس علي
ْن 

َ
ــْم أ ُمُرُك

ْ
ََّ يَأ ــَة )إِنَّ اهلل ــِذهِ اآليَ  َه

ُ
ــرَأ

ْ
ــه ق ــَرَة أن يَب ُهَرْي

َ
ــن أ وع

اَل 
َ
 )َســِميًعا بَِصــرًا( ق

َ
ــْوهِلِ َتَعــاىل

َ
 ق

َ
ْهلَِهــا( إىِل

َ
 أ

َ
َمانـَـاِت إىِل

َ
وا األ تـُـَؤدُّ

ــُه ىلَعَ  ــُع إِْبَهاَم َِّ -صــى اهلل عليــه وســلم- يََض ــوَل اهلل ــُت َرُس يْ
َ
َرأ

 َِّ يـْـُت َرُســوَل اهلل
َ
بـُـو ُهَرْيــَرَة. َرأ

َ
ــاَل أ

َ
ُذنـِـِه والــي تَلِيَهــا ىلَعَ َعْينـِـِه ق

ُ
أ

ُمْقرُِئ 
ْ
ــاَل ال

َ
-صــى اهلل عليــه وســلم- َيْقَرُؤَهــا َويََضــُع إِْصَبَعْيــِه ق

َِّ َســْمًعا َوَبــَرًا.  نَّ هلِل
َ
ََّ َســِميٌع بَِصــٌر( َيْعــِى أ َيْعــِى )إِنَّ اهلل

ــى اهلل  ــول اهلل ص ــمعت رس ــال: »س ــر ق ــن اعم ــة ب ــن عقب وع
عليــه وســلم يقــول ىلع املنــر: إن اهلل ســميع بصــر، وأشــار إىل 
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عينيــه« ويف لفــظ: »رأيــت رســول اهلل صــى اهلل عليــه و ســلم 
ــت  ــه حت ــل اصبعي ــو جاع ــور وه ــة انل ــة يف خاتم ــذه اآلي ــرأ ه ق

ــر {« ــكل يشء بص ــول : } ب ــه يق عيني
ــاُل ِعْنــَد انلَّــِىِّ - صى  جَّ ــاَل ُذكـِـَر ادلَّ

َ
وَعــْن َعْبــِد اهلل بــن عمــر ق

 ََّ ــْم ، إِنَّ اهلل ْيُك
َ
ــىَف َعل ََّ الَ خَيْ ــاَل » إِنَّ اهلل ــلم - َفَق ــه وس اهلل علي

ــاَل  جَّ َمِســيَح ادلَّ
ْ
 َعْينِــِه - َوإِنَّ ال

َ
ــِدهِ إىِل َشــاَر بَِي

َ
ْعــَوَر - وَأ

َ
ــَس بِأ يْ

َ
ل

ــٌة «  نَّ َعْيَنــُه ِعَنَبــٌة َطافَِي
َ
أ
َ
ُْمــَى ك َعــْنِ ايلْ

ْ
ْعــَوُر ال

َ
أ

وعــن جابــر قــال قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم: » َمــا 
ــِة  ــْن فِْتَن ــَرَ ِم

ْ
ك

َ
ــاَعُة أ ــوَم السَّ ــٌة َوالَ تَُكــوُن َحــىَّ َتُق ــْت فِْتَن اَكنَ

نَُّكــْم بــيء  ْخِرَ
ُ
َتــُه َوأل مَّ

ُ
َر أ ــْد َحــذَّ

َ
 َوق

َّ
ــاِل َوَمــا ِمــْن نــي إاِل جَّ ادلَّ

ــاَل 
َ
َتــُه قبــي «. ُثــمَّ َوَضــَع يـَـَدهُ ىلَعَ َعْينَْيــِه ُثــمَّ ق مَّ

ُ
ْخــَرَهُ نــي أ

َ
َمــا أ

ْعــَوَر «. 
َ
ــَس بِأ يْ

َ
ََّ َعــزَّ وََجــلَّ ل نَّ اهلل

َ
ْشــَهُد أ

َ
» أ

وعــن أنــس : أن انلــي صــى اهلل عليــه و ســلم قــرأ هــذه اآليــة } 
فلمــا جتــى ربــه للجبــل جعلــه داك { قــال محــاد هكــذا وأمســك 
ســليمان بطــرف إبهامــه ىلع أنملــة أصبعــه ايلمــى قــال فســاخ 
اجلبــل } وخــر مــوس صعقــا { زاد بعــض مــن خــرج احلديــث: 
ــرى:  ــذا! ويف أخ ــول ه ــرى: تق ــذا. ويف أخ ــد! دع ه ــا حمم ــا أب ي
ــد  ــْدَر مُحَي َب َص ــَرَ

َ
ــده ف ــت ي ــع ثاب ــاَل فرف

َ
ــذا؟! ق ــدث به أحت

َبــًة شــديدة وقــال: مــن أنــت يــا محيــد؟! ومــا أنــت يــا محيد!؟  رَضْ
َم 

َّ
ْيــِه َوَســل

َ
َُّ َعل نـَـُس ْبــُن َمالـِـٍك َعــْن انلَّــِيِّ َصــىَّ اهلل

َ
ــِي بـِـِه أ

ُ
ث حُيَدِّ
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ــِه.  ْ نْــَت َمــا تُِريــُد إيِلَ
َ
َفَتُقــوُل أ

وعــن ابــن عبــاس ريض اهلل عنهمــا أنه قــال: جتى مثــل اخلنر، 
وأشــار أبــو معمــر بأصبعــه، يعــي قــوهل عــز وجــل )فلمــا جتــى 

ــه للجبل( رب
وعــن ابــن عبــاس ريض اهلل عنهمــا يف قــوهل عــز وجــل )جتــري 

بأعيننــا( قــال: أشــار بيــده إىل عينيــه. 
وعــن األعمــش يف حديــث »مــا مــن قلــب إال هــو بــن 
أصبعــن مــن أصابــع الرمحــن عــز وجــل يقلبهــا كيــف يشــاء«: 
أشــار األعمــش بأصبعــن، ووصــف ســفيان اثلــوري بالســبابة 
ــرك  ــذا، وح ــا هك ــول به ــفيان: يق ــال س ــا. ق ــطى فحركهم والوس

ــه. ــفيان أصبع ــن س ــراوي ع ــد ال ــو أمح أب
وعــن حممــد بــن عيــى الطبــاع رمحــه اهلل قــال : ســمعت ابــن 
إدريــس ســئل عــن قــوم يقولــون القــرآن خملــوق فاستشــنع ذلك 
وقــال ســبحان اهلل ! يشء منــه .. خملــوق ؟! وأشــار بيــده إىل فيــه .

ويضــاف ملــا تقــدم الســمع وابلــر والــكام واحلــرف والصــوت 
والضحــك والفــرح والغضــب واألســف واملحبــة والكراهيــة 

ــن ــف واألي ــب والكي والعج
وتوســع آخرون فــزادوا صفــة اجللوس وصفــة الصــدر واذلراعن 
ــك ورد  ــة وصفــة انلــور وإذا فســح املجــال فكذل وصفــة اهلرول
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احلقــو والفخــذ والركبــة واجلنــب وانلَفــس )بفتــح الفــاء( واإلزار 
ــرداء واحلجاب وال

وأضــف هلــا املــي واملــيء وادلنــو واتلــديل والــزول واإلتيــان 
مطلقــا واإلتيــان يف ظلــل مــن الغمــام والــرتدد وامللــل والقــرب 

واتلقــرب ذرااع وبــااع 
ــُت  يْ

َ
ــا : ) َرأ ــام املشــهور وقــد ورد بألفــاظ منه ويف حديــث املن

، عليــه َنْعــاِن مــن  ــٍر يِف َخــِرٍ
َّ
َريبِّ يِف املنــام يف صــورة شــاب ُمَوق

ذهــب، َوىلَعَ وجهــه فــراش ِمــْن ذهــب (.
ومنهــا : )أنــه رأى ربــه عــز وجــل يف انلــوم يف صــورة شــاب ذي 
وفــرة، قدمــاه يف اخلــرة، عليــه نعــان مــن ذهــب ، ىلع وجهــه 

فــراش مــن ذهــب(.
ومنهــا : )رأيــت ريب يف صــورة شــاب أمــرد جعــد قطــط عليــه 

حلــة خــراء(.
ــو  ــل ، وأب ــن حنب وممــن صحــح احلديــث مــن األئمــة : أمحــد ب
يعــى احلنبــي ، وأبــو زرعــة الــرازي . ومــن املتأخريــن األبلــاين .

ويف روايــة : أتــاين الليلــة ريب تبــارك وتعــاىل يف أحســن صــورة ، 
فقــال: يــا حممــد هــل تــدري فيــم خيتصــم املــأل األىلع؟ قلــت : ال 

، فوضــع يــده بــن كتــي حــى وجــدت بردهــا بــن ثــديي .
ــة  ــه جب ــوس وعلي ــم اهلل م ــواع : » لك ــعود مرف ــن مس ــن اب وع
صــوف ونعــان مــن جد محــار غــر ذيك ، فقــال : مــن ذا العراين 

اذلي يكلمــي مــن الشــجرة ؟ قــال : أنــا اهلل .
رواه ابن بطة يف اإلبانة وأنكر عليه ..
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أضــف إىل ذلــك مــا يف القــرآن باإلخبار عــن اهلل بضمــر املذكر 
وقــوهل ســبحانه )أىن يكــون هل ودل ولــم تكــن هل صاحبة(

ــال  ــات : يق ــاة الصف ــة نف ــام رادا ىلع اجلهمي ــيخ اإلس ــال ش ق
ــنة وال  ــاب وال س ــوه بكت ــا نفيتم ــوا م ــم تنف ــم ل ــؤالء: أنت هل
إمجــاع، فــإن هــذه األلفــاظ ليــس هلــا وجــود يف انلصــوص، بــل 
قولكــم: لــو رؤي لــاكن يف جهــة، ومــا اكن يف جهــة فهــو جســم، 
ــم  ــم علمت ــون أنك ــدث، كام تدع ــو حم ــم فه ــا اكن جس وم
صحتــه بالعقــل، حينئــذ فتطابلــون بادلاللــة العقليــة ىلع هــذا 
انلــي، وينظــر فيــه بنفــس العقــل، ومــن اعرضكــم مــن املثبتة 
أهــل الــكام مــن املرجئــة وغرهــم اكلكراميــة واهلشــامية وقــال 
، أو 

ً
لكــم: فليكــن هــذا الزمــا للرؤيــة، ويلكــن هــو جســما

قــال لكــم: أنــا أقــول إنــه جســم، وناظركــم ىلع ذلــك باملعقــول، 
ــم يكــن لكــم أن  وأثبتــه باملعقــول كمــا نفيتمــوه باملعقــول، ل
ــه يقــول لكــم:  ــات اجلســم! فإن ــت مبتــدع يف إثب ــوا هل: أن تقول
وأنتــم مبتدعــون يف نفيــه! فابلدعــة يف نفيــه اكبلدعــة يف إثباتــه، 
وإن لــم تكــن أعظــم، بــل انلــايف أحــق بابلدعــة مــن املثبــت، 
ــه انلصــوص، وذكــر هــذا معاضــدةً  ــا أثبتت ألن املثبــت أثبــت م
ــف  ــن خال ــا، ورداً ىلع م ــة هل ــا، وموافق ــداً هل ــوص، وتأيي للنص

ــا .ا.ـه موجبه
ــا ســوف أكتــي بذلــك ألبــن أيضــا أن هــؤالء املشــبهة مــا  أن
أتــوا مــن فــراغ وأدتلهــم كثــرة وهــذا ماحــرين منهــا ونظريتهم 
أنــه كمــا تقــول إن هلل قــدرة وللمخلــوق قــدرة ولكــن قــدرة 
ــا  اهلل ليســت كقــدرة املخلــوق وإنمــا يه عظيمــة جــدا ومثله
الرمحــة وحنوهــا مــن الصفــات فمــا اذلي يمنع أن يكــون هلل رأس 
كمــا أن للمخلــوق رأس ولكنهــا ليســت كــرأس املخلــوق وإنمــا 
يه عظيمــة جــدا ويــدان كذلــك ورجــان كذلــك ولك ماتقــدم 
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وباتلــايل هل جســم ليــس كجســم املخلــوق وإن اكن يشــبهه كمــا 
ــه ولك ذلــك يشــبه صــورة آدم الــي خلــق  ــه صفات تشــبه صفات
ــليمان  ــن س ــل ب ــن مقات ــر ع ــدم وذلا ذك ــم ماتق ــا وديلله عليه

أنــه اكن يقــول : اعفــوين عــن اللحيــة والفــرج .
تعاىل اهلل عن قول املشبهة املجسمة علوا كبرا ..

ونقل مايشبه ذلك عن اإلمام أيب يعى ويف إسناده مبهم :
قــال احلافــظ أبوبكــر ابــن العــريب يف »العواصــم« : أخــرين مــن 
ــي اكن إذا  ــي احلنب ــا يع ــايض أب ــيخي أن الق ــن مش ــه م ــق ب أث
ذكــر اهلل ســبحانه يقــول فيمــا ورد مــن هــذه الظواهــر يف صفاتــه 

تعــاىل: )ألزمــوين مــا شــئتم فــاين ألزتمــه إال اللحيــة والعــورة(
وقــد زاد مجــع مــن العلمــاء ألفاظــا لــم تــرد يف الكتــاب والســنة 
واعتروهــا مستســاغة ودعــت إيلهــا احلاجــة وأنكرهــا عليهــم 
مجاعــة آخــرون مــن أهــل العلــم واعتروهــا تشــبيها وجتســيما 
اكذلي وقــع فيه املشــبهة واملجســمة ومــن ذلك وصــف اهلل باحلد 
وباملــاكن وابلينونــة مــن اخللــق وأثبتــوا هلل اذلات والصفــات وإن 
اكنــت األخــرة وردت يف حديــث واحــد فقــط وهــو حديــث قــل 
ــم  ــزم فل ــن ح ــه اب ــن في ــد طع ــن وق ــة الرمح ــد صف ــو اهلل أح ه
يصــب ورد عليــه وأضافــوا لكمــة بذاتــه يف االســتواء ىلع العــرش 

وبعضهــم أضافهــا يف الــزول كذلــك بــل ويف املعيــة أيضــا . 
وهنــاك مــن أئمــة العلــم مــن يتهــم مــن يثبــت الصفــات اذلاتيــة 
بالتشــبيه واتلجســيم ويســمونهم احلشــوية وهــذا مشــهور 
معــروف ؛ قــال العامــة املــؤرخ ابــن األثــر يف كتابــه »الاكمــل 
يف اتلاريــخ« يف حــوادث ســنة تســع وعرشيــن أربعمائــة مــا نصه: 
وفيهــا أنكــر العلمــاء ىلع أيب يعــي الفــراء احلنبــي مــا ضمنــه 
كتابــه مــن صفــات اهلل ســبحانه وتعــاىل املشــعرة بأنــه يعتقــد 
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اتلجســيم، وحــر أبواحلســن القزويــي الزاهــد جبامــع املنصــور 
وتكلــم يف ذلــك، تعــاىل اهلل عمــا يقــول الظاملــون علــوا كبــرا 

.ا.ـه
ومــع لك ذلــك وماقدمنــاه مــن تكفــر أهــل العلــم للمشــبهة 
بالعمــوم لــم حيفــظ عــن أحــد مــن أئمــة العلــم تكفــر أحــد 
منهــم ىلع اتلعيــن ألجــل التشــبيه بــل حفــظ عنهــم اثلنــاء ىلع 
بعضهــم كمقاتــل خاصــة يف اتلفســر ومــا الســبب يف ذلــك ؟؟ 

ــل  عذرهــم باتلأوي
فيــا أيهــا املكفر عجل بتكفــر مقاتل وابــن كــرام ولك أتباعهما 
عينــا وكفــر معهــم مــن لــم يكفرهــم كذلــك عينــا فضــا عمن 

أثــى ىلع بعــض أئمتهــم كشــعبة والشــافيع وأمحــد واذلهي .
وإىل حلقة جديدة بإذن اهلل
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جلسة اعبرة عن األشاعرة 
ــارة الغــاة الــكام  أســئلة كثــرة جاءتــي عــن األشــاعرة إلث
ــم  ــم بأعيانه ــهم أن كفروه ــر برؤوس ــل األم ــى وص ــم ح حوهل
واليــرون هلــم عــذرا مــن تأويــل وحنــوه بــل تعــدى ذلــك تلكفر 
اعذرهــم ممــن فــاق اخلــوارج بســنوات ضوئيــة وذلا ســندندن يف 

حلقتنــا هــذه حوهلــم :
س : الســام عليكــم ، شــيخنا هــل لكــم حبــث مســتقل يف 
الــرد ىلع مــن يكفــر األشــاعرة، ويكفــر اإلمــام انلــووي وابــن 

حجــر واإلمــام ابــن حــزم ؟ بــارك اهلل فيكــم 
الطرهــوين : تكفــر أعيــان األشــاعرة مذهــب مــرذول مبتــدع 
مــن ســفهاء زماننــا ورؤوس الغلــو منهــم واليعــرف يف أحــد من 

العلمــاء .
س : ما حكم من يني صفة العلو ؟

ــج  ــرة بمنه ــر والع ــل يشء آخ ــي يشء واتلأوي ــوين : انل الطره
ــاعرة ــر األش ــد يكف ــا أح ــاء ف العلم

س : حيــا اهلل الشــيخ ، األشــاعرة املتقدمــن يثبتون صفــة العلو 
أمــا املتأخريــن منهــم ينفونها

ــر  ــد كف ــو اهلل فق ــىف عل ــن ن ــنة ىلع أن م ــل الس ــاع أه وإمج
ــا ؟ ــذا صحيح ــس ه ألي
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الطرهــوين : أيخ دعــك مــن ألفــاظ العمومــات هــل هنــاك مــن 
العلمــاء املعتريــن مــن كفــر األشــاعرة ؟؟ 

ــر  ــاط تكف ــل يشء .. من ــي يشء واتلأوي ــا أن انل ــد بين ــم ق ث
مــن نــىف العلــو هــو اتلكذيــب بالقــرآن واألشــاعرة اليكذبــون 
القــرآن بــل هــم من أعظــم انلــاس تصديقــا بــه ولكنهــم يقولون 
لــم تفهمــوا أنتــم معــى اآليــات ثــم يرشحونهــا ىلع جهــة اتلأويــل 

.
س : قال ابن احلنبي رمحه اهلل تعاىل :

»فهــؤالء األصنــاف لكهــا جهميــة وهــم كفــار زنادقــة« الرســالة 
ــم  .  ــام عليك ــاعرة )451/2 ( . الس ــرد ىلع األش ــة يف ال الواضح
ــة  ــرق املتلكم ــر الف ــرى كف ــو  ؟ ي ــي غل ــن احلنب ــل كام اب ه

ــة ــة والكابي اكألشــاعرة واملاتريدي
الطرهــوين : ياأحبــة التتعبونــا بانلقــل عــن فــان وعــان أنتــم 
ســأتلم وهــذه فتوانــا ولــو افرتضنــا جــدال أننــا خنالفــه فــاكن ماذا 
؟ هــو يتلكــم عــن غــاة األشــاعرة اذليــن يقولــون بقــول اجلهــم 
وأمــا أئمــة علمــاء املســلمن وخيارهــم اذليــن هــم أشــاعرة فمــن 

كفرهــم هــو األوىل بالكفــر .
ــل  ــروي نق ــماعيل اهل ــو إس ــس أب ــا أيخ ألي س : ال هلإ إال اهلل ي
بكتابــه ذم الــكام أقــوال العلمــاء يف تكفــر األشــاعرة وهــو 
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ــه  ..  ــت راجع ــر بانل ــه متوف ــا كتاب ــاعرة أيض ــر األش اكن يكف
ــاعرة  ــر األش ــرآن كف ــرة ىلع الق ــة يف املناظ ــن قدام ــس اب ألي
وأيضــا الســجزي يف رســاتله إىل أهــل زبيــد والالــاكيئ يف كتابــه 
الســنة قــال مــن قــال القــرآن حاكيــة أو عبــارة فهــو اكفــر وهــذا 
ــو  ــاء فتكفرهــم ليــس غل ــول األشــاعرة وغرهــم مــن العلم ق
ــاط  ــا انــت تقــر انهــم وقعــوا ببدعــة مكفــرة واقعــن بمن طامل

مكفــر
ــاعرة  ــه األش ــة اهلل وبراكت ــام ورمح ــم الس ــوين : وعليك الطره
عندهــم خمالفــات ملنهــج أهــل الســنة اذلي نعتقــده وهــم أقــرب 
الفــرق . وقلنــا كثــرا األشــاعرة ليســوا ســواء غاتهــم بدعتهــم 
مكفــرة وجلهــم ال ، وكامنــا يف جممــل مذهبهــم وهــذه فتــوى 
ــاة  ــم الغ ــاعرة فمنه ــب األش ــا يف مذاه ــت حبث ــرة وليس خمت
ــن  ــم م ــطون ومنه ــم متوس ــة ومنه ــرب للمعزتل ــم أق ــن ه اذلي
خيالــف أهــل الســنة يف بعــض مســائل الصفــات وذلا يقــال عنهم 
أقــرب الفــرق ألهــل الســنة يف اإلمجــال وأمــا اتلفصيات فرســالة 

دكتــوراه .
واتلكفــر بالعمــوم يشء وتكفــر األعيــان يشء آخــر ، ثــم إن 

غــاة األشــاعرة مــن يــرى مذهــب اجلهــم .
ــه  ــر ألن ــم يف مكف ــوع العال ــر وق ــدم واليؤخ ــا اليق وعموم
معــذور باتلأويــل وذلا اليوجــد اعقــل كفــر هــؤالء األئمــة بــل 
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ــم . ــم العل ــل عنه ــم وينق ــل جيله ال
ــوم  ــة اهلل ي ــون رؤي ــاعرة يثبت ــا األش ــم ه ــام عليك س: الس
القيامــة اذا اكنــوا يقولــون علــو اهلل ىلع خلقــه هــو علــو قــدر ال 
علــو اذلات ويقولــون اذا اثبتنــا هلل علــو اذلات قــد نســبنا ايلــه 
اجلهــة ومنهــم مــن يقــول ان اهلل  مــزه عــن اجلهــات الســتة..وانا 

اســأل أليســت رؤيــة اهلل  يه جهــة ؟
الطرهــوين : وعليكــم الســام ورمحــة اهلل وبراكتــه أمــا كيــف 
ــون  ــغال بك ــراه واالنش ــا أن ن ــاء نل ــا يش ــراه كم ــرى اهلل فس ن
ذلــك مرتبــط جبهــة أم ال هــو مــن السفســطة وإضاعــة األوقــات 
فيمــا الينفــع فبــدال مــن أن نشــغل أنفســنا بمااشــتغل به ســلفنا 
كيــف نصــل إىل هذه انلعمــة العظيمــة والكرامــة العايلــة بالعمل 
الصالــح وتــرك املنهيــات انشــغلنا بهــل الرؤيــة تســتلزم جهــة أم 

ال ؟
ــاد ؟  ــث اآلح ــرون أحادي ــاعرة ينك ــح أن االش ــل صحي س : ه

ــد ــور حمم ــرا دكت ــت خ جزي
الطرهــوين : غــر صحيــح أن األشــاعرة ينكــرون أحاديــث 
اآلحــاد وهــذا كــذب حمــض عليهم كيــف وهــم أئمــة رشوح هذه 
األحاديــث واالســتنباطات منهــا وتعليــم األمــة فقههــا ولكنهــم 
يــرون أن أحاديــث اآلحــاد يف أبــواب العقيدة الي يكفــر خمالفها 
التعتمــد إلفادتهــا الظــن تلطــرق احتمــال اخلطــأ يف الروايــة هلــا 
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ــدة الــي يكفــر خمالفهــا التثبــت  ــون إن العقي باالتفــاق فيقول
بالظــن وهــذه وجهــة نظــر مــردودة عليهــم والصحيــح اعتمــاد 
ذلــك ولــو أفــاد الظــن وقــد تطرقنــا تللــك املســألة يف دورة علــم 

احلديــث .
ــل  ــات ؟ وه ــم الصف ــاعرة تلأويله ــال األش ــوز قت ــل جي س : ه
تأويلهــم هــذا يعــد منــاط مــن مناطــات الكفــر ؟ وجــزاك اهلل 

خــرا شــيخنا 
ــور  ــد مأج ــم جمته ــام اعل ــل إم ــاهلل .. يقات ــوذ ب ــوين : أع الطره

ــلم . ــك مس ــال بذل ــأ ؟ ماق ــه أخط ــدا ألن ــرا واح أج
يكــي هــذا مــن مناوشــات وســائل اتلواصــل وندخــل يف معركة 
األشــاعرة وقــد طــال بنــا الــكام يف منشــور املجســمة دون أن 
أشــعر وموضــوع األشــاعرة حيتــاج جمــدات فابــد مــن إحــاكم 

اللجــام لفــرس الــكام ...
ــا  ــاة وهم ــا الغ ــر بهم ــلكتان يط ــاعرة مش ــع األش ــا م عندن
مشــاركتهم للمعزتلــة يف القــول خبلــق القــرآن وإن اكن ذلــك ىلع 
اســتحياء وقــد انتهينــا منهــا يف مقــال خلــق القــرآن واملشــلكة 
اثلانيــة تأويــل الصفــات اخلريــة وخاصــة العلــو ويســميه 
خمالفوهــم إنــكارا ملــا ثبــت يف القــرآن وهــذه موضــوع مقانلــا 

ــوم .. ايل
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ــا  ــل نل ــوره . فه ــن تص ــرع ع ــيء ف ــم بال ــوا : العل ــا قال قديم
ــة ؟ ــوص الرشعي ــن انلص ــزل ع ــبحانه بمع ــن اهلل س ــور ع تص

قــال تعــاىل : والحييطــون بــه علمــا . وقــال : والحييطــون بــيء 
مــن علمــه إال بمــا شــاء .

واإلنســان خملــوق مــا رأى إال خملوقــا مثلــه ولــم حيصــل أن رأى 
إنســان اخلالــق جــل يف عــاه وقــد قــال تعــاىل : لــن تــراين . وقــال 

: التدركــه األبصــار 
ــوا ســبحانك  ــال اهلل تعــاىل عــن املائكــة : قال فنحــن كمــا ق
العلــم نلــا إال مــا علمتنــا . وقــد قــال اهلل عــن رســوهل صــى اهلل 

عليــه وســلم : وعلمــك مــا لــم تكــن تعلــم .
إذن حنن النعرف عن اهلل إال ما أخرنا اهلل به عن نفسه .

فــاهلل قــال نلــا : الرمحــن ىلع العــرش اســتوى . فــل املســلمون 
ــرش  ــن ىلع الع ــال الرمح ــدق اهلل إذ ق ــوا ص ــك وقال ــوا بذل آمن
اســتوى . وقــال : ســبح اســم ربــك األىلع . فــل املســلمون آمنــوا 
بذلــك وقالــوا صــدق اهلل األىلع وقــال : مــا منعــك أن تســجد ملــا 
خلقــت بيــدي . فــل املســلمون قالــوا : صــدق اهلل يف قــوهل ملــا 

خلقــت بيــدي .
وقــال اهلل تعــاىل : ليــس كمثلــه يشء وقــال : هــل تعلــم هل ســميا 

فلكهــم آمــن بذلــك وقــال ليــس هلل مثيل والســي
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فلكهــم مصــدق ومقــر مؤمــن بمــا قــاهل اهلل وقــاهل رســوهل صــى 
ــال : لك  ــن ق ــم م ــراد فمنه ــوا يف امل ــم اختلف ــلم ث ــه وس اهلل علي
ــس  ــا لي ــاه ألنن ــوض يف معن ــه والخن ــم في ــن اهلل النتلك يشء ع
ــره فنمســك والنعــرف أحــدا  ــم ن ــه ســبحانه ول نلــا تصــور عن
مــن الســلف الصالــح رشح معــى ذلــك أو فــرسه بغــر مــا ورد 
يف نصــه وهــؤالء ســموا املفوضــة ، ومنهــم مــن قــال : ماوصــف 
اهلل بــه نفســه نعــرف معنــاه حســب مدلــوالت اللغــة الــي نــزل 
ــوض  ــى ونف ــر املع ــن ظاه ــظ ع ــرف اللف ــرآن والن ــا الق به
ــؤالء  ــه . وه ــور عن ــا تص ــس نل ــره ولي ــم ن ــا ل ــة هلل ألنن الكيفي
هــم أهــل الســنة واجلماعــة وهلــم أســماء عــدة عنــد اآلخريــن 
، ومنهــم مــن قــال : بــل لك ماوصــف بــه نفســه نعــرف معنــاه 
وكيفيتــه ويه صفــات لألجســام فهــو جســم هل تلــك الصفــات 
ــؤالء  ــاهل وه ــق جب ــم يلي ــام جس ــائر األجس ــس كس ــه لي ولكن
ــن  ــم م ــم . ومنه ــا عنه ــبق مقانل ــبهة وس ــمة واملش ــموا املجس س
قــال : ماوصــف اهلل بــه نفســه نعــرف معنــاه يف اللغــة الــي نــزل 
بهــا القــرآن ولكــن اللغــة بابهــا واســع ففيهــا الظاهــر وفيهــا 
املــؤول ، واملعــاين الظاهــرة بلعــض هــذه الصفــات التليــق بــاهلل 
ــك يف  ــة ولك ذل ــاين املجازي ــه املع ــق ب ــا اذلي يلي ــبحانه وإنم س
اللغــة وهــؤالء ســموا املؤولــة ومنهــم مــن نتحــدث عنهــم ايلــوم 

وهــم األشــاعرة .
وهنــاك مــن نــىف الصفــات مجلــة وفرغــوا اللكمــات مــن معانيهــا 
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ومدلوالتهــا تمــام وهــم اجلهميــة وهــؤالء أقــرب للكفــر باآليات 
مــن اإليمــان بهــا .

