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  مقدمة
إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من 
رشور أنفسنا ومن سيئات أعماجا، من يهده اهللا فال مضلَّ  ومن 

  . يضلل، فال هادي 
، وأشهد أن حممًدا  وأشهد أن ال هل إال اهللا وحده ال رشيك 

  . عبده ورسو
﴿_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T﴾ 

   .]١٠٢:عمران آل[
﴿B A  O N M L K J I H G F E D C

^ ] \ [ Z YX W V U T S RQ P﴾ ]١:النساء[.   
﴿ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u

® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £﴾ ]٧١ −٧٠:األحزاب[.   
أما بعد؛ فإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي 

ورش األمور حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة  ,^حممد 
  .ضاللة يف اجارضاللة، ولك 

مما ال شك فيه أن ديـن اهللا تعـاىل وسـط بـني الغـايل فيـه فإنه 
واجلايف عنه، فهو اهلـدى بـني ضـالحكني، وهـو الوسـط بـني طـرفني 

باطـل الغلـو واإلفـراط، وباطـل : مذمومني، وهو احلق بـني بـاطلني
  .احكميع واحكفريط

ين يه الوسطية الرش عية والوسطية املقصودة املحمودة يف هذا ا
ال الوضعية، ويه الوسطية اإلهلية ال البرشية، فالوسطية ليست معياًرا 
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ين  برشيًّا للفضائل بقدر ما يه مزية وخصيصة من خصائص هذا ا
القويم، وسطية عقيدة ال غلو فيها، ووسطية عبادة ال رهبانية فيها، 

  .فيهاووسطية رشيعة ال حرج 
خياًرا  :، أي]١٤٣:البقرة[ ﴾Z ] \ [﴿: قال تعاىل

  .)١(عدوًال 
وبهذه الوسطية تأهلت أمة اإلسالم للقيام برسالة اكالغ 
والشهادة بل اجاس؛ فيه حجة احلق بل اخللق، سواء السابق منهم 

  .والالحق
وعن هذه الوسطية ينبثق يرس اإلسالم وتنبع سماحته، فعقيدته 
عقيدة سهلة واضحة، ميرسة ال لبس فيها وال غموض وال تعقيد، 

 ﴾§ ¨ © ª » ¬ ® ¯﴿: لك إنفاذ إلرادة اهللا تعاىلوذ
، ]٧٨:احلج[ ﴾z } | { ~ � ¡﴿: ، وقال تعاىل]١٨٥:البقرة[

ين ونهجه هو اليرس والسماحة   .فسمت هذا ا
يَن أحٌد إال «: ^وقال  يَن يرٌس، ولن يشادَّ ا إنَّ هذا ا

يِن إىل اهللاِ احلنيفيُة «: ^، وقال )٢(»غلبه َحبُّ ا
َ
  .)٣(»السمحةُ أ

، عن امللكفني احلرج والضيق فيهارشيعة اإلسالم انتىف ف
  .وارتفعت فيها اآلصار واألغالل اليت اكنت بل من سبقنا من األمم

                                                                                       
F١Eא W א F٢L٧ J٨E א  ،F٢L١٥٣ J١٥٤E،

אF١L١٩٠KE 
F٢EאF٣٩E،א،W،א

◙K 
F٣EאF١L١٦E،א،W،א

،אאF١٠٩،٢٨٨KE 
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k j i h g f e d ﴿: قال تعاىل
 u t s r q p o n m l
 ` _ ~ } | { z y x w v
 o n ml k j i h g f e d c ba

p﴾ ]١٥٧:األعراف[.  
الوقوف عند حدود اهللا : ثم إن هذه الوسطية الربانية تعين

يف  ^تعاىل، وحتكيم كتابه الكريم، والفيئة إىل سنة رسو األمني 
¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴿: دقيق األمر وجليله، قال تعاىل

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´﴾ 
  .]٦٥:النساء[

، احكمسك بأهداب األحاكم الرشعية وأخذها بقوة: كما تعين
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿: ▐قال 

Õ﴾ ]وقال سبحانه]١٧٠:األعراف ، :﴿c b a `﴾ 
ين وتلقيه و، ]٦٣:البقرة[ تهاون، أو يكون من غري إنما أخذ ا

تشدد، أو تنطع، وهذا معىن االستقامة اليت بها أمر اهللا ال ، وتفريط
 :﴿ c b a` _ ~ } | { z yتعاىل يف كتابه، فقال 

e d﴾ ]١١٢:هود[.  
َرفية  منذ بزوغ فجر يف الفكر واملمارسة ولقد جرَّت الطَّ

اإلسالم وإىل يومنا هذا ويالٍت كثريًة، ولقد اكن اخلالف يف حقيقة 
منذ أن خرجت وذلك اإليمان أول خالف نشأ بني أهل القبلة، 