واشــتعل الــزاع بــن اجلميــع أيهــم ىلع احلــق ولك يــديع أنــه هو 
أهــل الســنة واجلماعــة والفرقــة انلاجيــة الــي ىلع احلــق وصــار 
لك فريــق يتهــم اآلخــر بمــا يتهــم هــو بــه غــره فاملؤولــة يصفون 
مــن لــم يــؤول بأنهــم جمســمة ومشــبهة وحشــوية ومــن يــؤول 
يتهــم املؤولــة بأنهــم جهميــة نفــاة يف مشــاهد مؤملــة الختلــو مــن 
مبالغــات وقــذف يف غــر حملــه ومشــاحنات صبيانيــة يف أحاين 
كثــرة وافــرتاءات وأكاذيــب لك فريــق يكــذب ىلع اآلخــر وهــذا 
لكــه تصديــق لقــوهل صــى اهلل عليــه وســلم : إن الشــيطان قــد 
أيــس أن يعبــده املصلــون يف جزيــرة العــرب ولكــن يف اتلحريش 
ــهم  ــَل بأَس  جَيَْع

َّ
ُُه أن ال

ْ
ــأتل ــه : وس ــائله لرب ــال يف مس ــم . وق بينه

بيَنهــم ، فمَنَعنِيهــا . 
فهــذا قــدر لــن ننفــك عنــه والعاقــل مــن لــم يكــن طرفــا يف 

هــذا املعــرتك .
وتطــور األمــر مــن االتهامــات واتلنابــز باأللقــاب إىل اتلكفــر 
ــر  ــاء اتلكف ــض العلم ــر يف كام بع ــة فظه ــن املل ــراج م واإلخ
ــار أنهــا  بالعمــوم هلــذه الفــرق لك فرقــة تكفــر األخــرى باعتب
وقعــت يف تكذيــب لكتــاب اهلل وهــذا هــو منــاط الكفــر وحنن 
قــد بينــا أن هــذا املنــاط ممتنــع مــن األصــل ولكــن مــن قــال 



128

ــك مــن العلمــاء عــذر مــن وقــع يف هــذا املكفــر املزعــوم  بذل
ــدوا  ــم ماقص ــرق ألنه ــذه الف ــان ه ــر أعي ــم يكف ــل فل باتلأوي
ــرة  ــا الظاه ــر معانيه ــاظ ىلع غ ــوا األلف ــا تأول ــب وإنم اتلكذي
ــن  ــر م ــاط اتلكف ــىف من ــن ن ــع م ــدة م ــة واح ــت املحصل فاكن

ــه . أصل
ــروا  ــون فكف ــة جاهلي ــأة اجلهال ــقط يف مح ــون وس واغىل مغال
بعــض أعيــان مــن خالفهــم واحلمــد هلل لــم حيصــل ذلــك إال مــن 
ــحناء  ــدة الش ــل لش ــخاص قائ ــاء يف أش ــن العلم ــادرة م ــة ن قل
وانتشــار االفــرتاءات كمــن كفــروا شــيخ اإلســام ابــن تيميــة 
باعتبــاره إمــام املجســمة املشــبهة وتعللــوا بأمــور أخــرى كخرق 
اإلمجــاع وحنــو ذلــك ووشــوا بــه حــى ســجن وأفتــوا بقتلــه وكما 
ــة وأمــا  ــاة اجلهمي حصــل مــن قبلــه مــع اإلمــام أمحــد مــن عت
مجهــور أئمــة ادليــن والعلمــاء األاكبــر فلــم حيصــل منهــم يشء 
مــن ذلــك ألنهــم إمــا لــم يــروا توفــرا ملنــاط اتلكفــر مــن األصل 

وإمــا عــذروا الواقــع فيــه باتلأويــل املعتــر 
ــه  ــن لك يشء أخبث ــذت م ــي أخ ــوء ال ــة الس ــت نابت ــى نبت ح
ــاع  ــه إمج ــا علي ــوا م ــن وخالف ــة ادلي ــراض أئم ــت يف أع فولغ
ــل وأوقعــوا الكفــر ىلع  علمــاء املســلمن فنفــوا العــذر باتلأوي
ــن  ــار هــذه األمــة اذليــن محلــوا ىلع اعتقهــم نــرش هــذا ادلي خي
ــدة  ــن عب ــؤالء م ــم اكن ه ــه ولواله ــم يف خدمت ــوا أعماره وأفن
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ــام هلــم ! فمــا نقــل نلــا الكتــاب إال  ابلقــر أو يعكفــون ىلع أصن
ــم  ــار إال بنقله ــم وال اآلث ــنة إال برواياته ــم وال الس ــن طريقه ع

ــاء . ــتنباط واإلفت ــل االس ــاء وأه ــرشاح والفقه ــم ال وه
ــن  ــة ادلي ــوا بيض ــن مح ــدون اذلي ــم املجاه ــة ومنه ــل إن العام ب
ــم يف  ــم وىلع عقيدته ــع هل ــم تب ــورة ه ــام يف املعم ــرشوا اإلس ون

ــب ــب الغال األغل
وحــى النطيــل انتبــه نلفســك يــا مكفــر حــن تقول األشــاعرة 
ــبق  ــم تس ــم ث ــر أعيانه ــو فتكف ــل الغل ــرتأس أه ــم ت ــار ث كف
ــل  ــام تنق ــم ولك إم ــر اعذريه ــة فتكف ــنوات ضوئي ــوارج بس اخل
عنــه قــوال يف دينــك احبــث عنــه هــل هــو أشــعري أم ال قبــل أن 

تنقــل عنــه حــى تكفــره ىلع بصــرة 
مثــا أئمــة اتلفســر مــي بــن أيب طالــب وأبو احلســن املــاوردي 
والواحــدي انليســابوري وابلغــوي وأبــو بكــر بــن العــريب 
ــرازي  ــن ال ــر ادلي ــوزي وفخ ــن اجل ــي واب ــة األندل ــن عطي واب
وابليضــاوي والنســي وابــن جــزي الغرنــاط وأبــو حيــان 
ــو  ــيوط وأب ــايع والس ــة وابلق ــن عرف ــي واب ــي والزرك األندل

ــر . ــم كث ــور وغره ــن اعش ــعود واب الس
ــا  ــاب اهلل نل ــل كت ــول يف نق ــم املع ــن عليه ــراء اذلي ــة اإلق وأئم

ــزري . ــن اجل ــاطي واب ــا : الش مجيع
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وأئمــة احلديــث ابــن حبــان  وأبــو نعيــم وابليهــي وابــن عســاكر 
وأبــو ذر اهلــروي  وأبــو طاهــر الســلي

ــد  ــن عب ــن الصــاح والعــز ب ــاض واب والســمعاين والقــايض عي
ــد واملنــذري  ــق العي ــن دقي الســام واب

واهليثــي  وانلــووي   حجــر  وابــن  والكرمــاين  والزيلــيع   
ــوَرك وابــن املنــر وابــن 

ُ
والقســطاين والزرقــاين واملنــاوي وابــن ف

القطــان الفــايس والعــرايق وابــن مجاعــة والعيــي والعــايئ وابــن 
امللقــن والســخاوي واملــا ع القــاري وابليقــوين وغرهــم كثــر 
وأمــا مــن الفقهــاء مــن أئمــة املذاهب األربعــة فخلــق الحيصون 

وكذا مــن املؤرخــن واللغويــن وغرهم 
وأمــا مــن املجاهديــن وقــادة الفتوحــات فألــب أرســان ونظــام 

امللــك ويوســف بــن تاشــفن 
ــويب  ــن األي ــاح ادلي ــي وص ــن زنك ــور ادلي ــرت ون ــن توم واب
ــوب  ــن أي ــر ب ــو بك ــد أب ــن حمم ــيف ادلي ــادل: س ــك الع واملل
ــن قطــز  وحممــد  وامللــك الاكمــل وامللــك األرشف وســيف ادلي
بــن قــاوون وحممــد الفاتــح واعملكــر وعبــد القــادر اجلزائــري 
وعمــر املختــار وحممــد بــن عبــد الكريــم اخلطــايب وعــز ادليــن 

ــم ــام وغره القس
هيــا كفــر هــؤالء والتعذرهــم بــأي عــذر ثــم كفــر اعذريهــم 
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وهــم مجيــع علمــاء األمــة اليتخلــف منهــم أحــد وتبــى أنــت 
ــم املســلم األوحــد املوحــد واجلماعــة مــن اكن ىلع  وحــدك العال
احلــق وإن كنــت وحــدك وقــد أيــد اهلل بهــم ادليــن ألن اهلل يؤيد 
هــذا ادليــن بالرجــل الفاجــر فاطمــن فأنــت ىلع احلــق واليرك 

كــرة اهلالكــن .. تكبييييــر 
نطقطق سويا

اذلات : لكمــة تتكــرر دائما : ذات اهلل .. بذاته .. هل ذات ال اكذلوات 
.. لــم ترد إطاقــا ال يف الكتاب وال يف الســنة 

ــى ..  ــه الع ــى وصفات ــمائه احلس ــا بأس ــرر دائم ــات : نك الصف
توحيــد األســماء والصفــات .. وهلــم جــرا .. وهــذه اللكمــة لــم تــرد 
إطاقــا يف كتــاب اهلل وأمــا يف الســنة فــوردت يف حديــث وحيــد 
أن ســورة قــل هــو اهلل أحــد يه صفــة الرمحــن .. وقــد أعلــه ابــن 
حــزم وجــادل يف ثبوتــه كمــا أرشنــا يف مقــال ســابق وىلع لك حــال 
هــو بالطبــع حديــث آحــاد ولكمــة صفــة فيــه متوجهــة للســورة 
اكملــة ويه مثــل مــا ثبــت يف حديــث آخــر بأنهــا نســبة الرمحــن .

ــى اهلل  ــي ص ــا انل ــل رشح نل ــتوى : ه ــرش اس ــن ىلع الع الرمح
عليــه وســلم معــى اســتوى ؟ ال .. فهــل رشحــه نلــا أصحابــه ؟ 

ال .. 
ــن  ــو م ــون وه ــه املصنف ــوم .. يتناقل ــتواء معل ــك : االس ــر مال أث
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مرويــات مالــك الــي خرجتهــا يف كتــايب مرويــات اإلمــام مالــك 
يف اتلفســر ولــم أســتطع الوقــوف ىلع طريــق صحيــح ســالم مــن 
الطعــن هلــذه الروايــة وحســنتها بمجمــوع الطــرق ولكــن ىلع 
ــه  ــات علي ــع الصف ــا يف مجي ــاج به ــا فاالحتج ــليم بثبوته التس
استشــاكل عظيــم طرحــه ذات يــوم أســتاذ متخصــص مــن 
علمــاء العقيــدة يف حمفــل جلمــع كبــر مــن العلمــاء ولكهــم مــن 
احلنابلــة وىلع طريقــة شــيخ اإلســام ومــن تبعــه وكنــت جالســا 
معهــم وذلــك قبــل أكــر مــن ثاثــن ســنة فقــال مامعنــاه : هــذا 
القــول مــن اإلمــام مالــك يمكــن توضيحــه للســائلن يف صفــة 
االســتواء فقــط فعندمــا يســأل الســائل : مــا معــى قوهل االســتواء 
معلــوم نقــول هل معلــوم يف لغــة العــرب أي العلــو واالرتفــاع .. 
فايصعــب علينــا توضيــح املعــى لغــة وأمــا الصفــات األخــرى 

الــي حنتــج فيهــا بأثــر مالــك فاألمــر اغيــة يف الصعوبــة .ا.ـه
ولــم يتمكــن أحــد مــن احلضــور مــن حــل هــذه اإلشــاكيلة . 
فمثــا إذا قلنــا الســاق معلومــة واإليمــان بهــا واجــب .. مــا معى 
ــات  ــاق املخلوق ــرف إال س ــن النع ــة ؟ حن ــاق معلوم ــا الس قونل
ــة ،  ــدم والركب ــن الق ــة ب ــة الواصل ــوان يه املنطق ــاق احلي فس
لــُع وســاق  ــاُق )يف اهلندســة( : الضِّ وســاق انلخلــة جذعهــا ، والسَّ
ــا  ــبها ! وإذا قلن ــن خش ــوف م ــفل املعق ــم األس ــة: القس ابلندقيَّ
الضحــك معلــوم واإليمــان بــه واجــب .. مامعــى قونلــا الضحــك 
ــخُص : أي انبســط وجُهه وانفرجت شــفتاه  معلــوم ؟ فضحــك الشَّ
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عــة تعبــرًا عــن رسوره ،  ــا ُمتقطِّ وبــدت أســنانُه وأحــدث أصواتً
ــَق ..وهلــم جــرا 

َّ
َشــقَّ وتفل

ْ
ــِة: ان

َ
ــُع انلَّْخل

ْ
وَضِحــَك َطل

ولــل مــن هــذه اللكمات معــان جمازيــة يف لغــة العــرب فيقولون 
: ىلع قــدٍم وســاٍق أي : بــكّل قــّوة . وقــال ابــن عبــاس فيمــا صــح 
عنــه وهــو املحفــوظ عنــه فقــط : ) يــوم يكشــف عــن ســاق ( 
ــذه  ــوم كــرب وشــدة . ا.ـهوهــو املحفــوظ عــن تلمي ــال : هــو ي ق

جماهــد . وهــو كقــول الشــاعر : وقامــت احلــرب بنــا عــن ســاق
ــو  ــة فه ــح لآلي ــر الصحي ــع اتلفس ــارض م ــو وإن اكن اليتع وه
تأويــل للســاق فيهــا واملــراد أن اهلل تعــاىل يكشــف عــن ســاقه 

ــون . فيســجد هل املؤمن
ــال :  َم ق

َّ
ــل ــِه َوَس ْي

َ
ــىَّ اهلُل َعل ــوِل اهللِ َص ــْن َرُس ــث َع ويف احلدي

َمْنِطــِق، َويَْضَحــُك 
ْ
ْحَســَن ال

َ
ــَحاَب، َفَيْنِطــُق أ » إِنَّ اهلَل يُنِْشــُئ السَّ

ــِك . ِح ــَن الضَّ ْحَس
َ
أ

ــه  ــه، ألن ــبيه وألطف ــن التش ــن أحس ــذا م ــزي: ه ــال الرامهرم ق
ــَؤ الــرق بمزلــة   للســحاب، وتألل

ً
جعــل صــوت الرعــد منطقــا

الضحــك هلــا.
ــحاب  ــق الس ــل« إىل أن نط ــاوي يف »رشح املش ــب الطح وذه
، وضحكــه إخراجــه اجِلنــاَن واملــرايع، ونقــل هــذا املعــى 

ُ
هطــوهل

عــن الفــرَّاء » اـه
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وأمــا اســتوى فلهــا معــان عــدة وتتغــر حســب لزومهــا وتعديها 
ــف  ــتوى إىل ختتل ــن اس ــف ع ــتوى ىلع ختتل ــدي فاس وأداة اتلع
عــن اســتوى الــازم فاســتوى ىلع كــذا معناهــا : عــا وَصعــد 
ــك وهــذا منقــول عنــد أهــل اللغــة 

َ
ومعناهــا أيضــا : اســتوىل ومل

َملُِك 
ْ
مــع الــزاع الرشيع فيــه ومــن املعــاين املجازيــة : اْســَتَوى ال

ــَك ، واْســَتَوى ىلع 
َ
ــِك، وَمل

ْ
ُمل

ْ
َطِة ال

ْ
ــَن ِمــْن ُســل ىلَعَ َعْرِشــِه: َتَمكَّ

ــَك .
َّ
ُ احُلْكــُم ، وَتَمل

َ
ــِك: َثَبــَت هل

ْ
ُمل

ْ
يــِر ال رَسِ

أمــا العلــو ومــا أدراك مــا العلــو وننصــح فيــه بكتــاب اذلهــي 
العلــو للعــي الغفــار 

فــراد بــه العلــو املــاكين وعلــو املاكنــة واملزلــة والقــدر وعلــو 
القهــر والغلبــة فأيهــا أراد اهلل ســبحانه بقــوهل وهو العــي العظيم 

وبقــوهل ســبح اســم ربــك األىلع ؟
ــو  ــع العل ــم مــن من ــع ومنه ــه ىلع اجلمي فمــن انلــاس مــن محل
ــر  ــة والقه ــو املاكن ــت عل ــده فأثب ــا عن ــتحاتله عق ــاكين الس امل
ــون  ــوهل :إن فرع ــرآن يف ق ــى يف الق ــذا املع ــو به ــد ورد العل وق
ــن  ــا لذي ــرة نعله ــك ادلار اآلخ ــوهل : تل ــا يف األرض ويف ق ع

ــوا يف األرض . ــدون عل اليري
ــة  ــتلزامه اجله ــبحانه الس ــه س ــق ب ــاكين اليلي ــو امل ــوا العل وقال
كمــا أن حتديــد العلــو بأنــه املــاكين لــم يــرد ال يف الكتــاب وال يف 

ــة  ــنة وال يف كام الصحاب الس
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وحى الننى أنفسنا ونغوص نستكمل الطقطقة :
أيــن اهلل ؟ ســؤال ثبتــت اإلجابــة عنــه يف حديــث صحيــح مــن 
أحاديــث اآلحــاد ومعلــوم الــزاع فيهــا مــع الــزاع يف احلديــث 
نفســه كمــا أن اإلجابــة عليــه يف القــرآن كذلــك قــال تعــاىل : 

وهــو معكــم أينمــا كنتــم .
فــإذا ســئل ســائل : أيــن اهلل فقــال : معنــا أينمــا كنــا فمــا حكمه 

وقــد أجــاب بنص القــرآن ؟ 
وهــل إجابــة اجلاريــة تعــارض نــص اآليــة أم يه إجابــة أخــرى 
أيضــا صحيحــة ؟ ومعلــوم الفــرق بــن املنطــوق واملفهــوم عنــد 

أهــل األصــول .
ــرآن  ــص الق ــي ىلع ن ــة الظ ــدم إجاب ــال : أتق ــك وق وإذا حاج

ــك ؟ ــا قول ــوت ؟ فم ــيع اثلب القط
وإذا أضفنــا معهــا قــوهل تعــاىل : مــا يكــون مــن نــوى ثاثــة 
ــوا ..  ــة إىل قــوهل : إال هــو معهــم أينمــا اكن إال هــو رابعهــم .. اآلي
وقــوهل : إين معكمــا أســمع وأرى .. وأضــف ذللــك قــوهل : وهــو اهلل 
يف الســموات ويف األرض .. وأضــف وهــو اذلي يف الســماء هلإ ويف 

األرض هلإ ..
ــد ..  ــل الوري ــن حب ــه م ــرب إيل ــن أق ــة : وحن ــم آي ــس أه والتن

ــرون .. ــن التب ــم ولك ــه منك ــرب إيل ــن أق ــوهل : وحن وق
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ســتقول هــذه لكهــا مــردود عليهــا فأقــول لــك : فــاكن مــاذا ؟ 
ــرد باعرتافــك .. ومــاذا عنــدك ؟ ــة قابلــة لألخــذ وال هــذه أدل

ــده  ــه وتأيي ــه وراعيت ــه أو بنرت ــه وإحاطت ــا بعلم ــول : معن تق
ــر  ــذا تفس ــال : أه ــه .. فيق ــن خلق ــن م ــماء بائ ــوق الس ــو ف وه
ــم  ــه ؟ ث ــه وســلم ؟ أم تفســر أصحاب ــى اهلل علي ــول اهلل ص رس
أليــس هــذا تأويــل ؟ ملــاذا التثبــت املعيــة ويه مــن صفــات اهلل 
تعــاىل كمــا يليــق جبــاهل والتلجــأ للتأويــل ؟ وملــاذا التقــول : 
معنــا بذاتــه كمــا يليــق جبــاهل كمــا تقــول اســتوى ىلع العــرش 
بذاتــه كمــا يليــق جبــاهل وكمــا قــال بعضهــم يــزل إىل الســماء 

ادلنيــا بذاتــه كمــا يليــق جبــاهل ..
وقــد جترأ الشــيخ ابن عثيمــن رمحــه اهلل وأراد أن يطــرد القاعدة 
فقــال : معنــا بذاتــه فضجــت ادلنيــا ورد عليــه شــيخنا الشــيخ 
محــود اتلوجيــري رمحــه اهلل وألــف كتيبــا يف ذلــك ســماه إثبــات 
ــة اهلل  ــم أن معي ــن زع ــرد ىلع م ــه وال ــه خللق ــو اهلل ومباينت عل

للخلــق ذاتيــة . وأيــده ىلع مافيــه الشــيخ ابــن بــاز رمحــه اهلل .
قــال ابــن عثيمــن : فعقيدتنــا: أن هلل تعــاىل معيــة ذاتيــة تليــق 
 وبــراً 

ً
 وقــدرة وســمعا

ً
بــه وتقتــي إحاطتــه بــكل يشء علمــا

ــا  ــون خمتلط ــزه أن يك ــبحانه منـ ــه س ــراً، وأن  وتدب
ً
ــلطانا وس

ــه  ــه وصفات ــي بذات ــو الع ــل ه ــم ب ــاالً يف أمكنته ــق أو ح باخلل
ــه مســتو  ــه اذلاتيــة الــي ال ينفــك عنهــا وأن وعلــوه مــن صفات
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ــم  ــه . ث ــايف معيت ــك ال ين ــاهل وأن ذل ــق جب ــا يلي ــه كم ىلع عرش
 هل صــدره .

ً
رصح أنــه قــال ذلــك مقــرراً هل ومعتقــداً هل منرشحــا

ــض   بلع
ً
ــيِّئا ــاالً س ــت مق ــري : رأي ــود اتلوجي ــيخ مح ــال الش ق

املعارصيــن زعــم يف أوهل أن معيــة اهلل خللقــه معيــة ذاتيــة تليــق 
جبــاهل وعظمتــه وأنهــا ال تقتــي اختاطــا باخللــق وال حلــوال 

ــم . يف أماكنه
ثــم قــال الشــيخ محــود: » وأقــول : ال خيــىف ىلع مــن هل علــم وفهــم 
ــن  ــن انلقيض ــع ب ــض واجلم ــن اتلناق ــب م ــا يف كام الاكت م
وموافقــة مــن يقــول مــن احللويلــة : إن اهلل بذاتــه فــوق العالــم 
 مــن خمالفــة الكتــاب 

ً
وهــو بذاتــه يف لك مــاكن ومــا فيــه أيضــا
والســنة وإمجــاع ســلف األمــة وأئمتهــا ».

وقــد تراجــع ابــن عثيمــن فقــال بعدمــا أثــى ىلع كتاب شــيخنا 
ــنة  ــاب والس ــة الكت ــوم بدالل ــول معل ــول باحلل ــان الق : وبط
والعقــل والفطــرة واإلمجــاع، وذلــك ألن القــول بــه مناقــض تمام 
املناقضــة للقــول بعلــو اهلل تعــاىل بذاتــه وصفاتــه، فــإذا اكن علــو 
 بهــذه األدلــة، اكن نقيضــه باطاً 

ً
اهلل تعــاىل بذاتــه وصفاتــه ثابتــا

ــتلزم  ــث تس ــب حي ــة واج ــة اذلاتي ــول باملعي ــكار الق ــا . وإن به
القــول باحللــول ألن القــول باحللــول باطــل فــل مــا اســتلزمه 

فهــو باطــل جيــب إنــكاره ورده ىلع قائلــه اكئنــا مــن اكن .ا.ـه
وهــذا الــرد مــن الشــيخ محــود ىلع الشــيخ ابــن عثيمــن ذكــرين 
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بــرد الزرقــاين ىلع القائلــن بــأن الصفــات معلومــة املعــاين وىلع 
احلقيقــة ضمــن مبحــث طويــل ســماه متشــابه الصفــات يف كتابه 

مناهــل العرفــان حيــث قــال :
علماؤنــا أجــزل اهلل مثوبتهــم قــد اتفقــوا ىلع ثاثــة أمــور تتعلق 

بهــذه املتشــابهات ثــم اختلفــوا فيمــا وراءها.
ــتحيلة  ــا املس ــن ظواهره ــا ع ــه رصفه ــوا علي ــا اتفق ــأول م ف
واعتقــاد أن هــذه الظواهــر غــر مــرادة للشــارع قطعــا كيــف 
وهــذه الظواهــر باطلــة باألدلــة القاطعــة وبمــا هــو معــروف عــن 
الشــارع نفســه يف حمكماتــه . ثــم قــال : ثــم إن هؤالء املتحمســن 
ــابهات ىلع  ــك املتش ــون تل ــم يثبت ــون ألنه ــلف متناقض يف الس
ــراض  ــدوث وأع ــتلزم احل ــا تس ــب أن حقائقه ــا وال ري حقائقه
احلــدوث اكجلســمية واتلجــزؤ واحلركــة واالنتقــال لكنهــم بعــد 
أن يثبتــوا تلــك املتشــابهات ىلع حقائقهــا ينفــون هــذه اللــوازم 
ــض ال  ــا تناق ــي لوازمه ــات ون ــوت امللزوم ــول بثب ــع أن الق م
ــم يف  ــم فقوهل ــب أو اعل ــن طال ــا ع ــل فض ــه اعق ــاه نلفس يرض
ــد  ــه يفي ــاق ىلع حقيقت ــتواء ب ــة إن االس ــتواء اآلنف ــألة االس مس
ــم  ــزي وقوهل ــمية واتلح ــتلزم للجس ــروف املس ــوس املع ــه اجلل أن
بعــد ذلــك ليــس هــذا االســتواء ىلع مــا نعــرف يفيــد أنــه ليــس 
اجللــوس املعروف املســتلزم للجســمية واتلحــزي فكأنهــم يقولون 
ــوق العــرش غــر مســتقر  ــه مســتو غــر مســتو ومســتقر ف إن
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أو متحــزي غــر متحــزي وجســم غــر جســم أو أن االســتواء ىلع 
العــرش ليــس هــو االســتواء ىلع العــرش واالســتقرار فوقــه ليــس 
ــت  ــفاف واتلهاف ــن اإلس ــك م ــر ذل ــه إىل غ ــتقرار فوق ــو االس ه
فــإن أرادوا بقوهلــم االســتواء ىلع حقيقتــه أنــه ىلع حقيقتــه الــي 
يعلمهــا اهلل وال نعلمهــا حنــن فقــد اتفقنــا لكن بــي أن تعبرهم 

هــذا موهــم ال جيــوز أن يصــدر مــن مؤمــن .ا.ـه
وماقولــك يف قــول اجلارية : يف الســماء ؟ أليســت الســماء خملوقا 
ــيح  ــون الفس ــذا الك ــرام ه ــن أج ــرم م ــات ويه ج ــن املخلوق م

كيــف حيــل اهلل فيهــا ؟
ــل  ــم يق ــى ىلع . أل ــا بمع ــم ..إن يف هن ــم تفه ــت ل ــتقول : أن س
ــم يقــل : ألصلبنكــم يف جــذوع  ــا ؟ وأل اهلل فامشــوا يف مناكبه

ــل ؟ انلخ
نعــم لكــن األصــل أن يف تفيــد الظرفيــة وكونهــا تكــون بمعى 
ىلع فهــو خــاف األصــل وهــو نــوع مــن املجــاز واألمثلــة الــي 
ذكرتهــا خرجــت عــن األصــل الســتحالة قصــد الظرفيــة فلمــاذا 
أخرجتهــا عــن األصــل ؟ تقــول الســتحالة الظرفيــة ألنهــا التليق 
بــاهلل تعــاىل فيقــول املــؤول لــك : وحنــن كذلــك رصفنــا بعــض 

الصفــات عــن األصــل الســتحاتله ىلع اهلل ..
»ويف الســماء« اعترهــا مــن أثبــت العلــو املــاكين ديلــا عليــه 
ــا  ــرة كم ــاألرض اكلك ــة ب ــموات حميط ــاكل أن الس ــى إش ويب
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قــرره جــل علمــاء املســلمن وهــو مايوافــق انلظريــات احلديثــة 
فالســماء جــزء منهــا فوقنــا وجــزء منهــا أمامنــا ىلع مــد ابلــر 
ــر  ــو الظاه ــاىل )وه ــول اهلل تع ــن ق ــم أي ــا ، ث ــا حتتن ــزء منه وج
وابلاطــن( وتفســرها عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم : 
وأنــت الظاهــر فليــس فوقــك يشء وأنــت ابلاطــن فليــس دونــك 

يشء ؟ 
واألعجــب مــن ذلــك احلديــث اذلي رواه أئمــة يف كتبهــم كأمحد 
والرتمــذي والطــري وغرهــم يف املســافات بــن الســموات وبــن 
ُْتــْم  نَُّكــْم َديلَّ

َ
ــْو أ

َ
ــٍد بَِيــِدهِ، ل ِي َنْفــُس حُمَمَّ

َّ
األرضــن وفيــه: )) »َواذل

 » ــلَّ ــزَّ وََج َِّ َع ــَط ىلَعَ اهلل َهَب
َ
ــابَِعِة ل ْرِض السَّ

َ ْ
 األ

َ
ــٍل إىِل َحَدُكــْم حِبَْب

َ
أ

ِخــُر 
ْ

ُل َواآل وَّ
َ ْ
َم }ُهــَو األ

َّ
ْيــِه َوَســل

َ
َُّ َعل َِّ َصــىَّ اهلل  َرُســوُل اهلل

َ
ــرَأ

َ
ُثــمَّ ق

َاِطــُن{ ((
ْ

اِهــُر َوابل َوالظَّ
وََجَد 

َ
ُتُمــوهُ ل

َّ
ــو َحَفرتـُـم لِصاِحبُِكــم ُثــمَّ َديل

َ
ويف حديــث آخــر : »ول

ــَة« !! ََّ َثمَّ اهلل
حنــن أقــرب إيلــه مــن حبــل الوريــد .. وحنــن أقــرب إيلــه منكم 
ولكــن التبــرون : الــل متفــق أن املــراد بقــوهل : حنــن هنــا : 

املائكــة . أو أقــرب بالعلــم والقــدرة .. فمــاذا يســى هــذا ؟ 
تأويــل الشــك يف ذلــك . فهــذه صفــة القــرب تــم تأويلهــا أليــس 

القــول يف بعــض الصفــات اكلقــول يف بعضهــا اآلخــر ؟
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ــي  ــه يقت ــتحيل ىلع اهلل ألن ــا مس ــرب هن ــر الق ــا أيخ ظاه ي
احللــول .. وهــم كذلــك يقولــون ظاهــر ايلــد مســتحيل ىلع اهلل 
ــذا  ــب وه ــمية والرتكي ــزؤ واجلس ــة واتلج ــي اجلارح ــه يقت ألن

مســتحيل ىلع اهلل ..
وكمــا قلــت : املــراد املائكــة فلمــاذا اليكــون الــزول وامليء 

أيضــا يــراد منــه املائكة ؟
ــرب إيل  ــة وإن تق ــه هرول ــي أتيت ــاين يم ــث : وإن أت ويف احلدي
ذرااع تقربــت إيلــه بــااع .. هــل مــن أحــد ممــن أثبــت الصفات ىلع 
ــع أوهلــا الســتحالة  ظاهرهــا أجــرى هــذه ىلع ظاهرهــا أم اجلمي

ــر ىلع اهلل ؟ الظاه
ومثــل ذلــك قــوهل : فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه اذلي يســمع بــه 
ــي  ــه ال ــا وقدم ــش به ــي يبط ــده ال ــه وي ــر ب ــره اذلي يب وب

يمــي بهــا... احلديــث 
وقــد ثبــت اتلأويــل واضحــا جليــا يف قوهل صــى اهلل عليه وســلم 
ــِة:  ــوَم الِقياَم ــوُل يَ ــلَّ يق ــزَّ وج ََّ ع ــديس : إنَّ اهلل ــث الق يف احلدي
ــْم َتُعــْديِن، قــاَل: يــا َربِّ كيــَف أُعــوُدَك؟ 

َ
ل
َ
يــا اْبــَن آَدَم َمرِْضــُت ف

انـًـا َمــرَِض 
ُ
ِمــَن، قــاَل: أمــا َعلِْمــَت أنَّ َعْبــِدي ف

َ
نْــَت َربُّ العال

َ
وأ

وََجْدتـَـِي ِعْنــَدهُ ؟ ...الخ 
َ
ــْم َتُعــْدهُ، أمــا َعلِْمــَت أنَّــَك لــو ُعْدتـَـُه ل

َ
ل
َ
ف

احلديــث وفيــه االســتطعام واالستســقاء
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وقــد وصــف اهلل نفســه باملــرض وهــو يريــد عبــده وهــذا نــص 
يف صحــة اتلأويــل 

وهنــاك صفــات اختلــف عليهــا لاختــاف ىلع مدلــول اإلضافة 
كمــا مــر معنــا يف حديــث الصــورة وذلا قــال ابــن اجلــوزي وهــو 
يعــدد األوجــه الــي غلــط فيها مــن صنــف يف الصفــات : أحدها 
أنهــم ســموا األخبــار أخبــار صفــات وإنمــا يه إضافــات وليــس 
لك إضافــة صفــة فإنــه قــال ســبحانه )ونفخــت فيــه مــن روح( 

. 
ً
وليــس هلل صفــة تســى روحــا

وقبــل أن خنتــم وبعــد االعتــذار عــن اإلطالــة الــي المفــر منهــا 
فهــذه رؤوس أقــام فقــط نعطيكــم رابطــا لكتــاب متخصــص 

فيــه ثنــاء شــيخ اإلســام ىلع أئمــة األشــاعرة ونظرتــه هلــم 
اســم الكتــاب : موقــف ابــن تيميــة مــن األشــاعرة لعبــد الرمحــن 

املحمــود رســالة دكتوراه 
1834=_____://_______.___/____._______

ومن أقواهل رمحه اهلل عنهم :
أقــرب طوائــف أهــل الــكام إىل الســنة واجلماعــة، واحلديــث، 
وهــم يعــدون مــن أهــل الســنة واجلماعــة عنــد انلظــر إىل مثــل 
املعزتلــة، والرافضــة وغرهــم، بــل هــم أهــل الســنة واجلماعــة يف 
ابلــاد الــي يكــون أهــل ابلــدع فيهــا هــم املعزتلــة، والرافضــة 

وحنوهــم
ــة  ــن احلنبلي ــه اكن ب ــون أن ــاس يعلم ــه اهلل : وانل ــال رمح وق
ــاس  ــم انل ــن أعظ ــت م ــا كن ــرة ، وأن ــة ومناف ــعرية وحش واألش
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ــااع  ــم ، واتب ــاق لكمته ــا التف ــلمن ، وطلب ــوب املس ــا لقل تأيلف
ملــا أمرنــا بــه مــن االعتصــام حببــل اهلل ، وأزلــت اعمــة مــا اكن 
ــن  ــعري اكن م ــم أن األش ــت هل ــة ، وبين ــن الوحش ــوس م يف انلف
ــوه  ــه اهلل وحن ــد رمح ــام أمح ــبن إىل اإلم ــن املنتس ــل املتلكم أج

ــه . ــك يف كتب ــعري ذل ــر األش ــا يذك ــه كم ــن لطريق املنتري
وهنــا نقــل نفيــس عنــه ويه مقولــة ليــس بعدهــا مقــال ويه 
نافعــة لعقــاء البــرش ولعلهــا رقيــة للمجانــن اذليــن يكفــرون 

األشــاعرة
ــم  ــس عليه ــا اتلب ــطا : مل ــا متوس ــم ومنصف ــذرا عنه ــال معت ق
هــذا األصــل املأخــوذ ابتــداء عــن املعزتلــة وهــم فضــاء عقــاء 
ــك  ــبب ذل ــم بس ــه ؛ فلزمه ــزتام لوازم ــرده وال ــوا إىل ط احتاج
ــن  ــم وادلي ــل العل ــن أه ــلمون م ــره املس ــا أنك ــوال م ــن األق م
وصــار انلــاس بســبب ذلــك : منهــم مــن يعظمهــم ملــا هلــم مــن 
ــم  ــع يف كامه ــا وق ــم مل ــم مــن يذمه ــل ومنه ــن والفضائ املحاس
ــار األمــور أوســاطها . وهــذا ليــس  مــن ابلــدع وابلاطــل ، وخي
خمصوصــا بهــؤالء بــل مثــل هــذا وقــع لطوائــف مــن أهــل العلــم 
وادليــن واهلل تعــاىل يتقبــل مــن مجيــع عبــاده املؤمنن احلســنات 
ويتجــاوز هلــم عــن الســيئات } ربنــا اغفــر نلــا وإلخواننــا اذليــن 
ســبقونا باإليمــان وال جتعــل يف قلوبنــا غــا لذيــن آمنــوا ربنــا 
إنــك رؤوف رحيــم { ) احلــرش : 10 ( وال ريــب أن مــن اجتهــد يف 
طلــب احلــق وادليــن مــن جهــة الرســول صــى اهلل عليــه و ســلم 
ــداعء  ــا ل ــأه حتقيق ــر هل خط ــاهلل يغف ــك ف ــض ذل ــأ يف بع وأخط
ــا ال  ــوا : } ربن ــث قال ــن حي ــه وللمؤمن ــتجابه اهلل نلبي اذلي اس

ــرة : 286 ( ــا { ) ابلق ــينا أو أخطأن ــا إن نس تؤاخذن
خنلص مما تقدم .. األشاعرة وغرهم ممن أول الصفات :
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ــنة  ــرآن والس ــوا الق ــم يكذب ــات اهلل ول ــوا صف ــم ينف أوال : ل
الصحيحــة .

ــم  ــد أول خمالفوه ــم فق ــدع يف تأويله ــوا بب ــم ليس ــا : أنه ثاني
ــرون أن  ــم ي ــتحيلة وه ــا مس ــت هلل ألن ظواهره ــات أضيف صف
مــا أولــوه كذلــك ظواهــره مســتحيلة والقــول يف بعــض الصفــات 

ــر . ــض اآلخ ــول يف ابلع اكلق
ثاثلــا : نفيهــم بعــض مــا قيــد بــه خمالفوهــم الصفــات بــه كلكمة 
بذاتــه أو حقيقــة ، الزتمــوا فيــه بأنهــا لــم تــرد أصــا ال يف كتــاب 

وال يف ســنة .
رابعــا : مقصدهــم ممــا زلــت فيــه أقدامهــم حســب نظــرة 
ــم  ــذا اجتهاده ــن وه ــن ادلي ــه اهلل واذلود ع ــو تزي ــم ه خمالفيه

ــدا . ــرا واح ــه أج ــرون علي يؤج
واإلمســاك عــن اخلــوض يف أي يشء يزيــد عــن نــص الكتــاب 
والســنة وتفســر الســلف الصالــح هــو أســلم وأعلــم وأحكــم 

طريقــة .
ــا  ــرف معناه ــة تع ــي ( لك األم ــع ىلع عي ــاىل : )وتلصن ــال تع ق
واملــراد منهــا وهــو مــا حبــا اهلل نبيــه مــوس عليــه الســام مــن 
الراعيــة واأللطــاف الــي أحاطــت بــه منــذ والدتــه . والحيفــظ 
ــه وال  ــه وســلم وال عــن أصحاب عــن رســول اهلل صــى اهلل علي
عــن اتلابعــن لكمــة يف معــى قــوهل )عيــي( هنــا منفــردة وهــل 
ــؤول أم تبــى ىلع  يه صفــة أم ال ؟ وهــل واحــدة أم ال ؟ وهــل ت
ظاهرهــا ؟ ويف ذلــك اختلــف املســلمون فأثبــت من أثبت تمســاك 
باللفــظ فغــاىل فريــق يف اإلثبــات فجســموا واكنــوا أقــى ايلمــن 
وتوســط فريــق ففوضــوا الكيفيــة وزاد آخــرون ففوضــوا املعــى 
ــه  ــا ىلع اتلزي ــبيه وحرص ــا للتش ــرون توهم ــة وأول آخ والكيفي
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وبالــغ يف انلهايــة قــوم فنفــوا الصفــة فاكنــوا أقــى الشــمال 
ولكهــم أراد اخلــر وقصــد احلــق وكــم مــن مريــد للحــق اليعطــاه 
ــوهل  ــى ق ــب وإن اقت ــده الطي ــه ومقص ــذور بتأويل ــه مع ولكن

كفــرا . وبــاهلل اتلوفيــق .
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الصوفية  
ــا  ــا فيم ــد تعرضن هــذه احللقــة األخــرة يف حلقــات الفــرق وق
ســبق للمعزتلــة اجلهميــة وللمجســمة املشــبهة ولألشــاعرة 

ــة .. ــة القبوري ــع الصوفي ــوم م ــة وايل املؤول
ــن  ــد املخالف ــة عن ــرات عظيم ــت يف مكف ــرق وقع ــا ف ولكه
ــذه  ــع يف ه ــن وق ــان م ــر أعي ــم معت ــر اعل ــل أن كف ــم حيص ول
املكفــرات بــل أمجعــت األمــة عمليــا ىلع عذرهــم باتلأويــل أو 

ــل . اجله
وبــإذن اهلل تعــاىل لــن نطيــل يف هذه احللقــة ألننــا تعرضنا لكثر 
ــة ىلع الغــاة وأشــبعنا  ــة الطرهوني ممــا يتعلــق بهــؤالء يف احلمل
ــاء  ــج العلم ــث منه ــل ويف مبح ــذر باجله ــث الع ــك يف مبح ذل
ــا  ــات ابــن عــريب ويف مقــاالت عــدة ولكنن العمــي مــن كفري
يف احلقيقــة لــم نتعــرض ألدتلهــم الــي حيتجــون بهــا ىلع باطلهــم 
ويلبــس علماؤهــم بهــا ىلع عوامهــم وذلا فسنشــر هنــا إشــارات 
رسيعــة بلعــض ذلــك ومــن أراد االســزتادة للنظــر يف مجلــة كبرة 
مــن هــذه االســتدالالت فعليــه بكتــايب الضخــم املســى الــرد 
ــا  ــوب اعم 1405 ـهتقريب ــي واملكت ــوي املال ــد عل ــوي ىلع حمم الق
وهل قصــص مــع الشــيخ ابــن بــاز والشــيخ عبــد املحســن العبــاد 
والشــيخ محــود اتلوجيــري وهــو ســابق ملــا كتبــه صالح آل الشــيخ 
ردا ىلع املالــي ولكــن األخــر حظــي بالطباعــة والنــرش ألمــور 
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معروفــة وإن اكن أضعــف بكثــر ممــا حررنــاه .
ــا  ــد هل ــت أج ــة ولس ــة يف احلقيق ــج الصوفي ــوى حج ــن أق وم
خمرجــا ســوى مارجحنــاه يف كتيــب وقفــات رمضانيــة مــع آيــات 

قرآنيــة : قصــة اخلــر عليــه الســام 
فــي حجــة قويــة جــدا يف العلــم الــدين ابلاطــي ويف إماكنيــة 
تفــوق الــويل ىلع انلــي وأنــه أىلع علمــا منــه وأســتاذ هل وأن انلــي 
اليقــدر ىلع تفهــم خروقات الــويل للرشيعة الظاهرة وهــذا مايعر 
عنــه الصوفيــة بقوهلــم خضنــا حبــرا وقــف األنبيــاء بســاحله وأن 
الــويل يعمــل أعمــاال باطلــة رشاع ومســتقبحة ومنكــرة ويه يف 
احلقيقــة باطنهــا خــر عظيــم ونفــع للعبــاد وهــو مايعــر عنــه 
الصوفيــة بقوهلــم إذا رأيــت شــيخك ىلع فاحشــة فظــن بــه خــرا 
وأن املريــد إذا اعــرتض ىلع شــيخه ولــم يصــر طــرد وحــرم اخلــر 

وهــو مايعــر عنــه الصوفيــة بقوهلــم مــن اعــرتض انطــرد .
وذلا اكن موضــوع اخلــر موضــع اهتمــام مــن الشــيخ حممــد بن 
عبــد الوهــاب يف عــده انلواقــض فقــال يف انلاقــض اتلاســع : مــن 
اعتقــد أن بعــض انلــاس ال جيــب عليــه اتباعــه صــى اهلل عليــه 
وســلم، وأنــه يســعه اخلــروج مــن رشيعتــه، كمــا وســع اخلــر 

اخلــروج مــن رشيعــة مــوس عليهمــا الســام، فهــو اكفــر .
وماقــاهل الشــيخ يــرد عليــه الصوفيــة بالعكــس تمامــا وبالرفــض 
ــه ليــس للتســلية  هل فقــد ذكــر اهلل عــز وجــل القصــة يف كتاب
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وإنمــا للعــرة والعظــة واالســتفادة منهــا ويه رصحيــة يف إماكنيــة 
وجــود رجــل مــن األويلــاء يف زمــن نبــوة نــي ورســول مــن خيار 
ــذا  ــه ، وه ــه وتبع ــذ ىلع يدي ــد تتلم ــل وق ــن الرس ــزم م أوىل الع
الرجــل وهــو اخلــر خيــرق رشيعــة مــوس بأمــور تتعلــق بعلــم 
دلين مــن عنــد اهلل ظاهرهــا ابلطــان وحقيقتهــا اخلــر والصاح 
فمــا اذلي يمنــع مــن وجــود مثــل ذلــك يف ســائر األزمنــة ومــع 

ســائر الرســل ومنهــم رســونلا صــى اهلل عليــه وســلم ؟
بعــض املحققــن مــن أهــل العلــم كشــيخ اإلســام ابــن تيميــة 
خــرج مــن هــذه الورطــة بالقــول بنبــوة اخلــر ولــم يمــح ذلــك 
إشــاكالت أخــرى نبهنــا إيلهــا يف الكتيــب الســابق ذكــره والقــول 
الوحيــد اذلي نــراه خمرجــا مــن ورطــات القصــة هــو القــول بأنــه 
اكن ملــاك مــوكا مــن اهلل يف صــورة رجــل وهــو قــول قلــة مــن 
أهــل العلــم . ومجهــور العلمــاء ىلع أنــه ويل وهــم حياولــون تريــر 
الوضــع فيقبلــه أتباعهــم ولكنــه يف احلقيقــة اليزيــل أبــدا قــوة 

احلجــة عنــد اخلصــوم .
وموضــوع اخلر عمــدة عنــد الصوفية فمســألة حياتــه ووجوده 
ــة قويــة وذلا ألــف فيهــا الســيوط رســالة خاصــة  اآلن هلــا أدل
ــن  ــر واليمك ــة ك ــا أئم ــك أيض ــف يف ذل ــر وأل ــاة اخل يف حي
ــول  ــك وإن اكن الق ــه مل ــول بأن ــك إال بالق ــا كذل ــروج منه اخل
بوفاتــه متجــه كــرد علــي وهــو ماذهــب إيلــه شــيخ اإلســام .
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ــَس ىلَع 
َ
ومعلــوم أن ســبب تســمية اخلــر بذلــك أنَّــُه َجل

ــت  ــا ثب ــْرَاَء كم ــِه َخ ِف
ْ
ــن َخل ــزَتُّ ِم ــإَِذا يه َتْه

َ
ــاَء، ف ــْرَوٍة َبْيَض

َ
ف

ــون  ــة الل ــاد الصوفي ــح . وهــو عمــدة مــن عمــد اعتم يف الصحي
ــه . ــم ب ــر واهتمامه األخ

وقصــة اخلــر اســتنفذت كثــرا مــن اهتمامــات العلمــاء 
وصنــف فيهــا كثــرون وتضاربــت األقــوال بــن مــرشق ومغرب 

.
ومــن احلجــج القويــة هلــم أيضــا قصــة آصــف بــن براخيــا مــع 
ــف أىت  ــم وكي ــم األعظ ــه لاس ــام ومعرفت ــه الس ــليمان علي س
بعــرش بلقيــس قبــل أن يرتــد إىل ســليمان طرفــه وهــذا تقريبــا 
شــبه اتفــاق بــن املفرسيــن وقــد رجحنــا يف الكتيــب املذكــور 
أن قــوهل : قــال اذلي عنــده علــم مــن الكتــاب يعــود لســليمان 
نفســه عليــه الســام وبذلــك حيــل اإلشــاكل وإال فهــو قائــم بقوة 

..
ويل ، ويف حــرة نــي ، عنــده علــم خــاص يســتطيع بــه أن ينقل 
جرمــا عظيمــا مثــل عــرش بلقيــس هــذه املســافة العجيبــة يف 
ــاء ويف  ــوم األويل ــة عل ــاكل يف خصوصي ــأي إش ــن !! ف ــة ع طرف
إماكنيــة تنقلهــم بــن مشــارق األرض ومغاربهــا يف طرفــة 
عــن فيصلــون يف مكــة ويرجعــون بلدانهــم الــي تبعــد آالف 

ــرتات ؟ الكيلوم
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النريــد أن نطيــل كثــرا وقصــة األقطــاب واألغــواث واألبــدال 
وانلجبــاء وردت بهــا أحاديــث وتنــوزع يف ثبــوت بعضها ويكي 
ــوِد  الُّ ىلَعَ وُُج ــَرُ ادلَّ َ ــوان: اخلْ ــالة بعن ــيوط رس ــة الس أن للعام
بْــَداِل . فمــن أراد االســزتادة 

َ ْ
ْوتَــاِد َوانلَُّجَبــاءِ َواأل

َ ْ
ُقْطــِب َواأل

ْ
ال

ــا .  فلراجعه
وســنعرج قليــا ىلع بعــض علمــاء وأئمــة الصوفيــة وســنكتي 

باثنــن :
األول : اجلنيد

قــال اذلهــي : هــو شــيخ الصوفيــة ...أتقــن العلــم ، ثــم أقبــل ىلع 
شــأنه ، وتــأهل وتعبــد ، ونطــق باحلكمــة .

وقــال ابــن املنــادي : ســمع الكثــر ، وشــاهد الصاحلــن ، وأهــل 
املعرفــة ، ورزق اذلاكء وصــواب اجلــواب . لــم يــر يف زمانــه مثلــه 

يف عفــة وعــزوف عــن ادلنيــا .
ــو  ــداد ، وأب ــد ببغ ــم ، اجلني ــع هل ــة ال راب ــد : ثاث ــن ني ــال اب ق

ــام . ــاء بالش ــن اجل ــد اهلل ب ــو عب ــابور ، وأب ــان بنيس عثم
ــق  ــل للخل ــا وجع ــرج اهلل إىل األرض علم ــا أخ ــواهل : م ــن أق م

ــا . ــه حظ ــل يل في ــد جع ــبيا ، إال وق ــه س إيل
ــد يف  ــل اجلني ــن مث ــد ، وأي ــة اهلل ىلع اجلني ــي : فرمح ــال اذله ق

ــاهل ؟ . ــه وح علم
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قــال اذلهــي : واكن اجلنيــد يأنــس بصديقه األســتاذ أيب احلســن 
انلــوري وهــو أمحــد بــن حممــد اخلراســاين ابلغــوي الزاهــد ، شــيخ 
ــارات  ــق ، وهل عب ــف احلقائ ــم بلطائ ــة بالعــراق ، وأحذقه الطائف
ــأل اهلل  ــة ، نس ــن الصوفي ــرف م ــن احن ــا م ــق به ــة ، يتعل دقيق

العفــو .
ــة  ــر اخلليف ــة ، فأم ــة إىل الزندق ــم: نســبوا الصوفي ــو نعي ــال أب ق
ــم ،  ــض عليه ــن بالقب ــتن ومائت ــع وس ــنة أرب ــد يف س املعتم
فأخــذ يف مجلتهــم انلــوري ، فأدخلــوا ىلع اخلليفــة ، فأمــر برب 
أعناقهــم ، فبــادر انلــوري إىل الســياف ، فقيــل هل يف ذلــك ، فقــال 
: آثــرت حياتهــم ىلع نفــي ســاعة ، فتوقــف الســياف عــن قتلــه 
ــايض  ــم إىل ق ــة أمره ــرد اخلليف ــة ، ف ــره إىل اخلليف ــع أم ، ورف
ــوري  ــن انل ــا احلس ــأل أب ــحاق ، فس ــن إس ــماعيل ب ــاة إس القض
ــذا ،  ــد ه ــال : وبع ــم ق ــاب ، ث ــادات ، فأج ــائل يف العب ــن مس ع
هللف عبــاد ينطقــون بــاهلل ، ويأكلــون بــاهلل ، ويســمعون بــاهلل . 
فبــى إســماعيل القــايض ، وقــال : إن اكن هــؤالء القــوم زنادقــة 

ــم . ــد . فأطلقوه ــس يف األرض موح ، فلي
قــال أبــو العبــاس بن عطــاء : ســمعت أبا احلســن انلــوري يقول 
ــان  ــن الصبي ــذت م ــات ، فأخ ــذه الكرام ــن ه ــي م : اكن يف نف
قصبــة ، ثــم قمــت بــن زورقــن وقلــت : وعزتــك لــن لــم خترج 

يل ســمكة فيهــا ثاثــة أرطــال ألغرقــن نفــي .
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ــك  ــغ ذل ــال : فبل ــال . ق ــة أرط ــمكة ثاث ــت يل س ــال : فخرج ق
ــه . ــى فتدغ ــرج هل أف ــه أن خت ــال اكن حكم ــد ، فق اجلني

وقيــل : قــال انلــوري للجنيــد : غششــتهم فصــدروك ، ونصحت 
هلم فرمــوين باحلجــارة .

قيــل : اكن انلــوري يلهــج بفنــاء صفــات العــارف ، فــاكن ذلــك 
ــوا  ــة ، فقال ــت االحتادي ــا زعم ــارف كم ــاء ذات الع ــاد فن ــو ج أب
بتعميــم فنــاء الســوى ، وقالــوا : مــا يف الكون ســوى اهلل ، ورصحوا 
بأنــه -تعــاىل- احتــد خللقــه ، وأنــت أنــا ، وأنــا أنــت ، وأنشــدوا 
: وأتلــذ إن مــرت ىلع جســدي يــدي     ألين يف اتلحقيــق لســت 

ســواكم فنعــوذ بــاهلل مــن الضــال .
عــن أيب أمحــد املغــازيل ، قــال : مــا رأيــت أحــدا قــط أعبــد مــن 

انلــوري . قيــل : وال اجلنيــد؟ ؟ قــال : وال اجلنيــد .
ــده  ــع ي ــوري ، فوض ــاده انل ــرة فع ــرض م ــد م ــل : إن اجلني وقي

ــه . ــويف لوقت ــه ، فع علي
وملا مات انلوري قال اجلنيد : ذهب نصف العلم بموته .

وللجنيــد لكمــات خطــرة مــن أراد االطــاع عليهــا فلراجــع 
كتــاب تلميــذه الغــزايل : إحيــاء علــوم ادليــن اذلي كنــا نســميه 
ــواهل : أهــل  ــن !! ومــن أق ــوم ادلي ــة عل ــورة الشــباب إمات ــام ف أي
األنــس يقولــون يف كامهــم ومناجاتهــم يف خلواتهــم أشــياء يه 
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كفــر عنــد العامــة . وقــال مــرة : لــو ســمعها العمــوم لكفروهم 
.

يقــول الغــزايل تلميــذ اجلنيــد :  ) اتلوحيــد : القــول فيــه يطــول 
وهــو مــن علــوم املاكشــفة ( ثــم يقــول ) للتوحيــد أربــع مراتــب 
وهــو ينقســم إىل لــب وإىل لــب اللــب وإىل قرش وإىل قــرش القرش 

:
فاملرتبــة األوىل مــن اتلوحيــد : يه أن يقــول اإلنســان بلســانه ال 
ــد املنافقــن ،  ــه أو منكــر هل كتوحي ــه اغفــل عن هلإ إال اهلل وقلب
واثلانيــة : أن يصــدق بمعــى اللفــظ قلبــه ، كمــا صــدق بــه عموم 
املســلمن وهــو اعتقاد العــوام ، واثلاثلــة : أن يشــاهد ذلك بطريق 
ــك  ــن ، وذل ــام املقرب ــو نظ ــق ، وه ــور احل ــطة ن ــف بواس الكش
بــأن يــرى أشــياء كثــرة ولكــن يراهــا ىلع كرتهــا صــادرة عــن 
الواحــد القهــار . والرابعــة أن ال يــرى يف الوجــود إال واحــداً ، ويه 
ــد ،  ــاء يف اتلوحي ــة الفن ــميه الصوفي ــن ، وتس ــاهدة الصديق مش
 ، وإذا 

ً
ألنــه مــن حيــث ال يــرى إال واحــداً فــا يــرى نفســه أيضــا

 عــن نفســه 
ُ
 باتلوحيــد اكن فانيــا

ً
لــم يــر نفســه لكونــه مســتغرقا

يف توحيــده بمعــى أنــه فــي عــن رؤيــة نفســه واخللــق ..(.
هذا اجلنيد جرنا للنوري وللغزايل ..

اثلاين : أبو يزيد البسطايم :
قــال اذلهــي : ســلطان العارفــن ... وعنــه -وقيــل هل : إنــك تمــر 
ــأكل  ــر ي ــذا ط ــذا ؟ وه ــة يف ه ــال : وأي أعجوب ــواء- فق يف اهل

امليتــة ، يمــر يف اهلــواء .
قــال : جــاء عنــه أشــياء مشــلكة ال مســاغ هلــا ، الشــأن يف ثبوتها 
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عنــه ، أو أنــه قاهلــا يف حــال ادلهشــة والســكر والغيبــة واملحــو ، 
فيطــوى وال حيتــج بهــا إذ ظاهرهــا إحلــاد ، مثــل : ســبحاين ، ومــا 
ــول :  ــدا ، وأق ــا غ ــتندن إيله ــار ؟ ألس ــا انل ــة إال اهلل . م يف اجلب
اجعلــي فــداء ألهلهــا ، وإال بلعتهــا . مــا اجلنــة ؟ لعبــة صبيــان 
ــون ؟ إن خاطبهــم رجــل عــن  ــا . مــا املحدث ، ومــراد أهــل ادلني
رجــل ، فقــد خاطبنــا القلــب عــن الــرب . وقــال يف ايلهــود : مــا 

هــؤالء ؟ هبهــم يل ، أي يشء هــؤالء حــى تعذبهــم ؟ .
ونقــل الغــزايل عنــه : قيــل هل : فحدثنــا عــن رياضــة نفســك يف 
بدايتــك فقــال نعــم دعــوت نفــى إىل اهلل فجمحــت ع فعزمت 
ــت يل  ــنة فوف ــوم س ــنة وال أذوق انل ــاء س ــا أن ال أرشب امل عليه

بذلــك
ــض  ــد يف بع ــا يزي ــه رأى أب ــاذ أن ــن مع ــى ب ــن حي ــى ع وحي
مشــاهداته مــن بعــد صــاة العشــاء إىل طلــوع الفجــر مســتوفزا 
ىلع صــدور قدميــه رافعــا أمخصيه مــع عقبيه عــن األرض ضاربا 
بذقنــه ىلع صــدره شــاخصا بعينيــه اليطــرف قــال ثم ســجد عند 
الســحر فأطــاهل ثــم قعــد فقــال امهلل إن قومــا طلبــوك فأعطيتهــم 
الســر ىلع املــاء واملــي يف اهلــواء فرضــوا بذلــك وإين أعــوذ بــك 
مــن ذلــك وإن قومــا طلبــوك فأعطيتهــم ط األرض فرضــوا بــذل 
وإين أعــوذ بــك مــن ذلــك وإن قومــا طلبــوك فأعطيتهــم كنــوز 
األرض فرضــوا بذلــك وإين أعــوذ بــك مــن ذلــك حــى عــد نيفــا 
وعرشيــن مقامــا مــن كرامــات األويلــاء ثــم اتلفــت فــرآين فقــال 
حيــى قلــت نعــم يــا ســيدى فقــال منــذ مــى أنــت ههنــا قلــت 
ــال  ــيء فق ــي ب ــيدى حدث ــا س ــت ي ــكت فقل ــن فس ــذ ح من
أحدثــك بمــا يصلــح لــك أدخلــي يف الفلــك األســفل فــدورين 
يف امللكــوت الســفى وأراين األرضــن ومــا حتتهــا إىل الــرى ثــم 
ــا  ــموات وأراين م ــوف يب يف الس ــوى فط ــك العل ــي يف الفل أدخل



155

فيهــا مــن اجلنــان إىل العــرش أوقفــي بــن يديــه فقــال ســلي 
ــت  ــا رأي ــيدى م ــا س ــت ي ــك فقل ــه ل ــى أهب ــت ح أي يشء رأي
شــيئا استحســنته فأســألك إيــاه فقــال أنــت عبــدى حقــا تعبدين 

ألجــى صدقــا ألقعلــن بــك وألفعلــن فذكــر أشــياء
ــه فقلــت  ــت من ــه وعجب ــك وامتــألت ب ــي ذل ــال حيــى فهال ق
ياســيدي لــم ال ســأتله املعرفــة بــه وقــد قــال لــك ملــك امللــوك 
ســلي مــا شــئت قــال فصــاح يب صيحــة وقــال اســكت ويلــك 

غــرت عليــه مــى حــى ال أحــب أن يعرفــه ســواه .
وحــى أن أبــا تــراب اتلخشــى اكن معجبــا ببعــض املريدين فاكن 
ــه  ــه ومواجدت ــد مشــغول بعبادت ــه ويقــوم بمصاحلــة واملري يدني
ــه  ــال إين عن ــد فق ــا يزي ــت أب ــو رأي ــا ل ــراب يوم ــو ت ــال هل أب فق
مشــغول فلمــا أكــر عليــه أبــو تــراب مــن قــوهل لــو رأيــت أبــا 
يزيــد هــاج وجــد املريــد فقــال وحيــك مــا أصنــع بــأيب يزيــد قــد 
رأيــت اهلل تعــاىل فأغنــاين عــن أىب يزيــد قــال أبــو تــراب فهــاج 
طبــيع ولــم أملــك نفــى فقلــت ويلــك تغــرت بــاهلل عــز وجــل 
ــرى  ــك مــن أن ت ــع ل ــد مــرة واحــدة اكن أنف ــا يزي ــت أب ــو رأي ل
اهلل ســبعن مــرة قــال فبهــت الفــى مــن قــوهل وأنكــره فقــال 
وكيــف ذلــك قــال هل ويلــك أمــا تــرى اهلل تعــاىل عنــدك فيظهــر 
ــر هل ىلع  ــد ظه ــد اهلل ق ــد عن ــا يزي ــرى أب ــدارك وت ــك ىلع مق ل
مقــداره فعــرف مــا قلــت فقــال امحلــي إيلــه فذكــر قصــة قــال 
ــة  ــن الغيض ــا م ــرج إيلن ــره يلخ ــل تنتظ ــا ىلع ت ــا فوقفن يف آخره
ــب  ــد قل ــا وق ــر بن ــال فم ــباع ق ــا س ــة فيه ــأوي إىل غيض واكن ي
فــروة ىلع ظهــره فقلــت للفــى هــذا أبــو يزيــد فانظــر إيلــه فنظــر 
إيلــه الفــى فصعــق فحركنــاه فــإذا هــو ميــت فتعاونــا ىلع دفنــه 
فقلــت ألىب يزيــد يــا ســيدى نظــره إيلــك قتلــه قــال ال ولكــن 
اكن صاحبكــم صادقــا واســتكن يف قلبــه رس لــم ينكشــف هل 
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ــه  ــن محل ــاق ع ــه فض ــف هل رس قلب ــا انكش ــا رآن ــه فلم بوصف
ألنــه يف مقــام الضعفــاء املريديــن فقتلــه ذلــك

ــوال  ــوا األم ــس ونهب ــوا األنف ــرة فقتل ــج ابل ــل الزن ــا دخ ومل
ــو ســألت اهلل تعــاىل دفعهــم  ــوا ل ــه فقال اجتمــع إىل ســهل إخوان
ــوا ىلع  ــو دع ــدة ل ــذه ابل ــادا يف ه ــال إن هلل عب ــم ق ــكت ث فس
ــة  ــات يف يلل ــم إال م ــه األرض ظال ــح ىلع وج ــم يصب ــن ل الظامل
واحــدة ولكــن ال يفعلــون قيــل لــم قــال ألنهــم ال حيبــون مــا ال 
حيــب ثــم ذكــر مــن إجابــة اهلل تعــاىل أشــياء ال يســتطاع ذكرهــا 

ــم يقمهــا . ــو ســألوه أن ال يقيــم الســاعة ل حــى قــال ول
ــم حيــظ  ــة يف أنفســها فمــن ل ــال الغــزايل : وهــذه أمــور ممكن ق
ــان  ــق واإليم ــن اتلصدي ــو ع ــي أن خيل ــا ينب ــا ف ــيء منه ب
بإماكنهــا فــإن القــدرة واســعة والفضــل عميــم وعجائــب امللــك 
وامللكــوت ثــرة ومقــدورات اهلل تعــاىل ال نهايــة هلــا وفضلــه ىلع 

ــة هل ــن اصطــىف ال اغي ــاده اذلي عب
وذللــك اكن أبــو يزيــد يقــول إن أعطــاك مناجــاة مــوس 
وروحانيــة عيــى وخلــة إبراهيــم فاطلــب مــا وراء ذلــك فــإن 
ــك  ــكنت إىل ذل ــإن س ــة ف ــا مضاعف ــك أضعاف ــوق ذل ــده ف عن
حجبــك بــه وهــذا بــاء مثلهــم ومــن هــو يف مثــل حاهلــم ألنهــم 

ــل ــل فاألمث األمث
وقــد قــال بعــض العارفــن كوشــفت بأربعــن حــوراء رأيتهــن 
ــاب مــن ذهــب وفضــة وجوهــر  يتســاعن يف اهلــواء عليهــن ثي
ــت  ــرة فعوقب ــن نظ ــرت إيله ــن فنظ ــى معه ــخش ويتث يتخش
أربعــن يومــا ثــم كوشــفت بعــد ذلــك بثمانــن حــوراء فوقهن يف 
احلســن واجلمــال وقيــل يل انظــر إيلهــن قــال فســجدت وغمضت 
عيــي يف ســجودي ئلــا أنظــر إيلهــن وقلــت أعــوذ بك مما ســواك 
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ال حاجــة يل بهــذا فلــم أزل أتــرع حــى رصفهــن اهلل عــى
ــا  ــي أن ينكره ــفات ال ينب ــذه املاكش ــال ه ــزايل : فأمث ــال الغ ق
املؤمــن إلفاســه عــن مثلهــا فلــو لــم يؤمــن لك واحــد إال بمــا 
ــال  ــاق جم ــايس لض ــه الق ــة وقلب ــه املظلم ــن نفس ــاهده م يش
ــات  ــاوزة عقب ــد جم ــر بع ــوال تظه ــذه أح ــل ه ــه ب ــان علي اإليم
ــوظ  ــراج حظ ــاص وإخ ــا اإلخ ــرة أدناه ــات كث ــل مقام وني
انلفــس وماحظــة اخللــق عــن مجيــع األعمــال ظاهــرا وباطنــا 
ثــم ماكتمــة ذلــك عــن اخللــق بســرت احلــال حــى يبــى متحصنا 
حبصــن اخلمــول فهــذه أوائــل ســلوكهم وأقــل مقاماتهــم ويه أعز 

ــاس . ــن انل ــاء م ــود يف األتقي موج
وبعــد تصفيــة القلــب عــن كــورة االتلفــات إىل اخللــق يفيــض 
عليــه نــور ايلقــن وينكشــف هل مبــادى احلــق وإنــكار ذلــك 
دون اتلجربــة وســلوك الطريــق جيــري جمــرى إنــكار مــن أنكر 
إمــاكن انكشــاف الصــورة يف احلديــدة إذا شــلكت ونقيــت 
وصقلــت وصــورت بصــورة املــرآة فنظــر املنكــر إىل مــا يف يــده 
ــث  ــدأ واخلب ــه الص ــتوىل علي ــد اس ــم ق ــد مظل ــرة حدي ــن زب م
ــاف  ــاكن انكش ــر إم ــور فأنك ــن الص ــورة م ــى ص ــو ال حي وه
املــريئ فيهــا عنــد ظهــور جوهرهــا وإنــكار ذلــك اغيــة اجلهــل 

ــال والض
فهــذا حكــم لك مــن أنكــر كرامــات األويلــاء إذ ال مســتند هل 
إال قصــوره عــن ذلــك وقصــور مــن رآه وبئــس املســتند ذلــك 
يف إنــكار قــدرة اهلل تعــاىل بــل إنمــا يشــم روائــح املاكشــفة مــن 
ســلك شــيئا ولــو مــن مبــادي الطريــق كمــا قيــل لبــرش : بــأي 
يشء بلغــت هــذه املزلــة قــال كنــت أكاتــم اهلل تعــاىل حــايل . 

معنــاه أســأهل أن يكتــم ىلع وخيــىف أمــري .
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وروي أنــه رأى اخلــر عليــه الســام فقــال هل ادع اهلل تعــاىل يل 
فقــال يــرس اهلل عليــك طاعتــه قلــت زدين قــال وســرتها عليــك 

.
ــاه ســرتها عنــك  ــل معن ــاه ســرتها عــن اخللــق وقي ــل معن فقي

ــا .ا.ـه ــت إيله ــت أن ــى ال تلتف ح
لقد أكرنا انلقل عن إحياء علوم ادلين .. 