بل األمة ببدعة احككفري بمطلق املعا  )١(اخلوارج األو

                                                                                       
F١Eאאאאאא
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نوب، فاستحلت باحككفري الغايل دماء املسلمني املساملني،  وا
كما يف  ^وختوضت فيها بغري برهان مبني، فصدق فيهم قول نبينا 

  .)١(»يَقتلون أهَل اإلسالِم، ويََدُعون أهَل األوثانِ «: الصحيحني
ولقد تراوحت ردود األفعال إزاء هذه الطرفية ما بني جتهم ذلل 

رد تصديق اخلرب، وخيرج عمل القلب واجلوارح يقرص اإليمان بل جم
عن نصوص  جاء جاف يغض الطرفمن حقيقة اإليمان، أو إر

الوعيد إىل نصوص الوعد، وخيرج أعمال اجلوارح من مسىم اإليمان 
  .باللكية

وم رصاًخ بني خوارج  ولقد شهدت ساحة األمة اإلسالمية ا
كثري من  هذا الزمان، وخلوف أهل احكجهم واإلرجاء، ووقعت

املجتمعات بني ر من يستبيح حرماتها وينتهك أمنها، وبني من 
  .يلبس عليها دينها وجيرئها بل املحرمات

وم احكنابذ بعض كما شاع يف أوساط  العاملني لإلسالم ا
باتهامات احككفري واخلروج، والرتاشق بمنكرات اإلرجاء واحكجهم، 

  !جتتمع اخلصوم وللك أسبابه ومسوذلته وأدحكه، وعند اهللا
وبل لك حال؛ فإن هذه الظاهرة حتتاج إىل عمق يف دراستها؛ 
كشف اجقاب عن أسبابها ودوافعها، وعوامل انتشارها، ح 

                                                            
א،א،אאWZ

Zא،אא،א،א،א  א 
אאא،אאאאאא

אאK 
F١E،א ،אא אW

  ، אא F٣١٦٦E ،א  ، ،W
،אאF١٠٦٤KE 
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يتمهد السبيل لعالجها ودرء فتنتها، بعد تميزي الصحيح اخكابت 
خيل الزاهق من أدحكها، والكشف عن مواضع االتفاق واإلمجاع،  وا

  .ـزاعوحترير حمل اج
وهذه حماولة لضبط وتقعيد اجلوانب العلمية املتعلقة 
بالظاهرة، مع احكنبيه بل أدب احلكم بل اجاس، بل أساس من 
ين، ووصف بها أئمة اإلسالم من أهل  الوسطية اليت قام عليها هذا ا

  .السنة واجلماعة
واهللا تعاىل من وراء القصد، وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل، 

  .هللا بل نبينا حممد وآ وصحبه وسلموصىل ا

äfjÒæ< <
]<‚fÂ<çe_< <

  حممد يسري إبراهيم. د
  ه١٤٢٥غرة ذو القعدة  ،القاهرة
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  األوىل القاعدة
  احلكم على الناس جيب أن يكون بعلم وعدل

يتعني بل من تصدى للحكم بل اجاس أن يتصف بالعلم 
  .والعدل

Å Ä Ã Â Á ﴿: قال اهللا تعاىلأما عن االتصاف بالعلم؛ فقد 
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ﴾ ]وقال ]٣٦:اإلرساء ،

z y x w v u t s r q p o } | ﴿: تعاىل
  . ]١٥:النور[ ﴾{ ~

 ﴾Z Y X﴿: فقد قال تعاىلوأما عن االتصاف بالعدل 
z y x } | { ﴿: ▐وقال ، ]١٥٢: األنعام[

 ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~
¸ ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯®﴾ ]٨:املائدة[.  

ين : يعين بذلك جل ثناؤه« :♫قال ابن جرير  يا أيها ا
كن من أخالقكم وصفاتكم القيام هللا  آمنوا باهللا ورسو حممد، 
ائكم وأعدائكم، وال جتوروا يف أحاكمكم،  شهداء بالعدل يف أو
وأفعالكم، فتجاوزوا حدود ما حددت لكم يف أعدائكم، لعداوتهم 

يف  فيما حددت لكم من أحاكيم وحدوديلكم، وال تقرصوا 
ائكم لواليتهم لكم، ولكن انتهوا يف مجيعهم إىل حدي،  أو

  .)١(»واعملوا فيهم بأمري

                                                                                       
F١EאF١٠L٩٥E،WK 
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أن  - جرًحا وتعديًال  -ليس حلاكم بل اجاسوعليه؛ فإنه 
  .يف حكمه لعداوة، أو بغضاء، أو ألمر غري رشيع رجيو