أمــا لبــس خرقــة الصوفية وهــو باإلســناد املسلســل إىل ع ريض 
اهلل عنــه عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم وهــو ســندهم 
تللــي طريقتهــم عــن خــر اخللــق أمجعــن فمشــهور وقــد وقــع 

نلــا يف إجازاتنــا وقــد اكن الســيوط يفخــر بذلــك 
وكــذا اإلســناد املسلســل بالســبحة الــي التنفــك عنهــم 
ويعلقونهــا يف رقابهــم وقــد وقــع نلــا كذلــك وتكلمنــا عنــه يف 

ــيوط ــبحة للس ــة يف الس ــاب املنح ــق كت حتقي
وحرصا ىلع االختصار النريد االستطراد يف ذلك 

وأمــا أمــور اتلوســل واالســتغاثة وادلاعء عند القبور واالستشــفاء 
بهــا واتلــرك وماشــابه ذلــك فحــدث عنــه والحــرج عنــد أئمــة 
اكبلكــري وابــن حجــر اهليتــي والســبي والشــهاب الرمــي وحى 

.. انلووي 
ــي  ــة بمايغ ــاب احلمل ــا ويف كت ــك يف مقاالتن ــا ذلل ــد تعرضن وق

ــه . عــن إاعدت
ــث  ــكام ىلع حدي ــوي ال ــرد الق ــاب ال ــك يف كت ــع كذل وراج
ــوا  ــاد اهلل احبس ــث ياعب ــل وحدي ــدر الرج ــث خ ــى وحدي األع

ــك . ــر ذل وغ
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هيــا .. هيــا .. ياحــاج )مكفــر بــدون رشوط وموانــع ( اســتفتح 
نلــا بالصــاة ىلع انلــي وابــدأ باخلتــم ىلع : اجلنيد وانلوري وســهل 
والغــزايل والبســطايم والســيوط ثــم ابلكــري واهليتــي والســبي 
والرمــي وانلــووي وأرضابهــم ممــن لــم نذكرهــم وهــم كثــر ألنهــم 
ــن  ــم ثــن بمــن أثــى عليهــم : اكذلهــي واملغــازيل واب األئمــة ، ث
املنــادي وأيب نعيــم وإســماعيل القــايض وحنوهــم وهــم أكــر ، ثــم 

اختــم بمــن عذرهــم فلــم يكفرهــم وهــم لك علمــاء األمــة !!
وأمــا العــوام فإيــاك أن تفلتهــم فهم وإن اكنــوا يف احلقيقة ملبســا 
عليهــم وجهلــة فاتعذرهــم بــيء مــن ذلــك فاحلمــد هلل أنــت 
ــك  ــة علي ــم فاحج ــن قدوه ــاء اذلي ــهم والعلم ــرت رؤوس كف
ــاء  ــاء ودهم ــار علم ــلمن كف ــل املس ــاع ف ــرت األتب إن كف
والتنــس وأنــت رايــح ابليــت تأخــذ معــك يف الطريــق تكفــر 

اعذري العــوام وأوهلــم شــيخ اإلســام ابــن تيميــة إذ يقــول :
وال يســتطيع أحــد أن ينقــل عــن أحــد مــن الصحابــة وال مــن 
ــه  ــوا من ــه وســلم طلب ــه صــى اهلل علي الســلف أنهــم بعــد موت
ــتنروا  ــره وال اس ــقوا بق ــة وال استس ــرا وال إاعن ــة وال ن إاغث
ــد  ــك أح ــل ذل ــه وال فع ــك يف حيات ــون ذل ــوا يفعل ــا اكن ــه كم ب
مــن أهــل العلــم واإليمــان ، وإنمــا حيــى مثــل ذلــك عــن أقــوام 
ــتنروه ىلع  ــة أو اس ــض األطعم ــألوه بع ــره فس ــوا ق ــال أت جه
ــه  ــه ىلع رب ــك لكرامت ــك وذل بعــض الظلمــة فحصــل بعــض ذل
ــم  ــض حاجته ــم تق ــم إذا ل ــال فإنه ــك اجله ــان أوئل ــظ إيم وحلف
وقــع يف قلوبهــم الشــك وضعــف إيمانهــم أو وقــع منهــم إســاءة 
ــاءة أدب  ــو إس ــوات ه ــن األم ــات م ــم احلاج ــس طلبه أدب ونف
فقــى اهلل حاجتهــم ئلــا يضعــف إيمانهــم بــه وبمــا جــاء بــه 
ئلــا يرتــدوا عــن اإليمــان فإنهــم اكنــوا قريــي عهــد بإيمــان .ا.ـه

ئلــا يرتــدوا عــن اإليمــان ؟! ايــه ده يــا أمحــد ؟؟ وأيــن طلبهــم 
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الطعــام وانلــر مــن امليــت ؟؟ أيبــى بعــد ذلــك إيمــان يرتــدون 
ــخص  ــان يف ش ــع رشك وإيم ــن أن جيتم ــن املمك ــه ؟؟ أم م عن

واحــد ؟؟
وصى اهلل ىلع احلبيب حممد وىلع آهل وصحبه وسلم .
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) سلســلة كيــف تعامــل النبــي صلــى اهلل عليه 
وســلم مــع مــن وقــع يف الكفــر مــن املســلمين 

  ) 3
شنشنة نعرفها من أخزم 

حيــاول املكفــرون دائمــا اهلروب مــن العقبــة الكــؤود والصخرة 
اجللمــود الــي يتحطــم عليهــا دائمــا أوهــام بدعتهــم القبيحــة 
ــر دون  ــع يف الكف ــن وق ــر ىلع م ــم الاكف ــم وحك ــزال اس يف إن
ــاء  ــرشوط وانتف ــتيفاء ال ــزوم اس ــة يف ل ــاع األم ــات إلمج االتلف
ــل  ــردة يف تعام ــرة املط ــرة العط ــة يه الس ــك العقب ــع وتل املوان

ــه .. ــه وســلم مــع املنافقــن يف زمان انلــي صــى اهلل علي
حياولون اهلروب منها بطرق أربعة :

األوىل : أنهــم لــم يكونــوا معروفــن بأعيانهــم . وهــذا أضعــف 
ــرة  ــل بالس ــا إال جاه ــم الينكره ــة أعيانه ــم ، فمعرف ــرج هل خم
ــى  ــي ص ــي ىلع انل ــن خ ــم م ــار وإن اكن منه ــوص واآلث وانلص

ــر . ــم الكث ــرف منه ــن ع ــه لك ــلم وأصحاب ــه وس اهلل علي
اثلانيــة : أن مــن عــرف منهــم بأعيانهــم اكنــوا يبطنــون الكفــر 
واليظهرونــه والعــرة بمــا يظهــره الشــخص ال بمــا يبطنــه ولــم 

نؤمــر بالشــق عــن قلــوب انلــاس . 
وهــذه لكمــة حــق أريــد بهــا باطــل فهــم قــد أظهــروا الكفــر 
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يف مواضــع كثــرة وثبــت ذلــك عليهــم بأعيانهــم بنــص القــرآن 
وإن لــم يثبــت عليهــم قضائيــا تللحقهــم األســماء واألحــاكم .

ــول  ــن رس ــاص م ــوع االنتق ــن ن ــم اكن م ــة : أن كفره اثلاثل
ــرا أكــر إال أن  ــه وســلم وهــذا وإن اكن كف اهلل صــى اهلل علي
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم هل احلــق يف اتلنــازل والعفــو 
ــي  ــاحمة انل ــن ملس ــار املرتدي ــاكم الكف ــم أح ــق عليه وذلا التطب

ــه . ــلم يف حق ــه وس ــى اهلل علي ص
وهــذا ختريــج يذكــره بعــض العلمــاء يصلــح فقــط يف جزء يســر 
ممــا حنــن فيــه وهــو عقوبــة القتــل واليســلم هل حــى ذلــك فــإن 
ــع يف  ــه فيمــن وق ــه وســلم عــن حق ــو انلــي صــى اهلل علي عف
عرضــه اليســقط حقيقــة الكفــر عمــن فعــل ذلــك فهــو مرتــد 
بفعلــه وجيــب قتلــه ردة فهــذا حــد هلل وليــس حقــا لرســول اهلل 

صــى اهلل عليــه وســلم يســقط بتنــازهل .
ثــم مــا نلــا وللقتــل ؟ هــل القتــل فقــط هــو مــا يلحــق املرتــد 
؟ أيــن بقيــة أحــاكم الكفــر مــن فســخ انلــاكح وبطــان اإلرث 
وحرمــة اذلبيحــة وعــدم الصــاة خلفــه والصــاة عليــه وعــدم 
ادلفــن يف قبــور املســلمن ونــزع الــوالء وأحــاكم اتلعامــل معــه 

كمرتــد ؟؟ 
ــه  ــقط عن ــه يس ــلم عن ــه وس ــى اهلل علي ــي ص ــو انل ــل عف وه
ــم .. ــه إال مرس ــول ب ــذا مايق ــام ؟؟ ه ــه يف اإلس ــردة ويدخل ال
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ــول  ــاص ق ــوع االنتق ــن ن ــم اكن م ــأن كفره ــول ب ىلع أن الق
مــن اكن ضعيــف العلــم ســقيم الفهــم فكفــر املنافقــن شــمل 
كفريــات كثــرة منهــا هــذا ومنهــا الطعــن يف اإلســام مجلــة 
ومنهــا الكيــد للمســلمن وحماربــة اهلل ورســوهل صــى اهلل عليــه 
ــن واتلآمــر معهــم ضــد املســلمن كمــا  وســلم ومــواالة الاكفري

بينــا ونبــن يف حلقاتنــا .
الرابعــة : أنهــم كفــروا فعــا ويســتحقون القتــل ردة ولكــن 
تركهــم رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم مــرااعة لــكام انلــاس 

كمــا قــال : اليتحــدث انلــاس أن حممــدا يقتــل أصحابــه .
وهــذا مــن أقبــح مــا خرجــت بــه هــذه املعضلة فــي اثلنايــا بايا 
واتهــام مبطــن لرســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم وأساســه عدم 
فهــم معــى لكمتــه صــى اهلل عليــه وســلم أو حماولــة اتلحريــف 

عمــدا هلــا عــن معناها
فاملعــى الواضــح والســليم هلا أن هــؤالء الزالوا حكمــا يف أصحابه 
اذليــن أســلموا وآمنــوا بــه وحيملــون اســم األصحــاب واإلســام 
ظاهــرا فكيــف يقتــل مــن اكن كذلــك ولــم يثبــت عليــه الــردة 
ــرة أو  ــة املعت ــة الرشعي ــه حــد اهلل بابلين ــام علي رشاع حــى يق

اإلقــرار ولــم حيصــل يشء مــن ذلــك .
وإال فالرســول صــى اهلل عليــه وســلم أورع وأتــى هلل مــن 
ــل  ــتحق للقت ــو مس ــاة وه ــد احلي ــر ىلع قي ــاء اكف ــمح ببق أن يس
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ــا يف أهــون مــن  ــال تعــاىل هل معاتب ــد ق ــاس وق رشاع مــرااعة للن
ــاه( وال أن  ــق أن ختش ــاس واهلل أح ــى انل ــر )وخت ــك بكث ذل
يســمح بعــرض مؤمنــة يهتكــه اكفــر مــرااعة للنــاس وأن تبطــل 
صــاة مــن صــى وراء منافــق منهــم مــرااعة للنــاس وال أن يــأكل 
املســلمون ميتــة بذبــح هــذا املنافــق ألجــل كام انلــاس وغــر 

ذلــك مــن األحــاكم .
ــاس  ــلم انل ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــراع رس ــم ي ــاذا ل ومل
عندمــا رضب أعنــاق ســبعمائة أو ثمانمائــة فيهــم مــن للتــو بلــغ 
مبلــغ الرجــال لــم يبــارش قتــل أحــد وإنمــا أخــذه جبريــرة رؤســاء 
قومــه حــن نقضــوا عهدهــم ؟ وملــاذا لــم يــراع انلــاس عندمــا 
حــرق خنــل بــي انلضــر ؟ وعندمــا تــزوج تســع نســاء وحــرم ىلع 
رعيتــه ذلــك ؟ وغرهــا مــن األمــور الــي تكلــم فيهــا الكفــار 

واملنافقــون قديمــا وحديثــا ..
فالعقل العقل .. والفهم الفهم ..أثابكم اهلل

يف قــوهل تعــاىل » وإذ يقــول املنافقــون واذليــن يف قلوبهــم مــرض 
مــا وعدنــا اهلل ورســوهل إال غــروراً » 

أخــرج ابــن إســحق وابليهــي عــن عــروة بــن الزبــر وحممــد بن 
كعــب القــريظ وغرهمــا قــال قــال معتــب بــن قشــر اكن حممــد 
يــرى أن يــأكل مــن كنــوز كــرسى وقيــر وأحدنــا ال يأمــن أن 
ــه  ــن قوم ــأل م ــي يف م ــن قيظ ــال أوس ب ــط وق ــب إىل الغائ يذه



165

ــع  ــا فرج ــذن نل ــة ائ ــن املدين ــة م ــورة ويه خارج ــا ع إن بيوتن
إىل نســائنا وأبنائنــا فأنــزل اهلل ىلع رســوهل حــن فــزع عنهــم مــا 
اكنــوا فيــه مــن ابلــاء يذكرهــم نعمتــه عليهــم وكفايتــه إياهــم 
بعــد ســوء الظــن منهــم ومقالــة مــن قــال مــن أهــل انلفــاق يــا 
أيهــا اذليــن آمنــوا اذكــروا نعمــة اهلل عليكــم إذ جاءتكــم جنود 

اآليــة .
وأخــرج ابــن جريــر وابــن أيب حاتــم وابليهــي يف ادلالئــل مــن 
ــه عــن  ــن عمــرو املــزين عــن أبي ــد اهلل ب ــن عب ــر ب ــق كث طري
جــده القصــة بطوهلــا دون تســمية . ويف املواهــب الدنيــة بــرشح 

الزرقــاين رواه الطــراين بســند ال بــأس بــه .
وعــن ابــن عبــاس قــال نزلــت هــذه اآليــة يف معتــب بــن قشــر 

األنصــاري وهــو صاحــب هــذه املقالــة
وعــن يزيــد بن رومــان » وإذ يقــول املنافقــون واذليــن يف قلوبهم 
مــرض مــا وعدنــا اهلل ورســوهل إال غــرورا » يقــول: معتــب بــن 

قشــر، إذ قــال مــا قــال يــوم اخلنــدق
ــد اكن  ــن: ق ــن املنافق ــاس م ــك أن ــال ذل ــال: ق ــادة ق ــن قت وع
حممــد يعدنــا فتــح فــارس والــروم، وقــد حرنــا هــا هنــا، حــى 
مــا يســتطيع أحدنــا أن يــرز حلاجتــه، ماوعدنــا اهلل ورســوهل إال 

غــروراً.
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ــن  ــل م ــزاب لرج ــوم األح ــل ي ــال رج ــال: ق ــد، ق ــن زي ــال اب ق
صحابــة انلــي صــى اهلل عليــه وســلم: يــا فــان أرأيــت إذ يقــول 
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم: » إذا هلــك قيــر فــا قير 
ــي  ــده، واذلي نف ــرسى بع ــا ك ــرسى ف ــك ك ــده، وإذا هل بع
ــذا،  ــن ه ــذا م ــن ه ــبيل اهلل. فأي ــا يف س ــن كنوزهم ــده تلنفق بي
وأحدنــا ال يســتطيع أن خيــرج يبــول مــن اخلــوف؟ » مــا وعدنــا 
اهلل ورســوهل إال غــرورا ». فقــال هل: كذبــت، ألخــرن رســول اهلل 
صــى اهلل عليــه ســلم خــرك، قــال: فــأىت رســول اهلل صــى اهلل 
عليــه وســلم، فأخــره، فــداعه فقــال: مــا قلــت؟ فقــال: كذب ع 
، مــا خــرج هــذا مــن فــي قــط، 

ً
يــا رســول اهلل، مــا قلــت شــيئا

قــال اهلل: ) حيلفــون بــاهلل مــا قالــوا ولقــد قالــوا لكمــة الكفــر( 
ــن ويل وال  ــم يف األرض م ــا هل ــغ ) وم ــى بل ــة: 74( ح ... ) اتلوب
ــن  ــف ع ــول اهلل: ) إن نع ــذا ق ــال: فه ــة: 74( ق ــر( ) اتلوب نص

ــة: 66( ». طائفــة منكــم نعــذب طائفــة( ) اتلوب
ــن يف  ــوهل تعــاىل :« وإذ يقــول املنافقــون واذلي ــال القرطــي : ق ق
ــا اهلل ورســوهل إال  قلوبهــم مــرض » أي شــك ونفــاق » مــا وعدن
ــرق  ــن أب ــة ب ــك أن طعم ــول وذل ــن الق ــاً م ــرورا » أي باط غ
ومعتــب بــن قشــر ومجاعــة حنــو مــن ســبعن رجــاً قالــوا يــوم 
اخلنــدق: كيــف يعدنــا كنوز كــرسى وقيــر ال يســتطيع أحدنا 
أن يتــرز؟ وإنمــا قالــوا ذلــك ملــا فشــا يف أصحــاب انلــي صــى 

اهلل عليــه وســلم مــن قــوهل عنــد رضب الصخــرة .
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ســمع 
َ
ين أ

َ
ــكأ ــال: واهلل ل ــه ق ن

َ
ــن إِســحاق عــن الزبــر أ وروى اب

ســمعها منــه 
َ
َشــر وإِن انلعــاس يلغشــاين، مــا أ

ُ
قــول ُمَعتِّــب بــن ق

َنــا 
ْ
تِل

ُ
ــا ق ٌء مَّ ْمــِر يَشْ

َ ْ
ـَـا ِمــَن األ

َ
ــْو اَكَن نل

َ
إاِل اكحللــم، وهــو يقــول: }ل

َهاُهَنــا{.
ــوا  ــوا ولقــد قال ومــن ذلــك قــوهل تعــاىل : )حيلفــون بــاهلل ماقال

لكمــة الكفــر وكفــروا بعــد إســامهم (
وأصحــاب هــذا الــكام معــروف منهــم بأســمائهم مجــع ذكرهــم 
أئمــة اتلفســر وعلمــاؤه ومنهــم اجلــاس بــن ســويد ووديعــة بن 
ــار أن هــؤالء  ــن ســلول وجممــل اآلث ــن أيب ب ثابــت وعبــد اهلل ب
رصحــوا بكلمــة الكفــر ولكنهــم عندمــا أوقفــوا حلفــوا وكذبوا 
الشــهود فلــم يلحقهــم أحاكم الكفــار يف ادلنيــا وإن اكنــوا حقيقة 
كفــارا ويبعثــون كفــارا إن لــم يتوبــوا قــال تعــاىل : ) فــإن يتوبــوا 
ــا  ــا يف ادلني ــا أيلم ــوا يعذبهــم اهلل عذاب يــك خــرا هلــم وإن يتول

واآلخــرة ومــا هلــم يف األرض مــن ويل والنصــر(
ــة  ــوا لكم ــن قال ــراد بم ــث ) أي يف امل ــول ثال ــي : وق ــال القرط ق
الكفــر ( أنــه قــول مجيــع املنافقــن ; قــاهل احلســن . قــال ابــن 
ــه  ــى في ــود املع ــول ووج ــوم الق ــح ; لعم ــو الصحي ــريب : وه الع

ــي . ــس بن ــه لي ــه أن ــم في ــك اعتقاده ــة ذل ــم ، ومجل وفيه
ثــم قــال : قــوهل تعــاىل )ولقــد قالــوا لكمــة الكفــر( قــال انلقاش 
: تكذيبهــم بمــا وعــد اهلل مــن الفتــح . وقيــل : لكمــة الكفــر 
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ــن أرش  ــا نلح ــد حق ــه حمم ــاء ب ــا ج ــاس : إن اكن م ــول اجل ق
مــن احلمــر . وقــول عبــد اهلل بــن أيب : لــن رجعنــا إىل املدينــة 
ــر  ــة الكف ــري : لكم ــال القش ــا األذل . ق ــز منه ــن األع يلخرج

ســب انلــي صــى اهلل عليــه وســلم والطعــن يف اإلســام .
وكفــروا بعــد إســامهم أي بعــد احلكــم بإســامهم . فــدل هــذا 
ىلع أن املنافقــن كفــار ، ويف قــوهل تعــاىل : ذلــك بأنهــم آمنــوا ثــم 

كفــروا ديلــل قاطــع .ا.ـه
واملقصود من سوق القصة أمور :

األول : معرفة مجع من املنافقن بأعيانهم 
اثلــاين : جهرهــم بالكفــر وليــس األمــر مقتــرا ىلع إبطانهــم 
ــم  ــت عليه ــه اليثب ــون ولكن ــروج املخالف ــا ي ــط كم ــاه فق إي

ــا . قضائي
اثلالــث : أن ثبــوت الكفــر عليهــم حقيقــة ال يغــر شــيئا مــن 
أحــاكم ادلنيــا مالــم يثبــت قضائيــا فقــد نــزل القــرآن بتكذيــب 
ــك  أيمانهــم وشــهد عليهــم بالكفــر بعــد اإلســام ولكــن ذل
لــم يثبــت قضائيــا فلكهــم بقيــت هلــم أحــاكم املســلم يف ادلنيــا 
مــع توعــد مــن لــم يتــب منهــم بالعــذاب يف ادلنيــا واآلخــرة وقــد 
نقــل توبــة أحدهــم وهــو اجلــاس بعدمــا فلــت باحللــف الاكذب 

رغبــة يف ناتــه يف اآلخــرة وحســن إســامه بعــد ذلــك .
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) سلســلة كيــف تعامــل النبــي صلــى اهلل عليه 
وســلم مــع مــن وقــع يف الكفــر مــن املســلمين 

  ) 4
املواالة املكفرة وخذالن أهل اإلسام 

نســتكمل يف هــذه احللقــة مواقــف املنافقــن الكفريــة الظاهرة 
ــه ويف  ــن في ــلم والطع ــه وس ــى اهلل علي ــول ص ــب الرس ــر س غ

عرضــه ورد أمــره مــع معرفتهــم بأســمائهم 
قــال الطــري رمحــه اهلل يف تفســر قــوهل تعــاىل » ال يتخــذ 
املؤمنــون الاكفريــن أويلــاء مــن دون املؤمنــن ومــن يفعــل ذلك 

ــاة ». ــم تق ــوا منه ــن اهلل يف يشء إال أن تتق ــس م فلي
ــرا  ــار ظه ــون الكف ــا املؤمن ــذوا أيه ــك: ال تتخ ــى ذل ــول مع يق
ــن  ــلمن م ــم ىلع املس ــم وتظاهرونه ــم ىلع دينه ــارا توالونه وأنص
دون املؤمنــن ، وتدلونهــم ىلع عوراتهــم، فإنــه مــن يفعــل ذلــك 
ــن اهلل  ــرئ م ــد ب ــك: فق ــي بذل ــن اهلل يف يشء، يع ــس م فلي
ــر. »إال  ــوهل يف الكف ــه ودخ ــن دين ــداده ع ــه بارت ــرئ اهلل من وب
أن تتقــوا منهــم تقــاة » : إال أن تكونــوا يف ســلطانهم فتخافوهــم 
ىلع أنفســكم فتظهــروا هلــم الواليــة بألســنتكم وتضمــروا هلــم 
ــر وال  ــن الكف ــه م ــم علي ــا ه ــايعوهم ىلع م ــداوة وال تش الع

ــل(.  ــلم بفع ــم ىلع مس تعينوه
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ــد  ــاوى بع ــوع الفت ــة يف جمم ــن تيمي ــام اب ــيخ اإلس ــول ش ويق
ــود  ــذوا ايله ــوا ال تتخ ــن آمن ــا اذلي ــا أيه ــاىل » ي ــوهل تع ــر ق ذك
وانلصــارى أويلــاء » إىل قــوهل » يــا أيهــا اذليــن آمنــوا مــن يرتــد 
منكــم عــن دينــه _« يقــول : )فاملخاطبــون بانلــىه عــن مــواالة 
ايلهــود وانلصــارى هــم املخاطبــون بآيــة الــردة ، ومعلــوم أن هــذا 
يتنــاول مجيــع قــرون األمــة، وهــو ملــا نــىه عــن مــواالة الكفــار 
وبــن أن مــن توالهــم مــن املخاطبــن فإنــه منهــم، بــن أن مــن 
توالهــم وارتــد عــن ديــن اإلســام ال يــر اإلســام شــيئا، بــل 
ســيأيت اهلل بقــوم حيبهــم وحيبونــه فيتولــون املؤمنــن دون الكفار 
وجياهــدون يف ســبيل اهلل ال خيافــون لومــة الئم ، كما قــال يف أول 
األمــر »فــإن يكفــر بهــا هــؤالء فقــد ولكنــا بهــا قومــا ليســوا بها 
اكفريــن« ، فهــؤالء اذليــن لــم يدخلــوا يف اإلســام وأوئلــك اذلين 

خرجــوا منــه بعــد ادلخــول فيــه ال يــرون اإلســام شــيئا .
ويقــول ابــن حــزم رمحــه اهلل يف املحــى : )صــح أن قــوهل تعــاىل 
ــه  ــم« إنمــا هــو ىلع ظاهــره بأن ــُه ِمْنُه إِنَّ

َ
ــْم ِمْنُكــْم ف ُه

َّ
ــْن َيَتَول »َوَم

اكفــر مــن مجلــة الكفــار ، وهــذا حــق ال خيتلــف فيــه اثنــان مــن 
املســلمن ( .

ــض  ــاب يف نواق ــد الوه ــن عب ــد ب ــيخ حمم ــول الش ــرا يق وأخ
اإلســام العــرشة : اثلامــن: مظاهــرة املرشكــن ومعاونتهــم ىلع 
ــُه  إِنَّ

َ
ُهــْم ِمْنُكــْم ف

َّ
املســلمن، وادليلــل قــوهل تعــاىل: ﴿ َوَمــْن َيَتَول
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ــَن ﴾ الِِم ــْوَم الظَّ َق
ْ
ــِدي ال ََّ الَ َيْه ــْم إِنَّ اهلل ِمْنُه

فيــا أيهــا املكفــر دون رشوط وموانــع : مــا حكــم رجــل أحــب 
الكفــار وواالهــم وذب عنهــم ؟

املكفــر : اكفــر كفــر أكــر خمــرج مــن امللــة اليعــذر يف ذلــك 
جبهــل والتأويــل .

_ كيــف حنكــم عليــه واحلــب مســألة قلبيــة يصعــب ضبطهــا 
ولربمــا أخطأنــا يف جعــل ذلــك تويلــا للكفــار ؟!

ــه وحنــن  ــر بذات ــو كف ــا العمــل الظاهــر فه ــر : يكفين املكف
ــه .. ــن فالوصــول لليقــن غــر مقــدور علي ــة الظ نأخــذ بغلب

ــم  ــار ورصح بمحبته ــن واىل الكف ــر فيم ــا املكف ــك أيه مارأي
واالعــرتاف ســيد األدلــة بــل ونــص القــرآن ىلع أن فعلــه تــول 

ــار ؟!! للكف
فهــذا عبــد اهلل بــن أيب بــن ســلول يــرح حببــه لليهــود وهــو 
مــواالة كفريــة واضحــة ويــرد ىلع رســول اهلل صــى اهلل عليــه 
وســلم بوقاحــة واســتخفاف نافيــا أن ينفعــه بغــض ايلهــود 

ــض . ــذا ابلغ ــه ه ــم ينفع ــم ل ــن أبغضه ــررا أن م ومق
عــن أســامة بــن زيــد قــال خــرج رســول اهلل صــى اهلل عليــه 
وســلم يعــود عبــد اهلل بــن أيب يف مرضــه اذلي مــات فيــه فلمــا 
دخــل عليــه عــرف فيــه املــوت قــال قــد كنــت أنهــاك عــن حب 
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يهــود قــال فقــد أبغضهــم ســعد بــن زرارة فمــه ؟! 
فلمــا مــات أتــاه ابنــه فقــال يــا رســول اهلل إن عبــد اهلل بــن أيب 
قــد مــات فأعطــي قميصــك أكفنــه فيــه فــزع رســول اهلل صى 

اهلل عليــه وســلم قميصــه فأعطــاه .
َُهــوَد َوانلََّصاَرٰى   َتتَِّخــُذوا ايلْ

َ
ِيَن آَمُنــوا ال

َّ
َهــا اذل يُّ

َ
وقــال تعــاىل : )يَا أ

إِنَّــُه ِمْنُهْم 
َ
نُكــْم ف ُهــم مِّ

َّ
ْويِلَــاُء َبْعــٍض _ َوَمــن َيَتَول

َ
ْويِلَــاَء _ َبْعُضُهــْم أ

َ
أ

الِِمَن ( َقــْوَم الظَّ
ْ
 َيْهــِدي ال

َ
ََّ ال _ إِنَّ اهلل

ــن  ــادة ب ــك عب ــى بذل ــم: ع ــال بعضه ــر : فق ــن جري ــال اب ق
ــادة مــن  الصامــت، وعبــد اهلل بــن أيب ابــن ســلول، يف بــراءة ُعَب
حلــف ايلهــود، ويف تمســك عبــد اهلل بــن أيب ابــن ســلول حبلــف 
ايلهــود، بعــد مــا ظهــرت عداوتهــم هلل ولرســوهل صــى اهلل عليــه 
ــك حبلفهــم: أنــه منهــم  وســلم وأخــره اهلل أنــه إذا توالهــم وتمسَّ

ــا.ا.ـه ــم منهم رَاءته
َ
ــه مــن اهلل ورســوهل ك يف براءت

وانظــر يــا راعك اهلل كيــف ابــن أيب هنــا يدافــع بقوة عــن حلفائه 
وموايلــه مــن بــي قينقــاع ويغلــظ لرســول اهلل صــى اهلل عليــه 

وســلم قــوال وفعا حــى أغضبــه ..
عــن اعصــم بــن عمــر بــن قتــادة ، قــال : حارصهــم رســول اهلل 
صــى اهلل عليــه وســلم حــى نزلــوا ىلع حكمــه ، فقــام إيلــه عبــد 
ــا  ــال : ي ــم ، فق ــه اهلل منه ــن ســلول ، حــن أمكن ــن أيب اب اهلل ب



173

حممــد ، أحســن يف مــوايل ، واكنــوا حلفــاء اخلــزرج ، قــال : فأبطــأ 
ــد  ــا حمم ــال : ي ــلم ، فق ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــه رس علي
أحســن يف مــوايل ، قــال : فأعــرض عنــه . فأدخــل يــده يف جيــب 
ــول اهلل  ــال هل رس ــلم . فق ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص درع رس
صــى اهلل عليــه وســلم : أرســلي ، وغضــب رســول اهلل صــى اهلل 
عليــه وســلم حــى رأوا لوجهــه ظلــا ، ثــم قــال : وحيــك أرســلي 
ــة  ــع مئ ــوايل ، أرب ــن يف م ــى حتس ــلك ح ــال : ال واهلل ال أرس ، ق
ــد منعــوين مــن األمحــر واألســود ،  ــة دارع ق حــارس وثــاث مئ
حتصدهــم يف غــداة واحــدة ، إين واهلل امــرؤ أخــى ادلوائــر ؛ قــال 

: فقــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم : هــم لــك .
ــا  ــال : مل ــت ق ــن الصام ــادة ب ــن عب ــد ب ــن الويل ــادة ب ــن عب وع
حاربــت بنــو قينقــاع رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم تشــبث 
ــن  ــادة ب ــى عب ــم ، وم ــام دونه ــن أيب وق ــد اهلل ب ــم عب بأمره
الصامــت إىل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ، واكن أحــد بــي 
ــن  ــد اهلل ب ــل اذلي لعب ــم مث ــن حلفه ــزرج هل م ــن اخل ــوف ب ع
أيب فجعلهــم إىل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم وتــرأ إىل اهلل 
ورســوهل صــى اهلل عليــه وســلم مــن حلفهــم ، وقــال : يــا رســول 
اهلل ، أتــرأ إىل اهلل وإىل رســوهل مــن حلفهــم ، وأتــوىل اهلل ورســوهل 
واملؤمنــن ، وأبــرأ مــن حلــف الكفــار وواليتهــم . ففيــه ويف عبد 
اهلل بــن أيب نزلــت اآليــات يف املائــدة : ) يــا أيهــا اذليــن آمنــوا ال 
تتخــذوا ايلهــود وانلصــارى أويلــاء بعضهــم أويلــاء بعــض ( إىل 
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قــوهل : ) ومــن يتــول اهلل ورســوهل واذليــن آمنــوا فــإن حــزب اهلل 
هــم الغابلــون ( ] املائــدة : 56 [ .

وعــن عطيــة بــن ســعد قــال : جــاء عبــادة بــن الصامــت مــن 
بــي اخلــزرج إىل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم فقــال : يــا 
ــرأ  ــم ، وإين أب ــر عدده ــود كث ــن يه ــوايل م ــول اهلل ، إن يل م رس
إىل اهلل ورســوهل مــن واليــة يهــود ، وأتــوىل اهلل ورســوهل . فقــال 
عبــد اهلل بــن أيب : إين رجــل أخــاف ادلوائــر ، ال أبــرأ مــن واليــة 
مــوايل . فقــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم لعبــد اهلل بــن 
أيب : » يــا أبــا احلبــاب ، مــا خبلــت بــه مــن واليــة يهــود ىلع عبادة 
بــن الصامــت فهــو لــك دونــه » . قــال : قــد قبلــت! فأنــزل اهلل 
عــز وجــل : ) يــا أيهــا اذليــن آمنــوا ال تتخــذوا ايلهــود وانلصــارى 

أويلــاء(.
ــلمون  ــال املس ــدر ق ــل ب ــزم أه ــا انه ــال : مل ــري ق ــن الزه وع
ألويلائهــم مــن يهــود : آمنــوا قبــل أن يصيبكــم اهلل بيــوم مثــل 
يــوم بــدر ! فقــال مالــك بــن الصيــف : أغركــم أن أصبتــم رهطــا 
مــن قريــش ال علــم هلــم بالقتــال!! أمــا لــو أمررنــا العزيمــة أن 
نســتجمع عليكــم ، لــم يكــن لكــم يــد بقتانلــا فقــال عبــادة 
: يــا رســول اهلل ، إن أويلــايئ مــن ايلهــود اكنــت شــديدة أنفســهم 
ــاىل  ــرأ إىل اهلل تع ــوكتهم ، وإين أب ــديدة ش ــاحهم ، ش ــرا س ، كث
ــوهل .  ــوىل يل إال اهلل ورس ــود وال م ــة يه ــن والي ــوهل م وإىل رس
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فقــال عبــد اهلل بــن أيب : لكــي ال أبــرأ مــن والء يهــود أنــا رجــل 
ال بــد يل منهــم . فقــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم : » يــا 
أبــا احلبــاب أرأيــت اذلي نفســت بــه مــن والء يهــود ىلع عبــادة 
بــن الصامــت فهــو لــك دونــه؟ » فقــال : إذا أقبــل! قــال : فأنــزل 
اهلل : ) ياأيهــا اذليــن آمنــوا ال تتخــذوا ايلهــود وانلصــارى أويلــاء 
بعضهــم أويلــاء بعــض ( إىل قــوهل : ) واهلل يعصمــك مــن انلــاس 

ــدة : 67 [ . ( ] املائ
ــا  ــا بعض ــد بعضه ــناد يش ــح اإلس ــا صحي ــيل بعضه ــذه مراس وه

ــازي . ــر واملغ ــة الس ــد أئم ــدة عن ويه املعتم
وقــد وقــع مــن بعــض الصحابــة الكــرام يشء مــن ذلــك لكنهــم 
ــب  ــث حاط ــك حدي ــن ذل ــم وم ــذروا بتأوهل ــك فع ــوا يف ذل تأول
املشــهور ولــن نطيــل بذكــره فالقصــة معروفــة مشــهورة وظاهــر 
ــه  ــه واتهم ــر يف قتل ــتأذن عم ــردة وذلا اس ــاق وال ــه اكن انلف فعل
ــأوهل  ــذر بت ــد اعت ــة فق ــه اتلهم ــت علي ــم تثب ــن ل ــك ولك بذل
ــه وســلم .. واخلــاف يف  ــه انلــي صــى اهلل علي ــك وصدق يف ذل

ــاه يف املناظــرة . ــا ماذكرن ــه احلديــث يطــول ويكفين توجي
وقريــب مــن أمــر حاطــب مــا عــرف عــن مالــك بــن ادلخشــن 
ريض اهلل عنــه مــن أعمــال ظاهرهــا مــواالة املنافقــن حــى رماه 
الصحابــة بانلفــاق وهــذا ظاهــر عملــه ولكــن قــد دلــت ســرته 
ىلع إعــذاره فهــو ممــن شــهد بــدرا وشــهد هل رســول اهلل صــى اهلل 
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عليــه وســلم بصــدق مــايف قلبــه
ــآَب يِف ابَلْيــِت ، 

َ
فعــن حممــود بــن الربيــع يف حديثــه الطويــل : ف

ائـِـٌل ِمْنُهــْم 
َ
اْجَتَمُعــوا ، َفَقــاَل ق

َ
ارِ َذُوو َعــَدٍد ، ف ْهــِل ادلَّ

َ
رَِجــاٌل ِمــْن أ

ْخُشــِن ؟ َفَقــاَل َبْعُضُهــْم :  وِ اْبــُن ادلُّ
َ
َخيِْشــِن أ ْيــَن َمالـِـُك ْبــُن ادلُّ

َ
: أ

 َُّ َِّ َصــىَّ اهلل ُ ، َفَقــاَل َرُســوُل اهلل
َ

ََّ َوَرُســوهل َذلـِـَك ُمَنافـِـٌق الَ حُيـِـبُّ اهلل
 َُّ  اهلل

َّ
َ إاِل

َ
ــاَل : الَ إهِل

َ
ــْد ق

َ
ــَراهُ ق الَ تَ

َ
ـِـَك ، أ ــْل َذل َم : الَ َتُق

َّ
ــل ــِه َوَس ْي

َ
َعل

ــا  إِنَّ
َ
ــاَل : ف

َ
ــُم ، ق

َ
ْعل

َ
ُ أ

ُ
َُّ َوَرُســوهل ــاَل : اهلل

َ
َِّ ق ، يُِريــُد بَِذلـِـَك وَْجــَه اهلل

ــىَّ  َِّ َص ــوُل اهلل ــاَل َرُس
َ
ــَن ، ق  الُمَنافِِق

َ
ــُه إىِل ــُه َونَِصيَحَت ــَرى وَْجَه نَ

 َ
َ

ــاَل : الَ إهِل
َ
ــْد َحــرََّم ىلَعَ انلَّــارِ َمــْن ق

َ
ََّ ق ــإِنَّ اهلل

َ
َم : ف

َّ
ْيــِه َوَســل

َ
َُّ َعل اهلل

. َِّ َُّ ، يَبَْتــِي بَِذلـِـَك وَْجــَه اهلل  اهلل
َّ

إاِل
ن انلَّــِي 

َ
َمَغــازِي أ

ْ
قــال يف عمــدة القــاري : ذكــر ابـْـن إِْســَحاق يِف ال

مَ  - بعــث َمالـِـاًك َهــَذا ومعــن بــن عــدي 
َّ
ْيــِه َوَســل

َ
َُّ َعل - َصــىَّ اهلل

ــا اتهــَم  ــرِيء ِممَّ نــه بَ
َ
ــدلَّ َذلـِـك لُكــه أ

َ
فحرقــا َمْســِجد الــرار ف

ــاَل َهــَذا 
َ
كيــف ق

َ
َذلـِـك ف

َ
ــإِن قلــت( إِذا اَكَن ك

َ
بـِـِه مــن انلَِّفــاق ) ف

َعــلَّ اَكَن 
َ
ُمَنافِقــن ) قلت( ل

ْ
َقائـِـل إنــا نــرى وَجهــه ونصيحتــه لِل

ْ
ال

ــا  يْض
َ
ــَو أ ــة َوُه ــن أيب بلتع ــا اَكَن حلاطــب ب َم

َ
ـِـك ك ُ عــذر يِف َذل

َ
هل

اِهــر .  الظَّ
َ

ــاَل بِانلّظــِر إىِل
َ
ِي ق

َّ
َعــلَّ اذل

َ
ــن شــهد بـَـْدًرا َول ِممَّ

ــادة  ــن عب ــك مــا حصــل مــن ســعد ب ــك كذل ــب مــن ذل وقري
ــاق  ــن رأس انلف ــع ع ــزرج إذ داف ــيد اخل س

قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة -رمحــه اهلل-عــن الكفــار: »  وقد 
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 ينقــص 
ً
حتصــل للرجــل موادتهــم لرحــم أو حاجــة فتكــون ذنبــا

بــه إيمانــه، وال يكــون بــه اكفــراً، كمــا حصــل مــن حاطــب بــن 
َتَعــة، ملــا اكتــب املرشكــن ببعــض أخبــار انلــي صــى اهلل 

ْ
أيب بَل

 َتتَِّخــُذوا 
َ

ِيــَن آَمُنــوا ال
َّ

َهــا اذل يُّ
َ
عليــه وســلم، وأنــزل اهلل فيــه :   }   يـَـا أ

ةِ {      وكمــا حصــل  َمــَودَّ
ْ
ِْهــم بِال ُقــوَن إيِلَ

ْ
ْويِلَــاء تُل

َ
ُكــْم أ َعــُدوِّي َوَعُدوَّ

يَبّ يف قصــة اإلفــك، فقــال 
ُ
لســعد بــن عبــادة ملــا انتــر البــن أ

لســعد بــن معــاذ :  كذبــت واهلل،ال تقتلــه، وال تقــدر ىلع قتلــه، 
، ولكــن احتملتــه 

ً
قالــت اعئشــة :  واكن قبــل ذلــك رجــاً صاحلــا

، فقــال  » دعي 
ً
 منافقا

ً
احَلِميَّــة، وهلــذه الشــبهة ســى عمــر حاطبــا

يــا رســول اهلل أرضب عنــق هــذا املنافــق .  فقال :   إنــه شــهد بَــْدراً «   
ــا .     ــي فعله  للشــبهة ال

ً
ــا ــأوالً يف تســميته منافق فــاكن عمــر مت

وكذلــك قــول أَســْيد بــن ُحَضْر لســعد بــن عبــادة، كذبــت لعمر 
اهلل !  نلقتلنــه، إنمــا أنــت منافــق جتــادل عــن املنافقــن، هــو مــن 
هــذا ابلــاب .  وكذلــك قــول مــن قــال مــن الصحابــة عــن مالــك 
ْخُشــم :  منافــق، وإن اكن قــال ذلــك ملــا رأى فيــه مــن نــوع  بــن ادلُّ

معــارشة ومــودة للمنافقــن . ا.ـه
فعــذر باحلميــة وإال فمــا حكــم مــن يدافــع عــن املنافقــن بــل 

عــن رأســهم ضــد عبــاد اهلل املؤمنــن اخللــص ؟
ومــن ذلــك مــا حصــل مــن أيب بلابــة فــي تفســر قــوهل تعــاىل 
: ) يــا أيهــا اذليــن آمنــوا ال تتخــذوا ايلهــود وانلصــارى أويلــاء (
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قــال ابــن جريــر : وقــال آخــرون: بــل ُعــي بذلــك أبــو بلابــة بــن 
ــعٍد:  ــم س ــوا حبك ــة إذ َرُض ــي قريظ ــه ب ــذر، يف إعام ــد املن عب

بــح. أنــه اذلَّ
ــوا ال تتخــذوا  ــن آمن ــا اذلي ــا أيه ــوهل: » ي وروى عــن عكرمــة ق
ايلهــود وانلصــارى أويلــاء بعضهــم أويلــاء بعــض ومــن يتوهلــم 
ــه منهــم »، قــال: بعــث رســول اهلل صــى اهلل عليــه  منكــم فإن
ابــة بــن عبــد املنــذر، مــن األوس= وهــو مــن بــي 

ُ
وســلم أبــا بل

ــد،  ــت العه ــن َنَقض ــة ح ــه إىل قريظ ــوف= فبعث ــن ع ــرو ب عم
ــَح. بْ ــَح اذلَّ بْ فلمــا أطاعــوا هل بانلـــزول، أشــار إىل حلقــه: اذلَّ

ــوَل  ََّ َوالرَُّس ــوا اهلل ُونُ  ختَ
َ

ــوا ال ــَن آَمُن ِي
َّ

ــا اذل َه يُّ
َ
ــوهل تعــاىل ) ياأ ويف ق

ــوَن( ُم
َ
ــْم َتْعل نُت

َ
ــْم وَأ َمانَاتُِك

َ
ــوا أ ُونُ َوختَ

قــال ابــن كثــر : قــال عبــد اهلل بــن أيب قتــادة والزهــري : أنزلت 
ــة بــن عبــد املنــذر ، حــن بعثــه رســول اهلل - صــى  يف أيب بلاب
ــوا ىلع حكــم رســول  ــي قريظــة يلزل ــه وســلم - إىل ب اهلل علي
ــار  ــك ، فأش ــاروه يف ذل ــلم - فاستش ــه وس ــى اهلل علي اهلل - ص
عليهــم بذلــك - وأشــار بيــده إىل حلقــه - أي : إنــه اذلبــح ، ثــم 
ــف  ــوهل ، فحل ــان اهلل ورس ــد خ ــه ق ــة ، ورأى أن ــو بلاب ــن أب فط
ال يــذوق ذواقــا حــى يمــوت أو يتــوب اهلل عليــه ، وانطلــق إىل 
مســجد املدينــة ، فربــط نفســه يف ســارية منــه ، فمكــث كذلــك 
ــام ، حــى اكن خيــر مغشــيا عليــه مــن اجلهــد ، حــى  تســعة أي
أنــزل اهلل توبتــه ىلع رســوهل . فجــاء انلــاس يبرشونــه بتوبــة اهلل 
عليــه ، وأرادوا أن حيلــوه مــن الســارية ، فحلــف ال حيلــه منهــا 
ــال :  ــه ، فق ــده ، فحل ــلم بي ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص إال رس
يــا رســول اهلل ، إين كنــت نــذرت أن أخنلــع مــن مــايل صدقــة ، 

فقــال : جيزيــك اثللــث أن تصــدق بــه .
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ــْم  ــوا بُِذنُوبِِه
ُ
ــُروَن اْعرَتَف ــاىل: } َوآَخ ــوهل تع ــه ق ــزل يف توبت ون

ْيِهــْم 
َ
ْن َيُتــوَب َعل

َ
َُّ أ  َعــَى اهلل

ً
 َوآَخــَر َســيِّئا

ً
ُطــوا َعَمــاً َصاحِلــا

َ
َخل

ــة:102( .. ــٌم {)اتلوب ــوٌر رَِحي ََّ َغُف إِنَّ اهلل
قــال ابــن كثــر : » .. وهــذه اآليــة - وإن اكنــت نزلــت يف أنــاس 
معينــن - إال أنهــا اعمــة يف لك املذنبــن اخلاطئــن املخلصــن ..، 
َابــة ملــا قــال بلــي قريظــة: 

ُ
وقــد قــال جماهــد: إنهــا نزلــت يف أيب بل
إنــه اذلبــح، وأشــار بيــده إىل حلقــه ..«.

وقــال ابــن هشــام : أقــام أبــو بلابــة مرتبطــا باجلــذع ســت يلــال 
تأتيــه امرأتــه يف لك وقــت صــاة فتحله للصــاة ثم يعــود فرتبط 
باجلــذع فيمــا حدثــي بعــض أهــل العلــم واآليــة الــي نزلــت يف 
توبتــه قــول اهلل عــز وجــل } وآخــرون اعرتفــوا بذنوبهــم خلطــوا 
 عــى اهلل أن يتــوب عليهــم إن اهلل 

ً
 وآخــر ســيئا

ً
عمــاً صاحلــا

غفــور رحيــم { .
والشــاهد ممــا تقــدم أن فعــل أيب بلابــة ذكــر يف مــواالة الاكفريــن 
ويف خيانــة اهلل ورســوهل صــى اهلل عليــه وســلم وهــذه مكفرات 
ولــو ســئل املكفــر دون رشوط وموانــع عــن هــذا العمــل لكفر 
ــم  ــرا فل ــك مكف ــر ذل ــم ي ــة ل ــردد إال أن أبابلاب ــه دون ت صاحب
جيــدد إســامه واســتمر يف صاتــه وكــذا لــم يكفــره انلــي صــى 
ــامه  ــدد إس ــه أن جي ــد توبت ــره بع ــم يأم ــلم ول ــه وس اهلل علي
وذلــك ألنــه عــذر باخلطــأ واالجتهــاد واعتــر عملــه ذنبــا غــر 
مكفــر يكــي فيــه اتلوبــة وانلــدم كمــا حصــل مــع حاطــب 

ســواء بســواء .
وهــذا منهــج أهــل الســنة واجلماعــة إذا صــدر مــن املســلم عما 
ظاهــره الكفــر والــردة فــا حيكــم عليــه بذلــك حــى يوقــف 
ويســتفصل منــه فــإن انتفــت عنــه اتلهمــة بعــذر مــا دفــع عنــه 
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ــر  ــا واعت ــن أحاكمه ــه يشء م ــزل علي ــم ي ــردة ول ــر وال الكف
عملــه معصيــة مــن املعــايص وبــي عليــه اتلوبــة واالســتغفار 

ممــا أخطــأ فيــه .
ــه  ــع عن ــه وإن دف ــه فإن ــرر فعل ــذر وب ــا اعت ــق فمهم ــا املناف أم
حكــم الــردة يف ادلنيــا وجــرت عليــه أحــاكم املســلمن فكفــره 

ثابــت حقيقــة عنــد اهلل جيــازى بــه يف اآلخــرة .
وخنتــم هــذه احللقــة خبيانــة املنافقــن دليــن اهلل بطريــق آخــر 
وهــو خــذالن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم واملســلمن يف 

أحلــك الظــروف وتــرك نرتهــم 
فــي غــزوة أحــد خــرج رأس انلفــاق ابــن أيب مــع انلــي عليــه 
الصــاة والســام، ويف جــزء مــن الطريــق اخننــس بثلــث اجليــش 

ورجــع بهــم.
ــام  ــاين؟ ع ــم وعص ــه: أطاعه ــن أيب ألصحاب ــد اهلل ب ــال عب وق

ــل أنفســنا؟ فرجــع، ورجــع مــن أطاعــه. نقت
ــرو  ــن عم ــد اهلل ب ــم عب ــه: »فاتبعه ــحاق يف روايت ــن إس ــال اب ق
بــن حــرام، الصحــايب اجلليــل وادل جابــر، تبـِـع اثللــث املنســحب، 
يب، فناشــدهم أن يرجعــوا 

ُ
واكن خزرجًيــا مــن قــوم عبــد اهلل بــن أ
للقتــال، فأبــوا، فقــال: أبعدكــم اهلل« 

ــا  ــم: »ي ــال هل ــرام ق ــن ح ــرو ب ــن عم ــد اهلل ب ــة أن عب ويف رواي
قــوم أذكركــم اهلل، ال ختذلــوا قومكــم ونبيكــم عنــد َمــن حر 
مــن عدوهــم، فقالــوا: لــو نعلــم أنكــم تقاتلــون ملــا أســلمناكم، 
ولكنــا ال نــرى أنــه يكــون قتــال« لــو نعلــم قتــاالً التبعناكــم » 
فلمــا اســتعصوا عليــه، وأبــوا إال االنــراف عنــه قــال: »أبعدكم 

اهلل أعــداء اهلل فســيغي اهلل عنكــم نبيــه«
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ــن يف  ــلم فرقت ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــاب رس واكن أصح
ــح فــزل فيهــم  احلكــم عليهــم كمــا جــاء يف احلديــث الصحي
ــهم  ــن واهلل أركس ــن فئت ــم يف املنافق ــا لك ــاىل : ) فم ــوهل تع ق

ــا كســبوا (  بم
قــال ابــن جريــر : قــال بعضهــم :نـــزلت يف اختــاف أصحــاب 
فــوا عــن رســول 

َّ
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم يف اذليــن ختل

ــة،  ــوا إىل املدين ــد وانرف ــوم أح ــلم ي ــه وس ــى اهلل علي اهلل ص
ــاال  ــُم قَِت

َ
ــْو َنْعل

َ
ــه: ل ــوا لرســول اهلل عليــه الســام وألصحاب وقال

ــران: 167[. ــورة آل عم ــْم ]س َبْعَناُك التَّ
عــن زيــد بــن ثابــت: أن انلــي صــى اهلل عليــه وســلم ملــا خــرج 
إىل أحــد، رجعــت طائفــة ممــن اكن معــه، فــاكن أصحــاب انلــّي 
صــى اهلل عليــه وســلم فيهــم فرقتــن، فرقــة تقــول: » نقتلهــم »، 
وفرقــة تقــول: » ال ». فنـــزلت هــذه اآلية: » فما لكــم يف املنافقن 
ــة،  فئتــن واهلل أركســهم بمــا كســبوا أتريــدون أن تهــدوا » اآلي
فقــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم يف املدينــة: إنهــا َطْيَبــة، 

ــة.  وإنهــا َتْنــي َخَبثهــا كمــا تنــي انلــار خبــَث الِفضَّ
ويف روايــة قــال: ذكــروا املنافقــن عنــد انلــي صــى اهلل عليــه 
ــم ».  ــق: » ال نقتله ــال فري ــم »، وق ــق: » نقتله ــال فري ــلم، فق وس

فأنـــزل اهلل تبــارك وتعــاىل: » فمــا لكــم يف املنافقــن فئتــن »
ــك  ــك يف ذل ــر باش ــن مكف ــل املنافق ــا أن فع ــاهد هن والش
ــلمن  ــلم واملس ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــلموا رس ــث أس حي
ونصــت اآليــة ىلع ذلــك ولكنهــم تعــذروا باتلــأول وأنهــم ظنــوا 
أال قتــال وهــم اكذبــون يف ذلــك ولكــن قبــل هــذا العــذر منهــم 
فلــم يقــع عليهــم الكفــر واســتمتعوا بأحــاكم املســلمن حياتهم 

وحســابهم ىلع كفرهــم ادخــر هلــم يف اآلخــرة .
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ــة إذا  ــوم لّك مجع ــلول اكن يق ــن أيب س ــد اهلل ب ــد روي أّن عب وق
جلــس رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم، فيقــول: أيّهــا انلــاس 
روه،  هذا رســول اهلل بــن أظهركم أكرمكــم اهلل به فانــروه وعزِّ
واســمعوا هل وأطيعــوا. ثــم جيلــس. حــى إذا صنــع يــوم أحــد مــا 
صنــع، قــام يفعــل ذلك كمــا اكن يفعلــه، فأخــذ املســلمون بثيابه 
مــن نواحيــه وقالــوا: اجلــس يــا عــدوَّ اهلل لســَت ذللــك بأهــل، 
وقــد صنعــَت مــا صنعــَت! فخــرج يتخطــى رقــاب انلــاس، فلقيه 
ــْع يســتغفْر لــك رســوُل  ــَك ارِْج

َ
رجــل مــن األنصــار فقــال: ويل

اهلل، قــال: واهلل مــا أبــي أن يســتغفر يل.
قــال ابــن جريــر يف قــوهل ) فمــا لكــم يف املنافقــن فئتــن ...( : 
وقــال آخــرون: بــل اكن اختافهــم يف قــوم مــن أهــل الــرشك اكنوا 
أظهــروا اإلســام بمكــة، واكنــوا يعينــون املرشكن ىلع املســلمن.

عــن ابــن عبــاس قــوهل: » فما لكــم يف املنافقــن فئتــن »، وذلك 
مــوا باإلســام، واكنــوا يظاهــرون 

ّ
أن قومــا اكنــوا بمكــة قــد تكل

املرشكــن، فخرجــوا مــن مكــة يطلبــون حاجــة هلــم، فقالــوا: إن 
لقينــا أصحــاَب حممــد » عليــه الســام »، فليــس علينــا منهــم 
ــد خرجــوا مــن مكــة،  ــم ق ــا أخــروا أنه ــن مل ــأس! وأن املؤمن ب
قالــت فئــة مــن املؤمنــن: اركبــوا إىل اخلبثــاء فاقتلوهــم، فإنهــم 
يظاهــرون عليكــم عدوكــم! وقالــت فئــة أخــرى مــن املؤمنن: 
ــوا  ــد تكلم ــا ق ــون قوم ــوا =، أتقتل ــا قال ــبحان اهلل = أو كم س
متــم بــه؟ أمــن أجــل أنهــم لــم يهاجــروا ويرتكــوا 

َّ
بمثــل مــا تكل

دياَرهــم، تســتحّل دماؤهــم وأمواهلــم ذللــك! فاكنــوا كذلــك 
ــه الســام عندهــم ال ينــىه واحــدا مــن  فئتــن، والرســول علي
الفريقــن عــن يشء، فنـــزلت: » فمــا لكــم يف املنافقــن فئتــن 
واهلل أركســهم بمــا كســبوا أتريــدون أن تهــدوا مــن أضــل اهلل »، 

اآليــة.
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ــا اكن  ــر وأي ــذا اتلفس ــا ىلع ه ــواالة أيض ــر إىل امل ــع األم فرج
األمــر فلــم حيفــظ أبــدا أن انلــي صــى اهلل عليــه وســلم اعمــل 
أحــدا معاملــة املرتــد أو أن أحــدا يف زمانــه حكــم عليــه بالــردة 
ــم  ــد منه ــت ىلع أح ــم يثب ــث ل ــر حي ــل مكف ــه يف عم لوقوع

ــال ..  ــا حب ــر قضائي الكف
فيا أيها املكفر أنت بن خيارات أحاها مر علقم 

إمــا أن تقــول إن املــواالة وحمبــة الاكفريــن ومنارصتهــم وادلفــاع 
ــا يه  ــة وإنم ــن املل ــا م ــرا خمرج ــت كف ــم ليس ــم وإاعنته عنه
معصيــة كســائر املعــايص فتــورط نفســك مــع ظواهــر اآليــات 

ــة . ــع املرجئ ــق م ــاع وتتعان ــات اإلمج وحاكي
وإمــا أن تقــول إنهــا كفــر أكــر لكــن يتوقــف يف مــن صدرت 
منــه حــى يتبــن حــاهل والحيكــم عليــه بالكفــر حــى تتوافــر 
ــنة  ــل الس ــاء وأه ــج العلم ــذا منه ــع وه ــي املوان ــرشوط وتنت ال

واجلماعــة .
وإمــا تركــب رأســك وتلــف وتــدور وتــر ىلع باطلــك فيلزمك 
تكفــر هــؤالء مجيعــا بأعيانهــم ثــم تكفــر مــن عذرهــم ولــم 
يكفرهــم وهــم الصحابــة وســيدهم ســيد اخللــق أمجعــن فتمرق 

مــن ادليــن كمــا يمــرق الصــاروخ يف الرحلــة الفضائيــة .
واهلل املوفق .
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) سلســلة كيــف تعامــل النبــي صلــى اهلل عليه 
وســلم مــع مــن وقــع يف الكفــر مــن املســلمين 

  ) 5
رد أمر انلي صى اهلل عليه وسلم وكراهيته

نتلكمنــا يف حلقــة ســابقة عــن موقــف انلــي صــى اهلل عليــه 
وســلم ممــن رد أمــره ىلع عجالــة ضمن مواقــف أخرى ونســتكمل 

ايلــوم موضــوع رد األمــر بموقفــن وقبــل أن نســوقهما نقــول : 
ــك  ــب ذلل ــلم حم ــه وس ــى اهلل علي ــي ص ــر انل ــن رد أم ــل م ه

ــض هل ؟ ــر أم مبغ األم
لك اعقل سيقول : مبغض هل الشك يف ذلك وإال ملا رد أمره .. 

ــذا  ــر هك ــلم كف ــه وس ــى اهلل علي ــي ص ــر انل ــض أم إذن بغ
ــذا  ــال ه ــض وح ــذا ابلغ ــع هل ــد وادلاف ــرة باملقص ــا أم الع مطلق
الــراد املبغــض وهــو عنــد انلقــاش مــع املكفريــن نســميه انلظــر 

ــع .  ــرشوط واملوان يف ال
قــال اإلمــام حممــد بــن عبــد الوهــاب رمحــه اهلل يف تعــداد نواقض 
اإلســام : )) اخلامــس : مــن أبغــض شــيئا ممــا جــاء بــه الرســول 

صــى اهلل عليــه وســلم _ ولــو عمــل بــه  _كفــر ((
ــواع،  ــتة أن ــو س ــادي فه ــاق االعتق ــا انلف ــك :...فأم ــال كذل وق
تكذيــب الرســول، أو تكذيــب بعــض مــا جــاء بــه الرســول، أو 
بغــض الرســول أو بغــض مــا جــاء بــه الرســول صــى اهلل عليــه 

وســلم .
ــِم  ــا َجْه َم بعــَث أب

َّ
عــن اعئشــة أنَّ انلــيَّ صــىَّ اهلُل عليــِه وســل
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ــو  ــُه أب رَب
َ
ــه ف تِ

َ
ــٌل يف َصَدق ــُه رج ــا فاجَّ

ً
ق ــَة ُمَصدِّ ــَن حذيف ب

َم َفَقالــوا الَقــَوَد 
َّ
تَــْوا انلــيَّ صــىَّ اهلُل عليــِه وســل

َ
أ
َ
ُه ف َشــجَّ

َ
َجْهــٍم ف

ُكــْم كــذا 
َ
َم ل

َّ
يــا رســوَل اهللِ فقــال انلــِيُّ صــىَّ اهلُل عليــِه وســل

ُكــْم كــذا وكــذا فلــْم يَْرَضــْوا فقــال 
َ
وكــذا فلــْم يَْرَضــْوا فقــال ل

 
ِّ

َم إين
َّ
َرُضــوا فقــال انلــِيُّ صــىَّ اهلُل عليــِه وســل

َ
ُكــْم كــذا وكــذا ف

َ
ل

َخاِطــٌب الَعِشــيََّة ىلع انلــاِس وخُمِْرُُهــْم بِرَِضاُكــْم . َفَقالــوا : َنَعــْم 
َم فقــال : إِنَّ هــؤالءِ 

َّ
خطــَب رســوُل اهللِ صــىَّ اهلُل عليــِه وســل

َ
، ف

ــَوَد ، َفَعَرْضــُت عليهــم كــذا وكــذا  ــْويِن يُِريــُدوَن الَق تَ
َ
ــَن أ ْيثِيِّ

َّ
الل

َرِضيُتــْم ؟ قالــوا : ال ! َفَهــمَّ الُمهاِجــُروَن بِهــْم ، فأمَرُهــْم 
َ
َرُضــوا ، أ

َ
ف

ــوا ،  فُّ
َ
ك

َ
ــوا عنُهــْم ، ف َم : أْن يَُكفُّ

َّ
رســوُل اهللِ صــىَّ اهلُل عليــِه وســل

 
ِّ

َرِضيُتــْم ؟ َفَقالــوا : َنَعــْم ! قــال : إين
َ
َزاَدُهــْم ، فقــال : أ

َ
ُثــمَّ داعُهــْم ف

خطــَب 
َ
َخاِطــٌب ىلع انلــاِس وخُمِْرُُهــْم بِرَِضاُكــْم . قالــوا : َنَعــْم ! ف

ــْم ؟ قالــوا : َنَعــْم . َرِضيُت
َ
َم فقــال : أ

َّ
انلــيُّ صــىَّ اهلُل عليــِه وســل

قــال ابــن حــزم رمحــه اهلل تعــاىل يف املحــى : يف هــذا اخلــر عــذر 
اجلاهــل وأنــه ال خيــرج مــن اإلســام بمــا لــو فعلــه العالــم اذلي 
ــوا  ــاكن اكفــراً ألن هــؤالء الليثيــن كذب ــه احلجــة ل قامــت علي
انلــي صــى اهلل عليــه وســلم وتكذيبــه كفــر جمرد بــا خاف 

لكنهــم جبهلهــم وأعرابيتهــم ُعــذروا باجلهالــة فلــم يكفــروا.
قلــت :  وهــذا اذلي قــاهل انلــي صــى اهلل عليــه وســلم يف زمنــه 
ــرد  ــث . ف ــه يف األحادي ــة من ــد أىلع صح ــه اليوج ــن أصحاب وب
ــد  ــلم بع ــه وس ــى اهلل علي ــي ص ــث انل ــراب حدي ــؤالء األع ه
ثبوتــه دليهــم بــأىلع درجــات اثلبــوت مــا حكمــه عنــد العلمــاء 

؟؟
قــال اإلمــام إســحاق بــن راهويــه: )مــن بلغــه عــن رســول اهلل 
صــى اهلل عليــه وســلم خــر يقــر بصحتــه ثــم رده بغــر تقيــة 

فهــو اكفــر( 
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وقــال الســيوط يف كتابــه »مفتاح اجلنــة يف االحتجاج بالســنة«: 
)فاعلمــوا رمحكــم اهلل أن مــن أنكــر حديــث انلــي صــى اهلل 
ــول  ــروف يف األص ــه املع ــا برشط ــوال اكن أو فع ــلم ق ــه وس علي
حجــة كفــر ، وخــرج عــن دائــرة اإلســام ، وحــرش مــع ايلهــود 
وانلصــارى أو مــن شــاء مــن فــرق الكفــرة(، وقــال العامــة ابن 
الوزيــر يف كتابــه: »العواصــم والقواصــم« : )إن اتلكذيــب حلديــث 
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم مــع العلــم أنــه حديثــه كفر 

رصيــح ( .
ــول اهلل  ــوا الوعــد مــع رس ــم أخلف ويضــاف إىل هــذا أيضــا أنه
صــى اهلل عليــه وســلم وقــد اتفــق معهــم ىلع إعــان رضاهم ىلع 
املــأل وإذا اكن إخــاف الوعــد مــن اإلنســان العــادي نفاقــا فمــع 

رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم مايكــون ؟
فاحيــاول األزريق االتلفــاف ىلع رصاحــة هــذا احلديــث وظهــور 
دالتلــه ىلع العــذر بابلــداوة واجلهــل يف الكفر األكــر بتمحات 
ــول هل :  ــث ونق ــة احلدي ــن يف صح ــة الطع ــا : حماول ــة منه فارغ
ــة  ــرد اثلق ــح وتف ــث صحي ــادريج واحلدي ــك ف ــذا بعش ــس ه لي
باحلديــث مقبــول وعليــه مجاهــر أئمــة احلديــث فكيــف 

ــث شــواهد وطــرق .  وللحدي
ــار  ــة انله ــار ) أو رائع ــة انله ــمس يف رابع ــكار الش ــا : إن ومنه
عنــد آخريــن ( باتللكــف القبيــح لردهــم متعلــا بنقــل عــن أحد 
الــرشاح خالفــه مــن هــو أعلــم منــه وأضبــط للمعــى .. ولــو اكن 
كامهــم يفهــم منــه عــدم رضاهــم باملــال ملــا هــم الصحابــة أن 
ــة وإنمــا همــوا بهــم جلرأتهــم ىلع  ــه كمــا يف نــص الرواي يقعــوا ب
ــك  ــي عين ــلم ) عي ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــب رس تكذي

هكــذا كمــا يقــال ( وهــذا جلافتهــم وبداوتهــم .
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ومنهــا : اتلعلــل بأنــه حــق للرســول صــى اهلل عليه وســلم تنازل 
عنــه . وهــذا أقبــح وأســمج تعلــل .. حنــن نبحــث هــل تكذيــب 
الرســول يتناقــض مــع اإليمــان بــه أم ال ؟ فــإن اكن يتناقــض فمــا 
فائــدة عفــو الرســول صــى اهلل عليــه وســلم مــن عــدم عفــوه ؟ 
ــم نعذرهــم  ــا عليهــم الكفــر ول قــد انتقــض إيمانهــم إن أوقعن
ــو  ــلم بالعف ــو س ــم ول ــردة عليه ــاكم ال ــل أح ــب تزي ــا وج وهن
املزعــوم دلفــع عنهــم القتــل فقــط وأمــا ســائر أحــاكم الكفــار 

تلحقهــم .. أم مــاذا يــا أزريق ؟؟؟؟
ــن  وعــن ســهل بــن ُحَنيــف ريض اهلل عنــه أنــه قــال يــوم ِصفِّ
ــد  ــم، فلق ــوا رأيك ــاس اتهم ــا انل ــا أيه ــن: »ي ــم احلكم وحك
رأيتنــا مــع رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم يــوم أيب جنــدل، 
ــلم  ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــرد ىلع رس ــتطيع أن ن ــو نس ول

ــاه« ــره لرددن أم
يقصــد مــارواه ابلخــاري وغــره : أن أبــا جنــدل قــال أي معــرش 
ــا  ــرون م ــت مســلما اال ت ــد جئ املســلمن أرد إىل املرشكــن وق
ــر  ــال عم ــديدا يف اهلل فق ــا ش ــذب عذاب ــد ع ــت واكن ق ــد لقي ق
ــت  ــلم فقل ــه وس ــى اهلل علي ــي اهلل ص ــت ن ــاب فأتي ــن اخلط ب
ألســت نــي اهلل حقــا قــال بــى قلــت ألســنا ىلع احلــق وعدونــا 
ىلع ابلاطــل قــال بــى قلــت فلــم نعطــى ادلنيــة يف ديننــا إذا قــال 
إين رســول اهلل ولســت أعصيــه وهــو نــارصي قلت أوليــس كنت 
حتدثنــا أنــا ســنأيت ابليــت فنطــوف بــه قــال بــى فأخرتــك أنــا 
نأتيــه العــام قــال قلــت ال قــال فإنــك آتيــه ومطــوف بــه قــال 
ــي اهلل  ــذا ن ــس ه ــر ألي ــا بك ــا أب ــت ي ــر فقل ــا بك ــت أب فأتي
حقــا قــال بــى قلــت ألســنا ىلع احلــق وعدونــا ىلع ابلاطــل قــال 
ــا إذا ؟ قــال أيهــا الرجــل  بــى قلــت فلــم نعطــى ادلنيــة يف دينن
إنــه لرســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم وليــس يعــي ربــه وهــو 
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نــارصه فاستمســك بغــرزه فــواهلل إنــه ىلع احلــق قلــت أليــس اكن 
حيدثنــا أنــا ســنأيت ابليــت ونطــوف بــه قــال بــى أفأخــرك أنــك 
تأتيــه العــام قلــت ال قــال فإنــك آتيــه ومطــوف بــه قــال الزهري 

قــال عمــر فعملــت ذللــك أعمــاال .
ــه  ــف ريض اهلل عن ــن حني ــهل ب ــن كام س ــى م ــا م ــرأ م اق
ــاهلل لكفــرت  ــو أســتطيع أن أكفــر ب ــل : ل ــال قائ ــو ق وختيــل ل

ــل ؟  ــه دون تأوي ــذا من ــل ه ــل يقب ه
كمــا أن كام عمــر ريض اهلل عنه يشــر إىل وقوع يشء يف نفســه 
مــن وعــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم هلــم بإتيــان ابليــت 
ــري  ــال الزه ــت وذلا ق ــوهل يف الوق ــدم حص ــع ع ــه م ــواف ب والط
عنــه فعملــت ذللــك أعمــاال أي توبــة ممــا وقــع يف نفســه ذلــك 

ايلــوم .
ــه يف  ــب ريض اهلل عن ــن كع ــن أيب ب ــا ورد ع ــب مم ــذا قري وه

ــرآن . ــرف الق ــألة أح مس
َدَخــَل رَُجــٌل 

َ
َمْســِجِد ، ف

ْ
ْنــُت يِف ال

ُ
ــاَل : ك

َ
ْعــٍب ، ق

َ
يَبِّ بْــِن ك

ُ
فَعــْن أ

 قـِـَراَءةً 
َ
ْيــِه ، ُثــمَّ َدَخــَل آَخــُر َفَقرَأ

َ
نَْكْرُتَهــا َعل

َ
 قـِـَراَءةً أ

َ
يَُصــيِّ ، َفَقــرَأ

َنــا مَجِيًعــا ىلَعَ 
ْ
َة َدَخل

َ
ــا َضْيَنــا الصَّ

َ
ــا ق مَّ

َ
ل
َ
ــَراَءةِ َصاِحبِــِه ، ف

َ
ِســَوى ق

 قـِـَراَءةً 
َ
ــرَأ

َ
ــُت : إِنَّ َهــَذا ق

ْ
َم ، َفُقل

َّ
ْيــِه َوَســل

َ
َُّ َعل َِّ َصــىَّ اهلل َرُســوِل اهلل

ــِه ،  ــَراَءةِ َصاِحبِ ــَوى قِ  ِس
َ
ــرَأ ــُر َفَق ــَل آَخ ــِه ، َوَدَخ ْي

َ
ــا َعل نَْكْرُتَه

َ
أ

ــَن  َحسَّ
َ
ــَرآ ، ف َم ، َفَق

َّ
ــل ــِه َوَس ْي

َ
َُّ َعل ــىَّ اهلل َِّ َص ــوُل اهلل ــا َرُس َمَرُهَم

َ
أ
َ
ف

َســَقَط يِف َنْفــِي ِمــَن 
َ
َنُهَما ، ف

ْ
َم َشــأ

َّ
ــِه َوَســل ْي

َ
َُّ َعل ــِيُّ َصــىَّ اهلل انلَّ

 َِّ ــوُل اهلل ى َرُس
َ
ــا َرأ مَّ

َ
ل
َ
ــِة ، ف َاِهلِيَّ

ْ
ــُت يِف اجل ْن

ُ
 ك

ْ
 إِذ

َ
ــِب ، َوال ِذي

ْ
اتلَّك

ــْدرِي ،  َب يِف َص ــيَِي ، رَضَ ــْد َغِش
َ
ــا ق َم َم

َّ
ــل ــِه َوَس ْي

َ
َُّ َعل ــىَّ اهلل َص

ــاَل  ــا ، َفَق
ً
َرق

َ
ــلَّ ف ــزَّ وََج َِّ َع  اهلل

َ
ــُر إىِل ْنُظ

َ
ــا أ َم نَّ

َ
أ
َ
ــا َوك

ً
ــُت َعَرق ِفْض

َ
ف

ــِه  ْ ــَرَدْدُت إيِلَ
َ
ُقــْرآَن ىلَعَ َحــْرٍف ، ف

ْ
ــرَأِ ال

ْ
ِن اق

َ
َّ أ ْرِســَل إيِلَ

ُ
يَبُّ أ

ُ
ــا أ يِل : يَ
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ــَرَدْدُت 
َ
هُ ىلَعَ َحْرَفــْنِ ، ف

ْ
ــرَأ

ْ
َّ اثلَّانَِيــَة اق ــَردَّ إيِلَ

َ
ــِي ، ف مَّ

ُ
ْن ىلَعَ أ ْن َهــوِّ

َ
أ

ْحــُرٍف 
َ
هُ ىلَعَ َســْبَعِة أ

ْ
ــرَأ

ْ
َّ اثلَّاثِلَــَة اق ــَردَّ إيِلَ

َ
ــِي ، ف مَّ

ُ
ْن ىلَعَ أ ْن َهــوِّ

َ
ْــِه أ إيِلَ

ُهــمَّ 
َّ
ــُت : الل

ْ
ِيَها ، َفُقل

ُ
نل

َ
ٌة تَْســأ

َ
ل
َ
ٍة َرَدْدتَُكَهــا َمْســأ ــَك بـِـُكلِّ َردَّ

َ
ل
َ
، ف

ــْرُت اثلَّاثِلَــَة يِلَــْوٍم يَْرَغــُب  خَّ
َ
ــِي ، وَأ مَّ

ُ
ِفــْر أِل

ْ
ُهــمَّ اغ

َّ
ــِي ، الل مَّ

ُ
ِفــْر أِل

ْ
اغ

ُهــْم
ُّ
ــُق لُك

ْ
َل َّ اخلْ إيِلَ

ويف لفــظ : فدخــل يف نفــي مــن الشــك واتلكذيــب أشــد ممــا 
اكن يف اجلاهليــة ..وقــد تكــرر ذلــك )وهــذا مهــم ( بعدمــا ذهب 
بهمــا إىل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم فلمــا صوبهمــا قــال : 
فدخــل قلــي أشــد ممــا اكن يف اجلاهليــة مــن الشــك واتلكذيب .

 للنبوة أشــد 
ً
قــال انلــووي: معنــاه وســوس يل الشــيطان تكذيبــا

ممــا كنــت عليــه يف اجلاهليــة، ألنــه يف اجلاهليــة اكن اغفــاً أو 
، فوســوس هل الشــيطان اجلــزم باتلكذيــب.

ً
متشــكاك

قــال القــايض عيــاض: معــى قــوهل ســقط يف نفــي أنــه اعرتتــه 
ــاه  ــة. معن ــت يف اجلاهلي ــوهل: وال إذ كن ــة.قال: وق ــرة ودهش ح
ــذه  ــال: وه ــم يعتقده.ق  ل

ً
ــا ــه تكذيب ــزع يف نفس ــيطان ن أن الش

ــم يســتمر عليهــا ال يؤاخــذ بهــا. اخلواطــر إذا ل
قــال املــازري: معــى هــذا أنــه وقــع يف نفــس أيب بن كعــب نزعة 
ــم زالــت يف احلــال حــن رضب  مــن الشــيطان غــر مســتقرة ث

.اـه
ً
انلــي صــى اهلل عليــه وســلم بيــده يف صــدره ففــاض عرقــا

وهنــا عــذر جبهلــه أن القــرآن أنــزل ىلع ســبعة أحــرف وبأنــه 
لــم يســتمر ىلع ذلــك بعــد ابليــان 

وهــذا مثلــه مثــل ذات األنــواط ومثــل احللــف بالــات والعــزى 
ُمْســلَِم 

ْ
وقــد تقــدم معنــا قــول الشــيخ حممد بــن عبــد الوهــاب : ال

ــَه ىلَعَ  ّ
ــْدرِي، َفُنبِ ــَو ال يَ ــٍر َوُه ِــَكاِم ُكْف ــَم ب

َّ
ــَد إَِذا تََكل ُمْجَتِه

ْ
ال
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ــو  ــَل َبُن ــا َفَع َم
َ
ــُر، ك ــُه ال يَْكُف نَّ

َ
ــاَعتِِه: أ ــْن َس ــاَب ِم ــَك، َفَت ِ َذل

ِيــَن 
َّ

ائِيــَل )أي يف قوهلــم اجعــل نلــا إهلــا كمــا هلــم آهلــة ( ، َواذل إرِْسَ
َم )أي يف قصــة ذات انــواط(.

َّ
ْيــِه َوَســل

َ
وا انلَّــِيَّ -َصــَىّ اهلُل َعل

ُ
ل
َ
َســأ

ونقــول : وكذلــك إذا لــم يتلكــم ولكــن وقــع يف نفســه اعتقــاد 
فاســد لشــبهة ووسوســة شــيطان فبن هل فســاده فصحــح اعتقاده 

ــا هنا كم
ــة السلســلة لصحــة إســام مــن اكن  ــا يف بداي ــا تعرضن ــل إنن ب
ــوهل  ــا ق ــهادتن وذكرن ــر بالش ــه أق ــه إال أن ــام بقلب ــا لإلس اكره
تعــاىل : ) قالــت األعــراب آمنــا قــل مــل تؤمنــوا ولكــن قولــوا 
أســلمنا وملــا يدخــل اإليمــان يف قلوبكــم ( وموضــوع املؤلفــة 
ــردة القتصــاره ىلع  ــه ال ــال ملــن خيــى علي قلوبهــم وإعطــاء امل
انلطــق بالشــهادتن مــع عــدم دخــول اإليمــان إىل القلــب ومــن 
ــاَل : َما ُســئَِل 

َ
ذلــك احلديــث العجيــب عــن أنــٍس ريض اهلل عنه ق

 أْعَطــاهُ 
َّ
 إاِل

ً
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ىلَعَ اإلْســاَِم َشــيْئا

 
َ

ــَع إىِل رَج
َ
ــْنِ ، ف

َ
ــْنَ َجَبل  َب

ً
ــاهُ َغَنمــا أْعَط

َ
ــٌل ، ف ــْد َجــاءهُ رَُج َق

َ
، َول

ــداً يُعِطــي َعَطــاَء َمــن  ــْوِم ، أْســلُِموا فــإِنَّ حُمَمَّ
َ
ْوِمــِه ، َفَقــاَل : يـَـا ق

َ
ق

ــا  ْنَي  ادلُّ
َّ
ــُد إاِل ــا يُري ــلُِم َم يُْس

َ
ــُل ل ــر ، َوإْن اَكَن الرَُّج ــَى الَفْق ال خَيْ

ــِه ِمــَن  ْ  يَِســراً َحــىَّ يَُكــوَن اإلْســاَُم أَحــبَّ إيِلَ
َّ
َبــُث إاِل

ْ
، َفَمــا يَل

ــواكين رمحه  ْيَهــا . رواه مســلم وقــد بــوَّب اإلمام الشَّ
َ
ْنَيــا َوَمــا َعل ادلُّ

اهلل يف »نيــل األوطــار« بابًــا بعنــوان: »بــاُب صحــِة اإلســام مــع 
ِط الفاِســِد«. ثــم ذكــر ثاثــة أحاديــث: _ حديــث نــر بــن  ْ الــرشَّ
اعصــٍم الليــي، عــن رجــٍل منهــم، أنــه أىت انلــي صــى اهلل عليــه 
ــُث  ــه؛ واحلدي ــَل من ــن؛ فَقبِ َ صات ــيِّ َم، ىلع أن يَُص

َ
ــل ــلم فأْس وس

ــَل  ــاةً، فَقبِ ــي إال ص ــر هل: »ىلع أال يُص ــٍظ آخ ــد، ويف لف رواه أمح
منــه«. _ حديــث وهــٍب قــال: ســألُت جابــرًا عــن شــأن ثقيــٍف إذ 
ــه وســلم أن  ــْت، فقــال: اشــرتطْت ىلع انلــيِّ صــى اهلل علي باَيَع
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ال صدقــَة عليهــا وال جهــاد، وأنــه ســمع انلــيَّ صــى اهلل عليــه 
قون وجُياهــدون«؛ واحلديــث  وســلم بعــد ذلــك يقــول: »َســيََتَصدَّ
ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــٍس أنَّ رس ــث أن ــو داود. _ حدي رواه أب
وســلم قــال لرجــٍل: »أْســلِم«، قــال: أجــدين اكرًهــا، قــال: »أســلِْم، 
ــب رمحــه اهلل  ــم عقَّ ــا«؛ واحلديــث رواه أمحــد. ث وإن كنــَت اكرًه
بعدهــا قائــاً: »هــذه األحاديــُث فيهــا ديلــٌل ىلع أنــه جيــوز ُمبايعُة 
بــول اإلســام منــه وإن رشط رشًطــا باطــاً، وأنــه يَِصحُّ 

َ
الاكفــر وق

إســاُم َمــن اكن اكرًهــا. 
ِهَمــُه احلافــُظ ابــن حجــر العســقاين؛ حيث بـَـوََّب ىلع 

َ
وهــذا مــا ف

احلديــث بقــوهل: »بــاب اتلألــف ىلع اإلســام«، كمــا يف الَمطالـِـب 
العايلــة وقــال احلافــظ ابــن رجــب يف جامــع العلــوم واحلَِكــم 
: وِمــن املعلــوم بالــرورة أنَّ انلــيَّ صــى اهلل عليــه وســلم اكن 
يْقَبــل ِمــن لكِّ َمــن جــاءه يريــد ادلخــول يف اإلســام الشــهادتِن 
فقــط، ويعصــم دمــه بذلــك، وجيعلــه مســلًما، فقــد أنكــر ىلع 
ــه لَِمــْن قــال: ال هلإ إال اهلل، ملــا رفــع عليــه 

َ
أســامة بــن زيــد قْتل

ــه  ــى اهلل علي ــن ص ــم يك ــه، ول ــره علي ــتد نك ــيف، واش الس
وســلم يشــرتط ىلع َمــن جــاءه يريــد اإلســام أن يلــزتَم الصــاة 
بـِـل ِمــن قــوٍم اإلســاَم، واشــرتطوا أال 

َ
والــزاكة، بــل قــد ُروَِي أنــه ق

ــال: اشــرتطْت  ــر ق ــن جاب ــام أمحــد، ع ــند اإلم ــوا، فــي مس يزك
ثقيــف ىلع رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم أن ال صدقــة 
عليهــم وال جهــاد، وأن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قــال: 
قون وجُياهــدون«. وفيــه أيًضــا عــن نــر بــن اعصــم  »ســيََتَصدَّ
الليــي عــن رجــل منهــم، أنــه أىت انلــي صــى اهلل عليــه وســلم 
ــه، وأخــذ اإلمــام  ــل من ــن، فَقبِ ــيِّ إال صات َم، ىلع أال يَُص

َ
ــل فأْس

أمحــد بهــذه األحاديــث، وقــال: يَِصــحُّ اإلســام ىلع الــرشط 
الفاســِد، ثــم يُلــزم برشائــع اإلســام لكهــا، واســتدل أيًضــا بــأن 
ــه وســلم  ــال: بايعــُت انلــي صــى اهلل علي ــن حــزام ق ــم ب حكي
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ــُجَد مــن غــر  ــا، قــال أمحــد: معنــاه أن يَْس ِخــرَّ إال قائًم
َ
ىلع أال أ

ركــوع«.
وحنــن هنــا النطيــل بتوجيــه هــذه الروايــات وانلظر فيهــا حديثيا 
واجلمــع بينهــا وبــن مــا يعارضهــا لكنهــا رصحيــة يف تأكيــد أنــه 
اليصــح أن يوقــع الكفــر ىلع أحــد أبغــض شــيئا ممــا جــاء بــه 
انلــي صــى اهلل عليــه وســلم حــى ينظــر يف اســتيفاء الــرشوط 
وانتفــاء املوانــع وأن اســم اإلســام وحكمــه اليــزول عنــه بمجــرد 

وقوعــه يف ذلــك ..
هــذا ، وقــد بقيــت نلــا حلقتــان مــن هــذه السلســلة املباركــة 

ــتعان واهلل املس
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حلقة معرتضة ) مرشك ومسلم واقع يف رشك (
ــزايج  ــر م ــن عك ــبان ولك ــة يف احلس ــك احللق ــن تل ــم تك ل
أحــد الطــاب أقســم ع أن أســتمع لتســجيل قصــر ملجهــول 
ــرة  ــط لك ــن فق ــاء املعروف ــتمع إال للعلم ــم أين ال أس ــه يعل ألن
ــلك  ــلك مس ــم يس ــتمعت ملتلك ــن فاس ــت ثم ــن والوق انلاعق
ــه  ــو أبل ــلمن وه ــار ىلع املس ــات الكف ــل آي ــوارج يف تزي اخل
متعالــم إذ يصــف املفــرق بــن املــرشك واملســلم الواقــع يف الرشك 
باحلمــار فوجدتــه أوىل بالوصــف مــع االعتــذار لألخــر . وحنــن 
قــد تكلمنــا عــن الفــرق بينهمــا يف لقــاء انلصيحــة للمســلمن 
واملج_اهديــن واألنصــار ويف احلملــة الطرهونيــة ىلع الغــاة وقــد 
أثــار يف نفــي هــذا املتعالــم املتطفــل ىلع العلــم وأهلــه أن أعقد 
ــف اذلي  ــو األوىل بالوص ــن ه ــر م ــن يلظه ــن االثن ــة ب مقارن
وصــف بــه خمالفــه !! وعندنــا ايلــوم رجــان أحدهمــا مــرشك من 
ــايئ إذا ذهــب ملســجد  ــة واآلخــر مســلم مــن أقرب ــام اجلاهلي أي

الســيدة نفيســة طــاف بالقــر بعــد صــاة اجلمعــة . 
هذا الـــــ )...( يقول هما سواء فتعالوا ننظر للفروق :

املــرشك : لــم يقــل يوما لكمــة اتلوحيــد ال هلإ إال اهلل حممد رســول 
اهلل اللكمــة الــي يدخــل بهــا اإلســام فدمــه وماهل وعرضــه مباح 

إال أن يعاهــد أو يصبــح هل ذمــة أو أمان .
ــد ال هلإ إال اهلل  ــة اتلوحي ــال لكم ــرشك : ق ــع يف ال ــلم الواق املس
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حممــد رســول اهلل الــي عصمــت دمــه ومــاهل وعرضــه وجعلتــه 
ــلمن . ــاع املس ــلمن بإمج ــة املس يف مجل

املــرشك : ال يعــرف هل اســم عنــد مجيــع املســلمن ســوى املــرشك 
.

ــل  ــع أه ــد مجي ــلم عن ــمه مس ــرشك : اس ــع يف ال ــلم الواق املس
ــن  ــن تيميــة والشــيخ حممــد ب اإلســام ســوى شــيخ اإلســام اب

ــا . ــن تبعهم ــاب وم ــد الوه عب
املرشك : حكمه الكفر بإمجاع املسلمن .

املســلم الواقــع يف الــرشك : حكمــه اإلســام بإمجــاع املســلمن 
حــى عنــد مــن ســماه مــرشاك فقــد نــص شــيخ اإلســام والشــيخ 
حممــد ىلع عــدم تكفــره ) ومعلــوم قرمطــة من حــاول االتلفاف 
ىلع ذلــك بمــا يضحــك اثلــى ( ولــو ســلم بوجــود مــن يكفــره 
ويــزل عليــه أحــاكم الاكفريــن فهــم قلــة قليلــة ال اعتبــار هلــا .

املرشك : ال يصحح دينه اعلم من علماء املسلمن إطاقا .
املســلم الواقــع يف الــرشك : يصحــح دينــه أئمــة علمــاء كثــرون 

مــن علمــاء اإلســام بــل يفعلــون فعلــه.
ــون  ــا تك ــاب أنه ــن العج ــرة وم ــة كث ــول : اآلهل ــرشك : يق امل

ــون ــدا جمن ــا واح ــن جعله ــدا وم ــا واح إهل
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ــع يف الــرشك : يقــول : اليوجــد هلإ غــر هلإ واحــد  املســلم الواق
ومــن اختــذ آهلــة غــر اهلل فهــو مــرشك اكفــر

املــرشك : اآلهلــة تــر وتنفــع وتعلــم الغيــب وتنــر اعبدهــا 
وغــر ذلــك مــع اهلل

ــع  ــر وينف ــو اذلي ي ــده ه ــرشك : اهلل وح ــع يف ال ــلم الواق املس
وهــو فقــط اذلي يعلــم الغيــب وهــو انلــارص واملعــن والرشيــك 

معــه يف ذلــك .
املــرشك : أنــا مــرشك أعبــد مــع اهلل آهلــة أخــرى تقربــي إيلــه 

وهــم رشاكء هل .
املســلم الواقــع يف الــرشك : أنــا مســلم موحــد ال أعبــد مــع اهلل 

غــره .
املــرشك : )إذا قيــل هل ماتعبــد ؟( قــال : أعبــد أصنامــا أظــل هلــا 

اعكفــا 
املســلم الواقــع يف الــرشك : )إذا قيــل هل ماتعبــد ؟( قــال : أعبــد 

ــو  اهلل اذلي ال هلإ إال ه
املــرشك : ) إذا قيــل هل : ال هلإ إال اهلل ( اســتكر وقــال : ال أتــرك 

آهلــي لشــاعر جمنــون
ــرح  ــل هل : ال هلإ إال اهلل ( ف ــرشك : ) إذا قي ــع يف ال ــلم الواق املس
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ــول اهلل . ــد رس ــال : ال هلإ إال اهلل حمم ــتبرش وق واس
املرشك : حممد )صى اهلل عليه وسلم ( ساحر جمنون 

املســلم الواقــع يف الــرشك : حممــد صــى اهلل عليــه وســلم رســول 
اهلل وســيد اخللــق أمجعــن وخاتــم األنبيــاء واملرســلن .

املــرشك : اليوجــد رســل وال أنبيــاء ومــا أنــزل اهلل ىلع بــرش مــن 
يشء .

ــب  ــن وبالكت ــل أمجع ــن بالرس ــرشك : أوم ــع يف ال ــلم الواق املس
ــم . ــرآن الكري ــها الق ــا وىلع رأس ــة لكه املزل

املــرشك : املائكــة بنــات اهلل أنبهــا بزواجــه مــن رسوات اجلن 
.

ــق اهلل  ــن خل ــق م ــة خل ــرشك : املائك ــع يف ال ــلم الواق املس
ــس هل ودل وال  ــك هل ولي ــده الرشي ــده وح ــور تعب ــن ن ــا م خلقه

ــة . صاحب
املــرشك : ال بعــث بعــد املــوت ومــا يه إال حياتنــا ادلنيــا نمــوت 

وحنيــا ومايهلكنــا إال ادلهــر
املســلم الواقــع يف الــرشك : أومــن بايلــوم اآلخــر وابلعــث بعــد 

ــن . ــن املرشك ــار للاكفري ــة للمســلمن وانل ــوت واجلن امل
املــرشك : أنــا مــرشك ولــو شــاء اهلل مــا أرشكــت أنــا وال آبــايئ 
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ــا بالقــدر خــره ورشه . وال عبــدت غــره ولســت مؤمن
ــد إال اهلل وال  ــلم وال أعب ــا مس ــرشك : أن ــع يف ال ــلم الواق املس

ــره ورشه . ــه خ ــن ب ــايل وأوم ــدر ىلع أفع ــج بالق أحت
ــودي  ــل إذا ن ــا ب ــام وال أؤديه ــأراكن اإلس ــن ب ــرشك : ال أوم امل

ــا . ــزوا ولعب ــا ه ــاة أختذه للص
املســلم الواقــع يف الــرشك : أومن جبميــع أراكن اإلســام وأعظمها 

وأؤديهــا وإذا نــودي للصــاة أســارع إيلها .
ــماء  ــه أس ــه فتلحق ــا جبهل ــد يف ادلني ــذره أح ــرشك : ال يع امل
وأحــاكم املرشكــن واختلــف يف حــاهل يف اآلخــرة ىلع تفصيــات 

ــرة . كث
املســلم الواقــع يف الــرشك : يعــذر جبهلــه إمجــااع يف حلوقــه أحاكم 
املرشكــن واختلــف يف عــذره يف االســم كمــا تقــدم ويف اآلخــرة 

خيتلــف يف اتلفصيــات عــن املــرشك .
املــرشك : إذا عــذر جبهلــه اليســتفيد شــيئا ألنــه مــرشك ولــن 

ينتقــل بعــذره دلائــرة اإلســام
املســلم الواقــع يف الــرشك : إذا عــذر فإنــه يبــى يف دائرة اإلســام 

ويســتفيد لك الفائدة .
املــرشك : عندمــا أخطــأ يف عبادتــه لغــر اهلل لــم يكــن وقتهــا 

إال مــن أمــة الــرشك واملرشكــن .
املســلم الواقــع يف الــرشك : عتدمــا أخطــأ يف وقوعــه يف الــرشك 
اكن وقتهــا مــن أمــة اإلســام املوعــودة باتلجــاوز عــن اخلطــأ .
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ــىف إال ىلع  ــي الخت ــرة ال ــة املؤث ــروق القوي ــذه الف ــد لك ه وبع
مــن أعــى اهلل بصرتــه وتنكــب الطريــق وســلك درب األزارقــة 
وانلجــدات واحلروريــة نطــرح ســؤاال ىلع املســلم الواقــع يف 
ــد إال اهلل  ــد والتعب ــك موح ــديع أن ــت ت ــول هل : أن ــرشك فنق ال
فكيــف تطــوف بقــر الســيدة نفيســة ؟ إذن أنــت اكذب وتعبــد 

ــر اهلل !!  غ
اجلــواب : أعــوذ بــاهلل ! أنــا أعبــد غــر اهلل ؟؟ الطــواف بالقــر 
هــذا ليــس عبــادة ، العبــادة أين مثــا أصــي هلــا ركعتــن وأمــا 
الطــواف ده فللركــة ألنهــا مــن أويلــاء اهلل الصاحلــن وقرهــا 
طاهــر مبــارك وملــا أطــوف بــه يــزل اهلل ع مــن براكتــه كرامــة 

هلــا ..أعــوذ بــاهلل منكــم ! قــال عبــادة قــال !!
ونطــرح الســؤال ىلع املــرشك األصــي : أنــت تطــوف بهبــل ملــاذا 

؟ 
ــه  ــي هل لعل ــادة م ــه عب ــوايف ب ــع اهلل وط ــه هلإ م ــواب : ألن اجل

ــىف ! ــي إىل اهلل زل ــي ويقرب ــرىض ع ي
ال فرق بن اجلوابن عند العالم العامة امللقب باحلمار ...

وخنتــم مقانلــا الطــارئ بمــا نقلنــاه يف غــر هــذا املوضــع عــن 
شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رمحــه اهلل فيمــا ذكرنــاه مــن فــروق 
جوهريــة مؤثــرة فارقــة إذ يقــول يف الفتــاوى:« قد ثبــت بالكتاب 
والســنة واإلمجــاع أن مــن بلغتــه رســالة انلــي صــى اهلل عليــه 
ــذار  ــه االعت ــل من ــر، ال يقب ــو اكف ــه فه ــن ب ــم يؤم ــلم فل وس
ــوة؛ وألن العــذر  ــة الرســالة وأعــام انلب ــاد لظهــور أدل باالجته
ــر  ــم إىل كبائ ــوب تنقس ــا أن اذلن ــم رشيع ، فكم ــأ حك باخلط
وصغائــر، والواجبــات تنقســم إىل أراكن وواجبــات ليســت أراكنــا: 
فكذلــك اخلطــأ ينقســم إىل مغفــور وغــر مغفــور، وانلصــوص 
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إنمــا أوجبــت رفــع املؤاخــذة باخلطــأ هلــذه األمــة، وإذا اكن كذلك 
فاملخطــئ يف بعــض هــذه املســائل )مســائل الــرشك( :

ــع  ــاب م ــل الكت ــن وأه ــن املرشك ــار م ــق بالكف ــا أن يلح - إم
ــان .  ــول اإليم ــة أص ــم يف اعم ــه هل مباينت

- وإمــا أن يلحــق باملخطئــن يف مســائل اإلجيــاب واتلحريــم مع 
أنهــا أيضــا مــن أصــول اإليمان. 

ــم  ــرة وحتري ــرة املتوات ــات الظاه ــوب الواجب ــان بوج ــإن اإليم ف
ــرة؛ هــو مــن أعظــم أصــول اإليمــان  املحرمــات الظاهــرة املتوات
وقواعــد ادليــن، واجلاحــد هلــا اكفــر باالتفــاق مــع أن املجتهــد يف 

بعضهــا ليــس بكافــر باالتفــاق مــع خطئــه . 
ــلم  ــي املس ــن : )يع ــد الصنف ــه بأح ــن إحلاق ــد م وإذا اكن ال ب
(  فمعلــوم أن املخطئــن مــن املؤمنن 

ً
اذلي وقــع يف الــرشك خطــأ

بــاهلل ورســوهل أشــد شــبها منــه باملرشكــن وأهــل الكتــاب .ا.ـه
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) سلســلة كيــف تعامــل النبي صلــى اهلل عليه 
وســلم مــع مــن وقــع يف الكفــر من املســلمين 

  ) 6
حماولة قتل انلي صى اهلل عليه وسلم ومسجد الرار 

مــن أعمــال املنافقــن الظاهــرة املكفــرة الــي وقــع فيهــا مجــع 
ــاكم  ــم أح ــم تلحقه ــد ول ــم أح ــم يكفره ــم فل ــم بأعيانه منه
الكفــار يف ادلنيــا أمــور عظيمــة جــدا لكنهــا لــم تثبــت عليهــم 
قضائيــا ولــو ثبتــت عليهــم قضائيــا حلكــم بردتهــم وقتلــوا ردة 

وحلقتهــم أحــاكم املرتديــن .
أقــول مــن هــذه األعمــال الكفريــة العظيمــة اإلقــدام ىلع قتــل 

رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم فلــم يمكنهــم اهلل ..
قال تعاىل : ) وهموا بما لم ينالوا (

عــن    أيب الطفيــل  ،  قــال :  ملــا أقبــل رســول اهلل صــى اهلل عليــه 
ــول اهلل  ــادى أن رس ــا فن ــر منادي ــوك    أم ــزوة    تب ــن غ ــلم   م وس
صــى اهلل عليــه وســلم   أخــذ  العقبــة  فــا يأخذهــا أحــد فبينمــا 
ــه وســلم    يقــوده    حذيفــة    ويســوق  رســول اهلل   صــى اهلل علي
بــه   عمــار   إذ أقبــل    رهــط    متلثمــون   ىلع الرواحــل    غشــوا    عمارا 
   وهــو يســوق برســول اهلل   صــى اهلل عليــه وســلم   وأقبــل  عمــار 
  يــرب وجــوه الرواحــل ، فقــال رســول اهلل صى اهلل عليه وســلم 
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 حلذيفــة    قــد قــد حــى هبــط رســول اهلل   صــى اهلل عليه وســلم   
 فلمــا هبــط رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم    نزل ورجــع    عمار 
 ،  فقــال : يــا    عمــار   هــل عرفــت القــوم ، فقــال : قــد عرفــت اعمة 
الرواحــل والقــوم    متلثمــون ،   قــال : هــل تــدري مــا أرادوا ، قــال 
ــى  ــول اهلل ص ــروا برس ــال : أرادوا أن ينف ــم ، ق ــوهل أعل اهلل ورس
ــن  ــا م ــار   رج ــأل   عم ــال : فس ــوه ، ق ــلم    فيطرح ــه وس اهلل علي
ــدتك  ــال : نش ــلم    فق ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــاب رس   أصح
بــاهلل كــم تعلــم اكن أصحــاب  العقبــة   ، فقــال : أربعــة عــرش ، 
فقــال : إن كنــت فيهــم فقــد اكنــوا مخســة عــرش فعــدد رســول 
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم   منهــم ثاثــة ، قالــوا : واهلل مــا ســمعنا 
منــادي رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم   ومــا علمنــا مــا أراد 
القــوم    فقــال :  عمــار   أشــهد أن    االثــي عــرش ابلاقــن حــرب هلل 

ولرســوهل يف احليــاة ادلنيــا ويــوم يقــوم األشــهاد .
ــة  ــام ناق ــذا خبط ــت آخ ــال : كن ــان ، ق ــن ايلم ــة ب ــن حذيف وع
ــوق  ــار يس ــه وعم ــود ب ــلم  أق ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص رس
انلاقــة وأنــا أســوق وعمــار يقــود بــه حــى إذا كنــا بالعقبــة ، إذا 
باثــي عــرش راكبــا قــد اعرتضــوه فيهــا ، قــال : فأنبهــت رســول 
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم  فــرخ بهــم فولــوا مدبريــن ، فقــال 
ــول اهلل  ــا رس ــا : ال ي ــوم ، قلن ــم الق ــل عرفت ــول اهلل : ه ــا رس نل
قــد اكنــوا متلثمــن ، ولكنــا قــد عرفنــا الــراكب ، قــال : هــؤالء 
املنافقــون إىل يــوم القيامــة ، وهــل تــدرون مــا أرادوا ، قلنــا : ال ، 
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قــال : أرادوا أن يزمحــوا رســول اهلل يف العقبــة فيلقــوه منهــا ، قلنــا 
: يــا رســول اهلل أوال تبعــث إىل عشــائرهم حــى يبعــث إيلــك لك 
قــوم بــرأس صاحبهــم ، قــال : ال ، أكــره أن تتحــدث العــرب بينهــا 
أن حممــدا قاتــل بقومــه ، حــى إذا أظهــره اهلل بهــم أقبــل عليهــم 
يقتلهــم ، ثــم قــال : امهلل ارمهــم بادلبيلــة ، قلنــا : يــا رســول اهلل 
ومــا ادلبيلــة ، قــال : يه شــهاب مــن نــار تقــع ىلع نيــاط قلــب 

أحدهــم فيهلــك.
 

َ
َنــا َعــرَشَ ُمَنافًِقا ال

ْ
ــِي اث مَّ

ُ
وأخرجــه مســلم خمتــرا ولفظــه : يِف أ

ََمــُل يِف َســمِّ  حيََهــا ، َحــىَّ يَلـِـَج اجلْ  جَيـِـُدوَن رِ
َ

َنَّــَة ، َوال ــوَن اجلْ
ُ
يَْدُخل

ــارِ  ــَن انلَّ اٌج ِم ــُة ، رِسَ
َ
َبْيل ــُم ادلُّ ُه

َ
ــْم تَْكِفيك ــٌة ِمْنُه ــاِط َثَمانَِي َِي

ْ
اخل

َتافِِهــْم ، َحــىَّ َيْنُجــَم ِمــْن ُصُدورِِهــْم .
ْ
ك

َ
َيْظَهــُر يِف أ

وعــن عــروة بــن الزبــر حنــوه وفيــه ثــم قــال رســول اهلل صــى 
اهلل عليــه وســلم  حلذيفــة : هــل عرفــت هــؤالء القــوم ، قــال : 
مــا عرفــت إال رواحلهــم يف ظلمــة الليــل حــن غشــيتهم ، ثــم 
ــاال : ال ،  ــب ؟ ق ــؤالء الرك ــأن ه ــن ش ــا اكن م ــا م ــال : علمتم ق
فأخرهمــا بمــا اكنــوا تمالــؤوا عليــه وســماهم هلمــا واســتكتمهما 
ذلــك ، فقــاال : يــا رســول اهلل أفــا تأمــر بقتلهــم ، فقــال : أكــره 

أن يتحــدث انلــاس أن حممــدا يقتــل أصحابــه . 
وقــد ذكــر ابــن اســحاق هــذه القصــة اال أنــه ذكــر أن انلــي صى 
ــان  ــن ايلم ــة ب ــمائهم حذيف ــم بأس ــا أعل ــلم   إنم ــه وس اهلل علي
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وحــده 
قــال ابــن كثــر وروينــا عــن أمــر املؤمنــن عمــر بــن اخلطــاب 
ــال :  ــم ، ق ــا منه ــاهلل أأن ــك ب ــمت علي ــة : أقس ــال حلذيف ــه ق أن
ال ، وال أبــرئ بعــدك أحــدا . يعــي حــى ال يكــون مفشــيا رس 
انلــي صــى اهلل عليــه وســلم   ، قلــت : وقــد اكنــوا أربعــة عــرش 
رجــا ، وقيــل : اكنــوا اثــي عــرش رجــا ، وذكــر ابــن اســحاق : 
أن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم  بعــث إيلهــم حذيفــة بــن 
ايلمــان فجمعهــم هل ، فخرهــم رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم 
  بمــا اكن مــن أمرهــم وبمــا تمالــؤوا عليــه ، ثــم رسد ابــن إســحاق 
أســماءهم ، قــال : وفيهــم أنــزل اهلل عــز وجــل : وهمــوا بمــا لــم 

ينالــوا .
عــن الزبــر بــن بــكار ، قــال : تســمية أصحــاب العقبــة معتــب 
بــن قشــر بــن مليــل مــن بــي عمــرو بــن عــوف شــهد بــدرا ، 
وهــو اذلي قــال : يعدنــا حممــد كنــوز كــرسى وقيــر وأحدنــا ال 
يأمــن ع خائــه ، وهــو اذلي قــال : لــو اكن نلــا مــن األمــر يشء 
ــر  ــه الزب ــر : وهــو اذلي شــهد علي ــال الزب ــا ، ق ــا ههن ــا قتلن م
بهــذا الــكام ، ووديعــة بــن ثابــت بــن عمــرو بــن عــوف ، وهــو 
اذلي قــال : إنمــا كنــا خنــوض ونلعــب ، وهــو اذلي قــال : مــا يل 
ــا واجبننــا عنــد اللقــاء ، وجــد  ــا هــؤالء أرغبنــا بطون أرى قرآن
بــن عبــد اهلل بــن نبتــل بــن احلــارث مــن بــي عمــرو بــن عــوف 
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ــر  ــود كث ــذا األس ــن ه ــد م ــا حمم ــل : ي ــال جري ــو اذلي ق ، وه
ــاه كأنهمــا قــدران مــن صفــر ينظــر بعيــي شــيطان  شــعر عين
وكبــده كبــد محــار ، خيــر املنافقــن خبــرك ، وهــو املخــر خبــره ، 
واحلــارث بــن يزيــد الطــايئ حليــف بلــي عمــرو بــن عــوف وهو 
اذلي ســبق إىل الوشــل يعــي ابلــر الــي نــىه رســول اهلل صــى 
ــن  ــه ، وأوس ب ــتى من ــد فاس ــبقه أح ــلم   إن يس ــه وس اهلل علي
قبطــي وهــو مــن بــي حارثــة ، وهــو اذلي قــال : إن بيوتنــا عــورة 
، وهــو جــد حيــى بــن ســعيد بــن قيــس ، واجلــاس بــن ســويد 
ابــن الصامــت وهــو مــن بــي عمــرو بــن عــوف وبلغنــا أنــه تاب 
بعــد ذلــك ، وســعد بــن زرارة مــن بــي مالــك بــن انلجــار وهــو 
املدخــر ىلع رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم   وهــو أصغرهــم 
ــا  ــى ، وهم ــن بلحب ــا م ــش وهم ــويد وراع ــم ، وس ــنا وأخبثه س
ممــن جهــز ابــن أيب يف غــزوة تبــوك خلــذالن انلــاس وقيــس بــن 
عمــرو بــن فهــد ، وزيــد بــن اللصيــت واكن مــن يهــود قينقــاع 
فأظهــر اإلســام وفيــه غــش ايلهــود ونفــاق مــن نافــق ، وســالة 

بــن احلمــام مــن بــي قينقــاع فأظهــر اإلســام .
ــن إســحق يف  ــق اب ــة القصــة مــن طري وقــد روى ابليهــي رواي
ــن  ــه ادلم م ــرم ب ــا حي ــاب م ــد - ب ــاب املرت ــرى كت ــن الك الس

ــره ــا اكن أو غ ــام زنديق اإلس
وفيــه : فقــال : أكــره أن يتحــدث انلــاس أن حممــدا قــد وضع يده 
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يف أصحابــه يقتلهــم ، ثــم ذكــر احلديــث يف داعئــه إياهــم وإخباره 
إياهــم برسائرهــم واعــرتاف بعضهــم وتوبتهــم وقبــوهل منهــم مــا 
دل ىلع هــذا ، قــال ابــن اســحاق : وأمــره أن يدعــو حصــن بــن 
نمــر ، فقــال هل : وحيــك مــا محلــك ىلع هــذا ، قــال : محلــي عليه 
أين ظننــت أن اهلل لــم يطلعــك عليــه فأمــا إذ أطلعــك اهلل عليــه 
ــم أؤمــن  ــه ، فــإين أشــهد ايلــوم أنــك رســول اهلل ، وإين ل وعلمت
بــك قــط قبل الســاعة يقينــا ، فأقــاهل رســول اهلل صــى اهلل عليه 

وســلم  عرتــه وعفــا عنــه بقــوهل اذلى قــال .
والشــاهد ممــا تقــدم أن اهلــم بقتــل رســول اهلل صــى اهلل عليــه 
ــت ىلع  ــد ثب ــر وق ــم الكف ــو أعظ ــل ه ــر ب ــر أك ــلم كف وس
أشــخاص بأعينهــم معروفــن بأســمائهم بالــوح وبنــص القــرآن 
الكريــم واحلديــث وشــهد عليهــم بأنهــم كفــروا ولكــن ماثبت 
ــوب  ــا وهــذا مــا فهمــه اإلمــام ابليهــي وب ــك عليهــم قضائي ذل
عليــه ابلــاب ولكهــم بقيــت معاملتــه معاملــة املســلم ولــم يــزل 
ــه  ــار وحــى مــن ذكــر أن ــا مــن أحــاكم الكف ــه يشء إطاق علي
ــه  ــي بتوبت ــامه واكت ــد إس ــه جتدي ــب من ــم يطل ــم ل ــاب منه ت

فقــط بعــد إيقافــه وتنبيهــه .
فيــا أيهــا املكفــرون مالكــم كيــف حتكمــون ؟ أفــا تعقلــون 

؟؟
ــون  ــا املنافق ــي عمله ــة ال ــة العظيم ــال الكفري ــن األعم وم
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وعرفــوا فيهــا بأســمائهم وليســت انتقاصــا لرســول اهلل صــى اهلل 
عليــه وســلم حســب مايتعلــل العلــل املتعللــون : بنــاء مســجد 
ــا  ــم القــرآن بالكفــر وبالكــذب فيم ــد شــهد عليه ــرار وق ال

زعمــوه 
ــا  ــًرا َوَتْفِريًق ْف

ُ
اًرا َوك ــِجًدا رِضَ ــُذوا َمْس َ ــَن اختَّ ِي

َّ
قــال تعــاىل : ) َواذل

ــُل _  ْب
َ
ــن ق ُ ِم

َ
ََّ َوَرُســوهل ــاَرَب اهلل ــْن َح َم

ِّ
ــَن َوإِْرَصــاًدا ل ُمْؤِمنِ

ْ
ــْنَ ال َب

ــوَن ( اَكِذبُ
َ
ــْم ل ُه ــَهُد إِنَّ َُّ يَْش ــَىٰ _ َواهلل ُْس  احلْ

َّ
ــا إاِل َرْدنَ

َ
ــنَّ إِْن أ َْحلُِف َويلَ

عــن ابــن عبــاس قــال : هم أنــاس مــن األنصــار ، ابتنوا مســجدا 
، فقــال هلــم أبــو اعمــر ، ابنــوا مســجدا واســتعدوا بمــا اســتطعتم 
ــروم ،  مــن قــوة ومــن ســاح ، فــإين ذاهــب إىل قيــر ملــك ال
فــآيت جبنــد مــن الــروم وأخــرج حممــدا وأصحابــه . فلمــا فرغــوا 
مــن مســجدهم أتــوا انلــي صــى اهلل عليــه وســلم فقالــوا : قــد 
فرغنــا مــن بنــاء مســجدنا ، فنحــب أن تصــي فيــه وتدعــو نلــا 
ــدا ملســجد  ــزل اهلل ، عــز وجــل : ) ال تقــم فيــه أب بالركــة . فأن
ــوم  ــدي الق ــوم ( إىل ) واهلل ال يه ــن أول ي ــوى م ــس ىلع اتلق أس

الظاملــن ( .
وكــذا روي عــن ســعيد بــن جبــر ، وجماهــد ، وعــروة بــن الزبر 

، وقتــادة وغــر واحــد مــن العلماء .
وقــال حممــد بــن إســحاق بــن يســار ، عــن الزهــري ، ويزيــد بــن 
رومــان ، وعبــد اهلل بــن أيب بكــر ، واعصــم بــن عمــر بــن قتــادة 
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وغرهــم ، قالــوا : أقبــل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم - يعي 
: مــن تبــوك - حــى نــزل بــذي أوان - بــد بينــه وبــن املدينــة 
ــوا  ــد اكن ــرار ق ــجد ال ــاب مس ــار - واكن أصح ــن نه ــاعة م س
ــد  ــا ق ــول اهلل ، إن ــا رس ــوا : ي ــوك ، فقال ــز إىل تب ــوه وهــو يتجه أت
بنينــا مســجدا ذلي العلــة واحلاجــة ، والليلــة املطــرة ، والليلــة 
ــال : » إين  ــه . فق ــا فتصــي نلــا في ــا حنــب أن تأتين الشــاتية ، وإن
ىلع جنــاح ســفر وحــال شــغل - أو كمــا قــال رســول اهلل صــى 
اهلل عليــه وســلم - ولــو قــد قدمنــا إن شــاء اهلل تعــاىل أتيناكــم 
فصلينــا لكــم فيــه » . فلمــا نــزل بــذي أوان أتــاه خــر املســجد 
، فــداع رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم مالــك بــن ادلخشــم 
أخــا بــي ســالم بــن عــوف ، ومعــن بــن عــدي - أو : أخــاه اعمــر 
بــن عــدي - أخــا بلعجــان فقــال : » انطلقــا إىل هــذا املســجد 
الظالــم أهلــه ، فاهدمــاه وحرقــاه » . فخرجــا رسيعــن حــى أتيــا 
بــي ســالم بــن عــوف ، وهــم رهــط مالــك بــن ادلخشــم ، فقــال 
مالــك ملعــن : أنظــرين حــى أخــرج إيلــك بنار مــن أهــي . فدخل 
أهلــه فأخــذ ســعفا مــن انلخــل ، فأشــعل فيــه نــارا ، ثــم خرجــا 
ــاه  ــاه وهدم ــه ، فحرق ــه أهل ــجد وفي ــا املس ــى دخ ــتدان ح يش
ــن  ــزل : ) واذلي ــا ن ــرآن م ــن الق ــم م ــزل فيه ــه . ون ــوا عن وتفرق
ــن  ــة . واكن اذلي ــر القص ــرا ( إىل آخ ــجدا رضارا وكف ــذوا مس اخت
بنــوه اثــي عــرش رجــا خــذام بــن خــادل ، مــن بــي عبيــد بــن 
زيــد ، أحــد بــي عمــرو بــن عــوف ، ومــن داره أخــرج مســجد 
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الشــقاق ، وثعلبــة بــن حاطــب مــن بــي عبيد وهــو إىل بــي أمية 
بــن زيــد ، ومعتــب بــن قشــر ، مــن ] بــي [ ضبيعــة بــن زيــد ، 
وأبــو حبيبــة بــن األذعــر ، مــن بــي ضبيعــة بــن زيــد ، وعبــاد 
ــن  ــرو ب ــي عم ــن ب ــف ، م ــن حني ــهل ب ــو س ــف ، أخ ــن حني ب
عــوف ، وجاريــة بــن اعمــر ، وابنــاه : جممــع بــن جاريــة ، وزيــد 
ــة ،  ــي ضبيع ــن [ احلــارث ، وهــم مــن ب ــل ] ب ــة ونبت ــن جاري ب
وحبــزج وهــو مــن بــي ضبيعــة ، وجبــاد بــن عثمــان وهــو مــن 
بــي ضبيعــة ، ] ووديعــة بــن ثابــت ، وهــو إىل بــي أميــة [ رهــط 

أيب بلابــة بــن عبــد املنــذر .
ــوه ) إن  ــن بن ــوهل : ) ويلحلفــن ( أي : اذلي ــر : وق ــن كث ــال اب ق
ــا  ــرا ورفق ــه إال خ ــاه ببنيان ــا أردن ــى ( أي : م ــا إال احلس أردن
ــون ( أي  ــم لاكذب ــهد إنه ــاىل : ) واهلل يش ــال اهلل تع ــاس ، ق بانل
ــاء ،  ــجد قب ــوه رضارا ملس ــا بن ــووا ، وإنم ــا ن ــا قصــدوا وفيم : فيم
ــارب  ــن ح ــادا مل ــن ، وإرص ــن املؤمن ــا ب ــاهلل ، وتفريق ــرا ب وكف
اهلل ورســوهل ، وهــو أبــو اعمــر الفاســق ، اذلي يقــال هل : » الراهــب 

ــه اهلل . » لعن
وهــو رجــل مــن اخلــزرج اكن قــد تنــر يف اجلاهليــة وقــرأ علــم 
أهــل الكتــاب ، واكن فيه عبــادة يف اجلاهلية ، وهل رشف يف اخلزرج 
كبــر . فلمــا قــدم رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم مهاجــرا 
إىل املدينــة ، واجتمــع املســلمون عليــه ، وصــارت لإلســام لكمــة 



209

اعيلــة ، وأظهرهــم اهلل يــوم بــدر ، رشق اللعــن أبــو اعمــر بريقــه 
، وبــارز بالعــداوة .

إذن مكفراتهــم كثــرة : اإلرضار ببيــوت اهلل ويمثلهــا مســجد 
ــاهلل ، اتلفريــق بــن املؤمنــن ، اإلرصــاد ملــن  ــاء ، الكفــر ب قب
ــر واتلآمــر  ــه وســلم واتلخاب حــارب اهلل ورســوهل صــى اهلل علي
مــع الكفــار واالســتعداد بالقــوة والســاح إلخــراج انلــي صــى 

ــة . ــه مــن املدين اهلل عليــه وســلم وأصحاب
ــورون  ــؤالء املذك ــأل : ه ــد أن نس ــا نري ــل وإنم ــد أن نطي النري
بأســمائهم وقعــوا يف مكفــر أم ال ؟ اجلــواب نعــم . فنســأل : 
ــل  ــؤال : فع ــه . الس ــق علي ــواب : متف ــه أم ال ؟ اجل ــق علي متف
ــل  ــواب : ب ــم ؟ اجل ــن يف قلوبه ــا أم يشء باط ــا بيان ــر عيان ظاه
ــه  ــجدهم ألجل ــاة يف مس ــت الص ــل حرم ــا ب ــا بيان ــر عيان ظاه
وأمــر حبرقــه . الســؤال : هــل من شــك يف كفرهــم ؟ اجلــواب : ال 
..وهــل يشــك يف كتــاب اهلل اذلي شــهد عليهــم بذلك ؟ الســؤال : 
هــل ســماهم أحــد مــن املســلمن كفــارا وأوهلــم رســول اهلل صى 
ــم يشء  ــل حلقه ــؤال : ه ــواب : ال . الس ــلم ؟ اجل ــه وس اهلل علي
مــن أحــاكم الكفــار ؛ فســخ نــكاح ، إبطــال إرث ، أحــاكم مــوت 
، قتــل ردة ؟ اجلــواب : ال وألــف ال ...الســؤال : ملــاذا ؟ اجلــواب : 
ألنهــم يشــهدون الشــهادتن فلهــم اســم اإلســام وحكمــه حــى 
تثبــت ردتهــم رشاع دلى القضــاء حــى وإن اكنــوا حقيقــة أكفــر 
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ــن . الاكفري
األزارقــة  أيهــا  بدينكــم  تأتــون  أيــن  فمــن   : الســؤال 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والعبد يقرع بالعصا ... واحلر تكفيه اإلشارة 

وننبــه أننــا أرضبنــا صفحــا عــن أدلــة صحيحــة مشــهورة جــدا 
ــل  ــن يف العم ــوع املع ــد وق ــع عن ــرشوط واملوان ــر يف ال يف انلظ
الكفــري ألن دالتلهــا واضحــة اكلشــمس وقتلــت حبثــا وتقريــرا 
ــا  ــا بلعضه ــاه وتعرضن ــن لك ماذكرن ــي ع ــدا وتغ ــة ج ويه اكفي
يف احلملــة الطرهونيــة ىلع الغــاة إال أن األزارقــة اتلفــوا عليهــا 
وأولوهــا تأويــات ســمجة وتعللــوا بكلمــة مــن هنــا ولكمــة من 
ــر  ــا ونذك ــن مأزقه ــوا م ــم يلخرج ــل العل ــض أه ــن بع ــاك ع هن

منهــا :
ــلمة  ــدا يف أن مس ــح ج ــو رصي ــواط وه ــث ذات أن أوال : حدي
ــرشك  ــن ال ــوع م ــوا يف ن ــة وقع ــم باجلاهلي ــرب عهده ــح لق الفت
ــك حيــث  ــه وســلم ىلع ذل األكــر وأقســم انلــي صــى اهلل علي
قــال : قلتــم واذلي نفــي بيــده كمــا قالــت بنــو إرسائيــل ملــوس 
: اجعــل نلــا إهلــا كمــا هلــم آهلــة . ولكنهــم لــم يكفــروا لقــرب 
عهدهــم باإلســام وجهلهــم ببعــض األعمــال الــي يه رشك أكر 

.
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ُمْســلَِم 
ْ
َنّ ال

َ
يًْضــا : أ

َ
قــال الشــيخ حممــد بن عبــد الوهــاب )َوتُِفيــُد أ

ــَه ىلَعَ  ّ
ــْدرِي، َفُنبِ ــَو ال يَ ــٍر َوُه ِــَكاِم ُكْف ــَم ب

َّ
ــَد إَِذا تََكل ُمْجَتِه

ْ
ال

ــو  ــَل َبُن ــا َفَع َم
َ
ــُر، ك ــُه ال يَْكُف نَّ

َ
ــاَعتِِه: أ ــْن َس ــاَب ِم ــَك، َفَت ِ َذل

َم(.
َّ
ــل ــِه َوَس ْي

َ
ــِيَّ -َصــَىّ اهلُل َعل وا انلَّ

ُ
ل
َ
ــأ ــَن َس ِي

َّ
ــَل، َواذل ائِي إرِْسَ

وقــال الشــيخ ســليمان بــن عبــد اهلل بــن حممد بــن عبــد الوهاب 
 ، وطلبــوه مــن 

ً
: » فــإذا اكن بعــُض الصحابــِة ظنــوا ذلــك حســنا

انلــي صــى اهلُل عليــه وســلم ، حــى بــن هلــم أن ذلــك كقــوِل 
 » ، فكيــف بغرهــم ، مــع غلبــِة 

ً
بــي إرسائيــل : » اجعــْل نلـَـا إهلــا

اجلهــِل وبعــد العهــد بآثــار انلبــوة »
وقــد ســئل الشــيخ عبــد الــرزاق عفيــي عــن القبوريــن اذليــن 
يعتقــدون يف املــوىت ، ويطلبــون منهــم ، فقــال الشــيخ رمحــه اهلل 
: » هــم مرتــدون عــن اإلســام إذا أقيمــت عليهــم احلجــة ، وإال 

فهــم معــذورون جبهلهــم ، كجماعــة األنــواط » 
 َُّ َُّ َعْنــُه َعــْن انلَّــِيِّ -َصــىَّ اهلل يِب ُهَرْيــَرَة َريِضَ اهلل

َ
ثانيــا : حديــث أ

ــا َحــَرَهُ  مَّ
َ
ل
َ
 ىلَعَ َنْفِســِه ف

ُ
ــاَل اَكَن رَُجــٌل يـُـرْسِف

َ
َم- ق

َّ
ــِه َوَســل ْي

َ
َعل

ــمَّ  ــويِن ُث ــمَّ اْطَحُن ــويِن ُث
ُ
ْحرِق

َ
أ
َ
ــتُّ ف ــا ُم نَ

َ
ــِه إَِذا أ ــاَل بِلَنِي

َ
ــْوُت ق َم

ْ
ال

ــا  ــا َم ــيِّ َعَذابً َب َُعذِّ َّ َريبِّ يلَ ــَدَر َعَ
َ
ــِنْ ق

َ
َِّ ل ــَواهلل

َ
ــِح ف ي ويِن يِف الرِّ َذرُّ

ْرَض َفَقــاَل 
َ ْ
َُّ األ َمــَر اهلل

َ
أ
َ
ِعــَل بـِـِه َذلـِـَك ف

ُ
ــا َمــاَت ف مَّ

َ
ل
َ
َحــًدا ف

َ
بـَـُه أ َعذَّ

ــَك 
َ
ائـِـٌم َفَقــاَل َمــا مَحَل

َ
ــإَِذا ُهــَو ق

َ
ــْت ف

َ
امْجَــيِع َمــا فِيــِك ِمْنــُه َفَفَعل

 . ُ
َ

ــَر هل ــا َربِّ َخْشــيَُتَك َفَغَف ــاَل يَ
َ
ــا َصَنْعــَت ق ىلَعَ َم
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قــال ابــن حــزم يف الفصــل : هــذا إنســان جهــل إىل أن مــات أن 
ــر هل  ــد غف ــه وق ــاده وإحيائ ــع رم ــدر ىلع مج ــل يق ــز وج اهلل ع

ــه .  ــه وجهل ــراره وخوف إلق
َِّ َويِف  ــْدَرةِ اهلل

ُ
قــال ابــن تيميــة يف الفتــاوى : َهــَذا رَُجــٌل َشــكَّ يِف ق

َفــاِق   ُيَعــاُد ، َوَهــَذا ُكْفــٌر بِاتِّ
َ

نَّــُه ال
َ
َي ، بـَـْل اْعَتَقــَد أ إاَعَدتـِـِه إَذا ُذرِّ

 
ُ

ــُم َذلـِـَك َواَكَن ُمْؤِمًنــا خَيَاف
َ
 َيْعل

َ
 ال

ً
ِكــْن اَكَن َجاِهــا

َ
ُمْســلِِمَن ، ل

ْ
ال

ــاِد  ــِل ااِلْجتَِه ْه
َ
ــْن أ ُل ِم وِّ

َ
ــأ ُمَت

ْ
ـِـَك . َوال ُ بَِذل

َ
ــَر هل ــُه َفَغَف ْن ُيَعاقَِب

َ
ََّ أ اهلل

َمْغِفــَرةِ ِمــْن ِمْثــِل َهــَذا .
ْ
 بِال

َ
ْوىل

َ
َِريــُص ىلَعَ ُمَتاَبَعــِة الرَُّســوِل أ احلْ

 َُّ ُه اهلل ــْم يَُكــْن اَعلًِمــا جِبَِميــِع َمــا يَْســَتِحقُّ
َ
وقــال: إن هــذا الرجــل ل

ــْد 
َ
ُمْؤِمنـِـَن ق

ْ
ثـِـٌر ِمــْن ال

َ
َقــاِدُر َوك

ْ
نَّــُه ال

َ
َفــاِت َوبَِتْفِصيــِل أ ِمــْن الصِّ

 يَُكــوُن اَكفـِـًرا . 
َ

ــا
َ
جَيَْهــُل ِمْثــَل َذلـِـَك ف

ــاٌذ  ــِدَم ُمَع
َ
ــا ق مَّ

َ
ــاَل : » ل

َ
ْوىَف ق

َ
يِب أ

َ
ــِن أ َِّ بْ ــِد اهلل ثاثلــا : حديــث َعْب

ــاَل َمــا َهَذا 
َ
َم- ق

َّ
ْيــِه َوَســل

َ
َُّ َعل ــاِم َســَجَد لِلنَّــِيِّ -َصــىَّ اهلل ِمــْن الشَّ

ــاقَِفتِِهْم  َس
َ
ــُجُدوَن أِل ــْم يَْس َواَفْقُتُه

َ
ــاَم ف ــُت الشَّ َتْي

َ
ــاَل أ

َ
ــاُذ ق ــا ُمَع يَ

ْن َنْفَعــَل َذلـِـَك بـِـَك َفَقــاَل َرُســوُل 
َ
ــَوِدْدُت يِف َنْفــِي أ

َ
تِِهــْم ف

َ
َوَبَطارِق

ْنــُت آِمــًرا 
ُ
ــْو ك

َ
 ل

ِّ
ــإيِن

َ
ــوا ف

ُ
 َتْفَعل

َ
ــا

َ
َم- ف

َّ
ْيــِه َوَســل

َ
َُّ َعل َِّ -َصــىَّ اهلل اهلل

ــا  ــُجَد لَِزوِْجَه ْن تَْس
َ
َة أ

َ
ــْرأ َم

ْ
ــْرُت ال َم

َ َ
َِّ أل ــْرِ اهلل ــُجَد لَِغ ْن يَْس

َ
ــًدا أ َح

َ
أ

...احلديــث
نَّ 

َ
َِديــِث َديِلــٌل ىلَعَ أ قــال الشــواكين يف نيــل األوطــار : يِف َهــَذا احلْ

ــْر . ــْم يَُكفَّ
َ
َِّ ل  لَِغــْرِ اهلل

ً
َمــْن َســَجَد َجاِهــا

ــع  ــاوى: أمج ــوع الفت ــة يف جمم ــن تيمي ــام اب ــيخ اإلس ــال ش وق
 :
ً
املســلمون ىلع أن الســجود لغــر اهلل حمــرم. انتــىه. وقــال أيضــا

وال جيــوز الســجود لغــر اهلل مــن األحيــاء واألمــوات، وال تقبيــل 
القبــور ويعــزر فاعلــه. انتــىه.
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ــوِب ، 
ُ
ُقل

ْ
ــوُت بِال ُقُن

ْ
ــوُع َوال ُُض ــا اخلْ ــام : » أمَّ ــيخ اإلس ــال ش وق

ِق 
َ

ْطــا ِ
ْ

 يَُكــوُن ىلَعَ اإل
َ

ُعُبوِديَّــِة : َفَهــَذا ال
ْ
ُبوبِيَّــِة َوال  بِالرُّ

ُ
َوااِلْعــرِتَاف

ــٌل.  ــٌع بَاِط ــْرِهِ ُمْمَتنِ ــَو يِف َغ ــَدهُ ، َوُه  وَْح
َ

ــاىل ــْبَحانَُه َوَتَع َِّ ُس  هلِل
َّ

إال
 

َ
ــاىل َُّ َتَع ــا اهلل َمَرنَ

َ
 أ

ْ
ــِع ؛ إذ ِ ائ َ ــْن الرشَّ ــٌة ِم يَع رَشِ

َ
ــُجوُد : ف ــا السُّ مَّ

َ
وَأ

ــِه َغــْرِهِ :  ِق
ْ
ــْن َخل َحــٍد ِم

َ
ــُجَد أِل ْن نَْس

َ
ــا أ َمَرنَ

َ
ــْو أ

َ
ُ ، َول

َ
ــُجَد هل ْن نَْس

َ
أ

َم  ْن ُنَعظِّ
َ
َحــبَّ أ

َ
 أ

ْ
َِّ َعــزَّ وََجــلَّ ، إذ َغــْرِ ، َطاَعــًة هلِل

ْ
لـِـَك ال َســَجْدنَا ذِلَ

َ
ل

َتَّــَة  بلْ
َ
ــْم جَيـِـْب أ

َ
ــُجوَد ل ْيَنــا السُّ

َ
ــْم َيْفــرِْض َعل

َ
ــْو ل

َ
ُ،. َول

َ
َمــْن َســَجْدنَا هل

ــُه .
ُ
فِْعل

ــجود  ــول يف س ــك الق ــيوخ : وكذل ــم الش ــي يف معج ــال اذله وق
املســلم لقــر انلــي صــى اهلل عليــه وســلم ىلع ســبيل اتلعظيــم 
واتلبجيــل ال يكفــر بــه أصــا بــل يكــون اعصيــا. فليعــرف أن 

هــذا منــي عنــه وكذلــك الصــاة إىل القــر. انتهـــى.
واملقصــود عندنــا هنــا أن فاعــل صــورة العبــادة الحيكــم عليــه 
بأنــه مــرشك حــى يتبــن منه مقصــده وهــل توفــر يف عمله رشط 
العبــادة مــن اتلذلــل واخلضــوع وكمــال احلــب وكمــال اتلعظيــم 

والرهبــة أم ال ؟
ــول  ــع رس ــا م ــا وقصته ــة ريض اهلل عنه ــث اعئش ــا : حدي رابع
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم وفيــه : قــال: تلخــرين، أو يلخــرين 
اللطيــف اخلبــر. قالــت: يا رســول اهلل! بــأيب أنــت وأيم. فأخرته، 
قــال: فأنــت الســواد اذلي رأيــت أمــايم؟! قلــت: نعــم. فلهــزين يف 
صــدري هلــزة أوجعتــي، ثــم قــال: أظننــت أن حييــف اهلل عليــك 
ورســوهل - أي: أظننــت أن الرســول عليــه الصاة والســام يضيع 
حقــك؟! - قلــت: مهمــا يكتــم انلــاس يعلمــه اهلل؟! نعــم(، رواه 

مسلم
ُمْؤِمنَِن 

ْ
مُّ ال

ُ
قــال شــيخ اإلســام رمحــه اهلل تعــاىل : )َهــِذهِ اَعئَِشــُة أ
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َُّ لُكَّ  ــُم اهلل
َ
َم- - َهــْل َيْعل

َّ
ْيــِه َوَســل

َ
َُّ َعل ْت انلَّــِيَّ - -َصــىَّ اهلل

َ
ل
َ
: َســأ

َم- 
َّ
ْيــِه َوَســل

َ
َُّ َعل َهــا انلَّــِيُّ -َصــىَّ اهلل

َ
َمــا يَْكُتــُم انلَّــاُس ؟ َفَقــاَل ل

ــْن  ــْم تَُك
َ
ـِـَك َول ــُم َذل

َ
ــْن َتْعل ــْم تَُك

َ
ــا ل َه نَّ

َ
ــُدلُّ ىلَعَ أ ــَذا يَ ــْم َوَه َنَع

ٍء يَْكُتُمــُه انلَّــاُس اَكفـِـَرةً  ََّ اَعلـِـٌم بـِـُكلِّ يَشْ نَّ اهلل
َ
تَِهــا بـِـأ

َ
ْبــَل َمْعرِف

َ
ق

يَمــاِن  ِ
ْ

ُصــوِل اإل
ُ
ــِة ِمــْن أ ُجَّ ــَراُر بَِذلـِـَك َبْعــَد قَِيــاِم احلْ

ْ
ق ِ

ْ
َوإِْن اَكَن اإل

ٍء َهــَذا  ْدَرتـِـِه ىلَعَ لُكِّ يَشْ
ُ
إِنْــَكارِ ق

َ
ٍء ك ِمــِه بـِـُكلِّ يَشْ

ْ
َوإِنْــَكارِ ِعل

َهَزَهــا 
َ
ــَذا ل ــِب َولَِه نْ ــْوَم ىلَعَ اذلَّ

َّ
ــْن يَْســَتِحقُّ الل ــْت ِممَّ َهــا اَكنَ نَّ

َ
َمــَع أ

 َُّ ْن حَيِيــَف اهلل
َ
َافِــَن أ

َ
خت

َ
ــاَل : أ

َ
َم- َوق

َّ
ْيــِه َوَســل

َ
َُّ َعل انلَّــِيُّ -َصــىَّ اهلل

َمْوِضــِع 
ْ
ــَذا ال ــْرِ َه ْصــُل َمبُْســوٌط يِف َغ

َ ْ
ــَذا األ ُ َوَه

ُ
ــك َوَرُســوهل ْي

َ
َعل

 
َ

ــِه ال ائِلِ
َ
ــَر ق ِكــنَّ تَْكِف

َ
ــٌر َول ــْوَل ُكْف َق

ْ
ــَذا ال نَّ َه

َ
َ أ ــنَّ ــْد تَبَ . َفَق

ِــِه  ــوُم ب ــا َتُق ــِم َم
ْ
ِعل

ْ
ــْن ال ــُه ِم َغ

َ
ــْد بَل

َ
ــوَن ق ِــِه َحــىَّ يَُك حُيَْكــُم ب

َهــا (
ُ
ــِي يَْكُفــُر تَارِك

َّ
ــُة ال ُجَّ ْيــِه احلْ

َ
َعل

وهــذا احلديــث وإن اكن األرجــح فيــه عندنــا أن قوهلــا ريض اهلل 
عنــه تعجــب وليــس اســتفهاما والــكام يف ذلــك يطــول ولكن 
يكفينــا فهــم واســتدالل شــيخ اإلســام ابــن تيميــة بذلــك يف 

موضوعنــا وشــهرة هــذا األمــر عنــد أهــل العلــم .
ويف انتظــار احللقــة األخــرة مــن هــذه السلســلة ويه مســك 

اخلتــام
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مسك الختام :  
معاملــة األنبيــاء قبــل نبينــا صــى اهلل عليــه وســلم ملــن وقــع 

يف الكفــر مــن أقوامهــم 
ــر  ــم وأم ــه الظل ــرم اهلل ىلع نفس ــه إذ ح ــنة اهلل يف خلق ــا س إنه
بالعــدل يف لك يشء وقــد أرســل الرســل وأنزلــت الكتــب تلحقيق 

ذلــك واإلعــذار مــن اهلل كمــا ثبــت يف احلديــث :
ــَك  ِ ــِل َذل ْج

َ
ــْن أ َِّ ، ِم ــَن اهلل ــْذُر ِم ُع

ْ
ــِه ال ْ ــبُّ إيِلَ َح

َ
ــْخَص أ  َش

َ
) َوال

ــَن ( ــَن َوُمْنِذرِي ي ِ
ــلَِن ، ُمبرَشِّ ُمْرَس

ْ
َُّ ال ــَث اهلل َبَع

ــأول أو خطــأ أو  ــم حيصلــه جلهــل أو ت فــل مــن أراد اخلــر ول
نســيان أو حنــو ذلــك ممــا يقــع فيــه الشــخص واليســتقر عليــه 
إذا بــن هل أو نبــه فــإن مــن فضــل اهلل وكرمــه أال يؤاخــذه بذلــك 
وقــد تقــدم معنــا هــدي انلــي صــى اهلل عليــه وســلم فيمــن وقع 
يف مثــل ذلــك وهــذا املقــال األخــر يف هــدي بعــض األنبيــاء مــع 
أقوامهــم فيمــا وقعــوا فيــه مــن أعمــال أو أقــوال كفريــة فلــم 
يزلــوا عليهــم أحــاكم الكفــار وإنمــا اكتفــوا بوعظهــم وتنبيههــم 

فاســتجابوا وقبــل ذلــك منهــم 
قــال تعــاىل : ) وإذ قــال مــوس لقومــه إن اهلل يأمركــم أن تذحبــوا 
ــن  ــون م ــاهلل أن أك ــوذ ب ــال أع ــزوا ق ــا ه ــوا أتتخذن ــرة قال بق
ــم : )  ــا قوهل ــات ( وفيه ــك ... اآلي ــا رب ــوا ادع نل ــن . قال اجلاهل
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ــق (  ــت باحل ــوا اآلن جئ قال
مــن جيــادل يف أن هــذا أســلوب كفــري فليفارقنــا .. يتهمــون 
نبيهــم بأنــه يســتهزئ فيمــا يذكــره عــن ربــه ســبحانه وهــو يفهم 
مــن أســلوبهم أنهــم جيعلونــه يف عــداد اجلاهلــن ثــم يقولــون هل : 
ربــك . وكأنــه ليــس بــرب هلــم .. ثــم يقولــون : اآلن جئــت باحلق 

وكأنــه اكن قــد أتاهــم ســابقا بابلاطــل ..
ولكــن هــذا عــذروا فيــه جبهلهــم وغلظتهــم وماهــم عليــه من 
ــه الســام والردة  ــوا ذلــك كفــرا بمــوس علي ــم يقول ــاد ول عن
عــن دينــه والرفضــا لرســاتله ولكنهــا اجلافــة واحلماقــة فلــم 

يكفــروا بمثــل ذلــك .
وقــال تعــاىل : ) قالــوا يــا مــوس إنــا لــن ندخلهــا أبــدا مادامــوا 

فيهــا فاذهــب أنــت وربــك فقاتــا إنــا هاهنــا قاعــدون ( 
ــة  ــكل وقاح ــام وب ــه الس ــوهل علي ــر رس ــر اهلل وأم ردوا أم
يقولــون : اذهــب أنــت وربــك فقاتــا .. أي لفــظ كفــري هــذا 
؟! حــى إن بعــض املفرسيــن اســتحياء مــن ظاهــر ذلــك قــال : 

ــارون ! ــر ه ــاه الكب ــك ؛ أخ ــم رب ــدون بقوهل يقص
فعذرهــم مــوس عليــه الســام يف لك ذلــك جبهلهــم وجافتهــم 

..
وهم دائما لسوء خلقهم اليقولون إال : ياموس ... وربك 
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ياموس لن نصر ىلع طعام واحد فادع نلا ربك 
ياموس لن نؤمن لك حى نرى اهلل جهرة

ــْوٍم 
َ
ــْوا ىلَعَ ق تَ

َ
أ
َ
َْحــَر ف ــَل ابلْ ائِي ــِي إرِْسَ ــا بِبَ وقــال تعــاىل : ) وََجاَوْزنَ

َمــا 
َ
ًهــا ك

َ
َــا إِل

َ
ــوا يـَـا ُمــوَس اْجَعــْل نل

ُ
ال

َ
ُهــْم ق

َ
ْصَنــاٍم ل

َ
ُفــوَن ىلَعَ أ

ُ
َيْعك

ٌ َمــا ُهــْم  ءِ ُمَتــرَّ
َ

ــوَن * إِنَّ َهــُؤال
ُ
َْهل ــْوٌم جتَ

َ
ــاَل إِنَُّكــْم ق

َ
ُهــْم آلَِهــٌة ق

َ
ل

ًهــا 
َ
بِْغيُكــْم إِل

َ
َِّ أ َغــْرَ اهلل

َ
ــاَل أ

َ
ــوَن * ق

ُ
فِيــِه َوَباِطــٌل َمــا اَكنُــوا َيْعَمل

ِمــَن ( 
َ
َعال

ْ
ُكــْم ىلَعَ ال

َ
ل ضَّ

َ
َوُهــَو ف

 
ً
ــا ــم صنم ــل هل ــام أن جيع ــه الس ــوس علي ــن م ــوا م ــد طلب فق

 
ً
يتقربــون بعبادتــه إىل اهلل كمــا اختــذ هــؤالء املرشكــون أصنامــا

ــا . يعبدونه
قــال ابــن اجلــوزي يف زاد املســر : » وهــذا إخبــار عــن عظيــم 
ــا رأوا  ــد م ــر اهلل ، بع ــادة غ ــواز عب ــوا ج ــث توهم ــم حي جهله

ــات«.  اآلي
وقــال الشــيخ عبــد الرمحــن املعلــي كمــا يف جممــوع رســائله : » 
يظهــر مــن جــواب مــوس عليــه الســام أنــه وإن أنكــر عليهــم 
جهلهــم : لــم جيعــل طلبهــم ارتــدادا عــن ادليــن ، ويشــهد ذللــك 
أنهــم لــم يؤاخــذوا هنــا ، كمــا أوخــذوا بــه عنــد اختاذهــم العجــل 

، فكأنهــم هنــا - واهلل أعلــم - عــذروا بقــرب عهدهــم » .
وناحــظ هنــا أن مــوس عليــه الســام اكتــىف بوعظهــم بعــد 
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أن وصفهــم باجلهــل وعذرهــم بــه ولــم حيفــظ عنــه تكفــرا هلــم 
وال حكمــا بالــردة والمفارقــة هلم ملا قالــوه وإن اكن لفظــا كفريا 
ــا هلــم آهلــة ( وأي لفــظ كفــري  رصحيــا )اجعــل نلــا إهلــا كم
أعظــم مــن هــذا ؟؟ فإياكــم وتمحــل املتمحلــن أصحــاب : عز 

وإن طــارت . ومــن إذا قيــل هلــم : هــذا ثــور قالــوا : احلبــوه !!!
ُمْســلَِم 

ْ
وتقــدم معنــا قــول الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب : ال

ــَه ىلَعَ  ّ
ــْدرِي، َفُنبِ ــَو ال يَ ــٍر َوُه ِــَكاِم ُكْف ــَم ب

َّ
ــَد إَِذا تََكل ُمْجَتِه

ْ
ال

ــو  ــَل َبُن ــا َفَع َم
َ
ــُر، ك ــُه ال يَْكُف نَّ

َ
ــاَعتِِه: أ ــْن َس ــاَب ِم ــَك، َفَت ِ َذل

َم .
َّ
ــل ــِه َوَس ْي

َ
ــَىّ اهلُل َعل ــِيَّ -َص وا انلَّ

ُ
ل
َ
ــأ ــَن َس ِي

َّ
ــَل، َواذل ائِي إرِْسَ

وذلا يكفــره الغــاة هلــذا القــول ولغــره مــن مقاالتــه يف العــذر 
باجلهــل .. رمحــه اهلل

ــرى  ــه الســام مــع قومــه الن هــذه بعــض مواقــف مــوس علي
فيهــا لكمــة تكفــر وال ردة ىلع الرغــم ممــا صــدر منهــم بــل حى 
يف موقــف اختاذهــم العجــل إهلــا مــن دون اهلل اكن موقــف أخيــه 
نــي اهلل هــارون املــوىح إيلــه مــن اهلل أن بــي مــع هــؤالء اذليــن 
يعبــدون صنمــا مــن دون اهلل ولــم يفارقهــم للمصلحــة العامــة 
ــذر  ــك اعت ــل وبذل ــي إرسائي ــن ب ــة ب ــدم الفرق ــا ىلع ع وحرص
ألخيــه عندمــا المــه ىلع بقائــه مــع هــؤالء املرشكــن ولــم يــزد 

عليــه الســام ىلع نصحهــم وتوجيههــم .
 

َّ
ال

َ
ــوا أ

ُّ
ْيَتُهــْم َضل

َ
 َرأ

ْ
ــاَل يَــا َهــاُروُن َمــا َمَنَعــَك إِذ

َ
قــال تعــاىل : ) ق
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ْمــرِي(
َ
َفَعَصْيــَت أ

َ
تَتَّبَِعــِن أ

قــال الطــري : قــال مــوس ألخيــه هــارون ملــا فــرغ مــن خطاب 
قومــه ومراجعتــه إياهــم ىلع مــا اكن مــن خطــأ فعلهم: يــا هارون 
ــاهلل  ــوا عــن دينهــم، فكفــروا ب أي يشء منعــك إذ رأيتهــم ضل

وعبــدوا العجــل أال تتبعــي.
ــِه  ْي

َ
َح َعل ــْرَ ــْن َن

َ
ــوم )ل ــال الق ــا ق ــال: مل ــاس، ق ــن عب ــن اب ع

َْنــا ُمــوَس( أقــام هــارون فيمــن تبعه من  اَعكِِفــَن َحــىَّ يَرِْجــَع إيِلَ
املســلمن ممــن لــم يُفتــن، وأقــام مــن يعبــد العجــل ىلع عبــادة 
العجــل، وختــّوف هــارون إن ســار بمــن معــه مــن املســلمن أن 
ــْويِل ( 

َ
ــْب ق

ُ
ــْم تَْرق

َ
ائِيــَل َول ــَت َبــْنَ بـَـِي إرِْسَ

ْ
رَّق

َ
يقــول هل مــوس ) ف

واكن هل هائبــا مطيعــا.
ــْم 

َ
ــَل َول ائِي ــِي إرِْسَ ــْنَ بَ ــَت َب

ْ
رَّق

َ
ْن َتُقــوَل ف

َ
 َخِشــيُت أ

ِّ
وقــوهل ) إيِن

ــْويِل ( فاختلــف أهــل العلــم يف صفــة اتلفريــق بينهــم، 
َ
ــْب ق

ُ
تَْرق

اذلي خشــيه هــارون، فقــال بعضهــم: اكن هــارون خاف أن يســر 
ــدة  ــف عب ــوس، وخيل ــر م ــه يف أث ــام ىلع دين ــه، وأق ــن أطاع بم
ــَع  ــىَّ يَرِْج ــَن َح ــِه اَعكِِف ْي

َ
َح َعل ــْرَ ــْن َن

َ
ــوا هل ل

ُ
ال

َ
ــد ق العجــل، وق

ــْم 
َ
ائِيــَل َول ــَت َبــْنَ بَــِي إرِْسَ

ْ
رَّق

َ
َْنــا ُمــوَس فيقــول هل مــوس )ف إيِلَ

ــركك منهــم طائفــة وراءك... ــْويِل( بســرك بطائفــة، وت
َ
ــْب ق

ُ
تَْرق

ــل  ــل فيقت ــيت أن نقتت ــك: خش ــى ذل ــل مع ــرون: ب ــال آخ وق
بعضنــا بعضــا.
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ــاَل يـَـا َهــاُروُن 
َ
قــال الواحــدي يف الوجــزي : فلمــا رجــع مــوس ) ق

ــوا ( أخطــأوا الطريــق بعبــادة العجــل 
ُّ
ْيَتُهــْم َضل

َ
 َرأ

ْ
َمــا َمَنَعــَك إِذ

ْمــرِي 
َ
َفَعَصْيــَت أ

َ
 تَتَّبَِعــِن ( أن تتبعــي وتلحــق يب وختــرين؟ )أ

َّ
ال

َ
)أ

( حيــث أقمــت فيمــا بينهــم وهــم يعبــدون غــر اهلل؟! 
ــن  ــارون م ــم ه ــال هل ــد ق ــاىل : )ولق ــوهل تع ــي : ق ــال القرط وق
قبــل( أي مــن قبــل أن يــأيت مــوس ويرجــع إيلهــم )يــا قــوم إنمــا 
فتنتــم( أي ابتليتــم وأضللتــم )بــه( أي بالعجــل . )وإن ربكــم 
الرمحــن( ال العجــل . فاتبعــوين يف عبادتــه . وأطيعــوا أمــري 
ــوا  ــوس ودع ــري إىل م ــوين يف مس ــامري . أو فاتبع ــر الس ال أم
ــن  ــن( أي ل ــه اعكف ــرح علي ــن ن ــوا ل ــوه )قال ــل . فعص العج
نــزال مقيمــن ىلع عبــادة العجــل . )حــى يرجــع إيلنــا مــوس( 
ــد  ــوس يعب ــوا أن م ــاه ؛ فتوهم ــا عبدن ــده كم ــل يعب ــر ه فينظ
العجــل ، فاعزتهلــم هــارون يف اثــي عــرش ألفــا مــن اذليــن لــم 
ــة  ــاح واجللب ــمع الصي ــوس وس ــع م ــا رج ــل ، فلم ــدوا العج يعب
واكنــوا يرقصــون حــول العجــل قــال للســبعن معــه هــذا صــوت 
ــه  ــه وحليت ــة ؛ فلمــا رأى هــارون أخــذ شــعر رأســه بيمين الفتن
بشــماهل غضبــا وقــال )يــا هــارون مــا منعــك إذ رأيتهــم ضلــوا( 
أي أخطئــوا الطريــق وكفــروا . )أال تتبعــن( ) ال ( زائــدة أي 
ــايع يف  ــن اتب ــك ع ــا منع ــل : م ــي . وقي ــري ووصي ــع أم أن تتب
اإلنــكار عليهــم . وقيــل : معنــاه هــا قاتلتهــم إذ قــد علمــت 
أين لــو كنــت بينهــم لقاتلتهــم ىلع كفرهــم . وقيــل : مــا منعــك 
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مــن اللحــوق يب ملــا فتنــوا . أفعصيــت أمــري يريــد أن مقامــك 
ــاهل  ــك يل ؛ ق ــان من ــاىل عصي ــر اهلل تع ــدوا غ ــد عب ــم وق بينه
ــاه هــا فارقتهــم فتكــون مفارقتــك  ــل : معن ــاس . وقي ــن عب اب
إياهــم تقريعــا هلــم وزجــرا . ومعــى : أفعصيــت أمــري قيــل : إن 
أمــره مــا حــاكه اهلل تعــاىل عنــه : وقــال مــوس ألخيــه هــارون 
ــا  ــدين ، فلم ــبيل املفس ــع س ــح وال تتب ــويم وأصل ــي يف ق اخلف
أقــام معهــم ولــم يبالــغ يف منعهــم واإلنــكار عليهــم نســبه إىل 

ــه وخمالفــة أمــره. عصيان
ــي  ــروف وانل ــر باملع ــل يف األم ــه أص ــذا لك ــألة : وه ــال : مس ق
ــم ال  ــم بينه ــه ، وأن املقي ــة أهل ــره ومفارق ــر ، وتغي ــن املنك ع

ــم .ا.ـه ــه كحكمه ــا حكم ــيما إذا اكن راضي س
وهنــا نقــول للمكفــر دون نظــر يف الــرشوط واملوانــع : املقيم مع 
مــن يعبــدون إهلــا عجــا مــن دون اهلل وهــو قــادر ىلع مفارقتهم 
ــك  ــة ويعلــل ذل ــة وثني ــرى مايمارســونه مــن طقــوس رشكي وي
باملصلحــة وعــدم تفريــق األمــة متأمــا اإلصــاح متــأوال بذلك 

مــاذا حتكمــون عليــه يف دينكــم ؟؟
ــن  ــع ب ــف يوش ــن بموق ــن الكريم ــف انلبي ــف ىلع موق ونعط

ــم  ــي كري ــك ن ــه كذل ــح أن ــون والراج ن
َِّ صــى اهلل عليــه وســلم :  ــاَل َرُســْوُل اهلل

َ
ــاَل ق

َ
يِب ُهَرْيــَرَة، ق

َ
فَعــْن أ

 َبْيــِت 
َ

َــايِلَ َســاَر إىِل
َ

 يِلُْوَشــَع يل
َّ

ْبـَـْس ىلَعَ بـَـرَشٍ إاِل
ُ

ــْم حت
َ
ــْمَس ل إَِنّ الَشّ
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الَمْقــِدِس  .
ــِيٌّ  ــَزا نَ ــه وســلم َغ َِّ صــى اهلل علي ــوُل اهلل ــاَل َرُس

َ
ــاَل ق

َ
ــه ق وَعْن

ٍة 
َ
ــَك بُْضــَع اْمــرَأ

َ
نْبَِيــاءِ َفَقــاَل لَِقْوِمــِه الَ يَتَْبْعــِي رَُجــٌل َمل

َ
ِمــَن األ

ْم 
َ
َحــٌد َبــَى ُبُيوتـًـا َول

َ
ــا َيــْنِ بَِهــا، َوالَ أ َمّ

َ
ْن يَبْــِيَ بَِهــا َول

َ
َوْهــَو يُِريــُد أ

ْو َخلَِفــاٍت َوْهــَو يَنَْتِظــُر 
َ
َحــٌد اْشــرَتَى َغَنًمــا أ

َ
يَْرَفــْع ُســُقوَفَها، َوالَ أ

ــْن  ــا ِم ِريًب
َ
ْو ق

َ
ــْرِ أ َع

ْ
ــاََة ال ــِة َص َقْريَ

ْ
ــَن ال ــا ِم َدنَ

َ
ــَزا ف ــا. َفَغ وِالََدَه

ُهــَمّ اْحبِْســَها 
َّ
ُمــوٌر، الل

ْ
نـَـا َمأ

َ
ُمــوَرٌة وَأ

ْ
ــْمِس إِنـَّـِك َمأ َذلـِـَك َفَقــاَل لِلَشّ

َجاَءْت 
َ
َغَنائـِـَم، ف

ْ
َجَمــَع ال

َ
ْيِه، ف

َ
َُّ َعل ُحبَِســْت، َحــَىّ َفَتــَح اهلل

َ
ْيَنــا. ف

َ
َعل

ــوالً، 
ُ
ــْم َتْطَعْمَهــا، َفَقــاَل إَِنّ فِيُكــْم ُغل

َ
ل
َ
َهــا، ف

َ
ل

ُ
ك

ْ
ـ َيْعــِي انلَّــاَرـ  تِلَأ

ــْت يَــُد رَُجــٍل بَِيــِدهِ َفَقــاَل 
َ
زِق

َ
ل
َ
ــٍة رَُجــٌل. ف

َ
بِيل

َ
ّ ق

ُيَبايِْعــِي ِمــْن لُكِ
ْ
ل
َ
ف

ْو 
َ
ــْنِ أ

َ
ــُد رَُجل ــْت يَ

َ
زِق

َ
ل
َ
ــَك، ف ُت

َ
بِيل

َ
ــِي ق ُتَبايِْع

ْ
ل
َ
ــوُل. ف

ُ
ُغل

ْ
ــُم ال فِيُك

ِس 
ْ
ــِل َرأ ٍس ِمْث

ْ
ِــرَأ ــاُءوا ب َج

َ
ــوُل، ف

ُ
ُغل

ْ
ــاَل فِيُكــُم ال ــِدهِ َفَق ــٍة بَِي

َ
اَث

َ
ث

َحــَلّ 
َ
ْتَهــا، ُثــَمّ أ

َ
ل

َ
ك

َ
أ
َ
َجــاَءِت انلَّــاُر ف

َ
َوَضُعوَهــا، ف

َ
َهــِب ف َبَقــَرٍة ِمــَن اذَلّ

َــا . َهــا نلَ
َّ
َحل

َ
أ
َ
ى َضْعَفَنــا َوَعْجَزنَــا ف

َ
َغَنائـِـَم، َرأ

ْ
َــا ال َُّ نلَ اهلل

ننظــر ملوقفــه مــن بــي إرسائيــل حينمــا قيــل هلــم ادخلــوا ابلاب 
ســجدا .. حيــث لــم حيفــظ عنــه أنــه كفرهــم أو فارقهــم وإنمــا 
اعقبهــم اهلل باملــرض فأرســل عليهــم الطاعــون فمــات منهــم مــن 

مــات وبقيــت بقيــة اســتقروا يف بيــت املقــدس .
قــال ابــن كثــر : وأمــا بنــو إرسائيــل فإنهــم خالفــوا مــا أمــروا به 
قــوال وفعــا دخلــوا ابلــاب يزحفــون ىلع أســتاههم يقولــون: حبة 
يف شــعرة، ويف روايــة: حنطــة يف شــعرة. وحاصلــه أنهــم بدلــوا مــا 
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ــم يف  ــا عنه ــاىل حاكي ــال تع ــا ق ــه، كم ــتهزؤوا ب ــه، واس ــروا ب أم
ســورة األعــراف ويه مكيــة )وإذ قيــل هلــم اســكنوا هــذه القريــة 
ولكــوا منهــا حيــث شــئتم وقولــوا حطــة وادخلــوا ابلــاب ســجدا 
نغفــر لكــم خطيئاتكــم ســزيد املحســنن فبــدل اذليــن ظلموا 
ــن  ــزا م ــم رج ــلنا عليه ــم فأرس ــل هل ــر اذلي قي ــوال غ ــم ق منه
الســماء بمــا اكنــوا يظلمــون( وقــال يف ســورة ابلقــرة ويه مدنيــة 
خماطبــا هلــم )وإذ قلنــا ادخلــوا هــذه القريــة فلكــوا منهــا حيــث 
شــئتم رغــدا وادخلــوا ابلــاب ســجدا وقولــوا حطــة نغفــر لكــم 
خطاياكــم وســزيد املحســنن. فبــدل اذليــن ظلمــوا قــوال غــر 
اذلي قيــل هلــم فأنزنلــا ىلع اذليــن ظلمــوا رجــزا مــن الســماء بمــا 
ــه اعقبهــم ىلع هــذه  ــوا يفســقون( ...وقــد ذكــر اهلل تعــاىل أن اكن
املخالفــة، بإرســال الرجــز اذلي أنــزهل عليهــم، وهــو الطاعــون .. 
قــال : وملــا اســتقرت يــد بــي إرسائيــل ىلع بيــت املقدس اســتمروا 
فيــه، وبــن أظهرهــم نــي اهلل يوشــع حيكــم بينهــم بكتــاب اهلل 
اتلــوراة حــى قبضــه اهلل إيلــه وهــو ابــن مائــة وســبع وعرشيــن 

ســنة فــاكن مــدة حياتــه بعــد مــوس ســبعا وعرشيــن ســنة .
وال نــد يف ذكــر القصــة يف القــرآن حكمــا عليهــم بالكفــر أو 
الــردة مــع ماحصــل منهم مــن اســتهزاء وســخرية وإنمــا اقترت 

األلفــاظ ىلع الظلم والفســق .
وخنتم بموقف ني اهلل عيى عليه السام مع احلوارين :

ــْل  ــَم َه ــَن َمْريَ ــَى اْب ــا ِعي ــوَن يَ ََوارِيُّ ــاَل احلْ
َ
 ق

ْ
ــال تعــاىل : ) إِذ ق

ــاَل اتَُّقــوا 
َ
ــَماءِ ق ْيَنــا َمائـِـَدةً ِمــَن السَّ

َ
َل َعل ْن ُيــَزِّ

َ
ــَك أ يَْســَتِطيُع َربُّ

ــِنَّ  ــا َوَتْطَم َل ِمْنَه
ُ
ك

ْ
ــأ ْن نَ

َ
ــُد أ ــوا نُِري

ُ
ال

َ
ــَن *ق ــْم ُمْؤِمنِ ْنُت

ُ
ََّ إِْن ك اهلل

ــاِهِديَن  ْيَهــا ِمــَن الشَّ
َ
َتَنــا َونَُكــوَن َعل

ْ
ــْد َصَدق

َ
ْن ق

َ
ــَم أ

َ
وُبَنــا َوَنْعل

ُ
ل
ُ
ق

 )
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هــذه قــراءة مجهــور القــراء وقــرأ الكســايئ باتلــاء ونصــب لكمــة 
)ربــك( وىلع قــراءة اجلمهــور يتضــح خلــل يف عقيــدة احلواريــن 
ــل  ــي إرسائي ــم بنفــس أســلوب ب ــم نبيه مــع ماحظــة خماطبته
ــم  ــك واهتمامه ــم كذل ــرب هل ــس ب ــه لي ــك( وكأن ــف )رب اجلل
ببطونهــم وبالطعــام كأســافهم وقوهلــم نلبيهــم )ونعلــم أن قــد 
ــات  ــذه ظلم ــد ! وه ــه بع ــوا صدق ــم يعلم ــم ل ــا( وكأنه صدقتن
ــر  ــن ظاه ــرار م ــض الف ــاول ابلع ــا ح ــض مهم ــوق بع ــا ف بعضه
قوهلــم )هــل يســتطيع( بــل يه مؤيــدة لكونهــم يف درجــة 
متدنيــة مــن اإليمــان ودليهــم فيــه خلــل واضــح وحيمــل هــذا 
لكــه ىلع قــرب عهدهــم وعذرهــم جبهلهــم حــى اســتقر اإليمــان 

ــوه . ــوا ماجهل ــم وعرف يف قلوبه
قــال ابــن حزم_رمحــه اهلل يف كتابــه الفصــل : هــؤالء احلواريــون، 
اذليــن أثــى اهلل عــز وجــل عليهــم، قــد قالــوا باجلهــل لعيــى 
ْيَنــا َمائـِـَدةً ِمــَن 

َ
َل َعل ْن ُيــَزِّ

َ
عليــه الســام : َهــْل يَْســَتِطيُع َربُّــَك أ

ــَماءِ » ولــم يبطــل بذلــك إيمانهــم، وهــذا ال خملص منــه، وإنما  السَّ
اكنــوا يكفــرون لــو قالــوا ذلــك بعــد قيــام احلجــة وتبيينهــا هلــم 

. ا.ه
هلل در اإلمــام اجلهبــذ ابــن حــزم فقــد اكن دقيقا مصيبــا يف فهمه 
خبــاف آخريــن مــن أهــل العلــم حاولــوا اهلروب مــن هــذا الواقع 
ــده الســياق  ــاهل اإلمــام هــو مــا يؤي بمــا اليســتنكر إال أن مــا ق

اكمــا .
ومــن قبلــه قــال ابــن جريــر بعــد أن رجــح قــراءة اجلمهــور ىلع 
طريقتــه يف الرتجيــح بــن القــراءات : معــى الــكام: وإذ أوحيت 
إىل احلواريــون أن آمنــوا يب وبرســويل ، إذ قــال احلواريون يا عيى 
ٌ إذ اكن ذلــك كذلــك, أن  ابــن مريــم هــل يســتطيع ربُّــك؟ فبــنِّ
اهلل تعــاىل ذكــره قــد كــرِه منهــم مــا قالــوا مــن ذلــك واســتعظمه, 
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وأمرهــم باتلوبــة ومراجعــة اإليمــان مــن قِيلهــم ذلــك, واإلقــرارِ 
ــِق رســوهل فيمــا أخرهــم عــن  هلل بالقــدرة ىلع لك يشء, وتصدي
ربِّهــم مــن األخبــار. وقــد قــال عيــى هلــم، عنــد قيلهــم ذلك هل، 
اســتعظاًما منــه ملــا قالــوا: » اتقــوا اهلل إن كنتــم مؤمنــن » . فــي 
اســتتابة اهلل إيّاهــم, وداعئــه هلــم إىل اإليمــان بــه وبرســوهل صــى 
اهلل عليــه وســلم عنــد قيلهــم مــا قالــوا مــن ذلــك, واســتعظام 
ــُة مــن  ــُة الاكفي ــه وســلم لكمتهــم ادلالل ــيِّ اهلل صــى اهلل علي ن
غرهــا ىلع صحــة القــراءة يف ذلــك بايلــاء ورفــع » الــرب »، إذ اكن 
ال معــى يف قوهلــم لعيــى، لــو اكنــوا قالــوا هل: » هــل تســتطيع أن 
تســأل ربَّــك أن ينـــزل علينــا مائــدة مــن الســماء »؟ أن يُســتكر 

هــذا االســتكبار.ا.ـه
ــران  ــوالن معت ــك فالق ــاف يف ذل ــل يف اخل ــد أن نطي وال نري
ــاهلل  ــا وب ــن وافقهم ــا مم ــان وغرهم ــره اإلمام ــا ذك ــح م واألرج

ــق . اتلوفي
وأخــرا حنمــد اهلل تعــاىل أن وفقنــا إلتمــام هــذه السلســلة والــي 
كنــت أكتبهــا اكرهــا هلــا وأنــا ضيــق الصــدر بلداهــة مــا أريــده 
منهــا عنــدي وعند جــل العلمــاء ولكــن اضطررنا هلــا اضطرارا 
وقرسنــا عليهــا قــرسا مــع ماتضمنتــه مــن شــبهات ماكنــا نــود 
إثارتهــا ومــا بايلــد حيلــة ونســأل اهلل قبــول هــذا العمــل وجعله 

نافعــا مبــاراك وخالصــا لوجهــه الكريــم واحلمــد هلل رب العاملــن
وصل امهلل ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم 

ســبحانك امهلل وحبمــدك أشــهد أال هلإ إال أنــت أســتغفرك وأتوب 
يلك إ