:  -اجاسيف باب احلكم بل  - فمن أعظم خصائص أهل السنة
  .أن يكون احلكم بعلم وعدل وإنصاف

والالكم يف اجاس جيب « :♫يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  .)١(»أن يكون بعلم وعدل، ال جبهل وظلم كحال أهل اكدع

واهللا حيب اإلنصاف؛ بل هو أفضل « :♫وقال ابن القيم 
حلية حتىل بها الرجل، خصوًصا من نصب نفسه حكًما بني األقوال 

  .)٢(»]١٥:الشورى[ ﴾ÎÍ Ì Ë﴿: واملذاهب، وقد قال تعاىل
أن حيرتم ما عند اآلخرين من اخلري وأن يقر : ومن اإلنصاف

، وهذا ]١٨٣:الشعراء[ ﴾ä ã â á﴿: هلم به، قال تعاىل
  .وعمل به أئمتنا الكباراملعىن رخه 

فلقد كتب عبد اهللا العمري العابد إىل اإلمام مالك حيثه بل 
ه اإلمام مالك   ♫االقتصار بل احكعبد وترك اخللطة، فكتب إ

إن اهللا قسم األعمال، كما قسم األرزاق، فرب رجل فتح  يف «: قائًال 
لم يفتح  الصالة، ولم يفتح  يف الصوم، وآخر فتح  يف الصدقة، و

يف الصوم، وآخر فتح  يف اجلهاد؛ فنرش العلم من أفضل أعمال الرب، 
وقد رضيت بما فتح يل فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، 

                                                                                       
F١E،אאF٤L٣٣٧KE 
F٢E،אאF٣L٩٤KE 
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  .)١(»!وأرجو أن يكون الكنا بل خري وبر
: وهو يقول ♫ومن أراد أن ينصف فلينصت إىل ابن حزم 

خصمه؛ فإنه يلوح  وجه  من أراد اإلنصاف فليتوهم نفسه ماكن«
  .)٢(»تعسفه

  :وقد قال املتنيب
نَاِم وِ َقاِطَعةً  اِف ـاِإلنَْص  قِلَّةُ  ْل زَ َولَْم تَ    

َ
 )٣( مِ حِ إِْن اَكنُوا َذوِي رَ بنََي األ

 تعميم األحاكم بغري تثبت، واحلكم : ومن نواقض اإلنصاف
خالل ما بل فرد بمجرد انتمائه إىل طائفة، واحلكم بل طائفة من 

 .يتبناه فرد فيها

 املبالغة واملجازفة يف األحاكم، وذلك : ومن نواقض اإلنصاف
حال الرضا واملوافقة، أو حال الغضب واملخالفة، كحال يهود حبسب 

سيُِّدنا وابُن «: حني علموا بإيمان كعب األحبار فبدلوا القول من
نا«إىل  »سيِِّدنا نا وابُن رشِّ قديًما  - واألمثلة بل الك األمرين! )٤(»رشُّ

  .أكرث من أن حترص - وحديثًا
 ىل اجتهاده يف أول إحماكمة املجتهد : ومن نواقض اإلنصاف

من ينسب القول بإباحة ربا الفضل، أو حل : أمره دون آخره، مثل
، مع أنه قد ثبت رجوعه عنهما يف ¶نكاح املتعة البن عباس 

                                                                                       
F١E،אF٨L١١٤KE 
F٢E،אאF١٨KE 
F٣EאאאF١L٣٥٧KE 
F٤E،אאאW

،אF٤٢١٠KE 



    

− ١١ − 
 

  .)١(عربة باخلواتيم آخر أمره وخاتمة عمره، وإنما ال
 احلكم بل الشخص يف مرحلة : ومن نواقض اإلنصاف

يف  -مثًال  - بعينها من حياته، فمن حكم بل أ احلسن األشعري
ًّا، ومن حكم عليه يف املرحلة الوسطى : أول مراحله قال اكن معزت

: اكن ملفًقا أشعريًّا، ومن حكم عليه يف املرحلة األخرية قال: قال
  !سنيًّا سلفيًّااكن 

 احلسد، وهو آفة يف اجفس دافعة إىل : ومن نواقض اإلنصاف
انتقاص املحسود، وتمين زوال نعمته، فال جيتمع معها عدل وال 

 ﴾a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴿: إنصاف، قال تعاىل
 !وقديًما اكن يف اجاس احلسد. ]٥٤:النساء[

اجلارح ال يقبل منه اجلرح وإن « :♫وهلذا قال السبيك 
فرس، إذا اكنت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل بل الوقيعة 

ي جرحه؛ من تعصب مذهيب، أو منافسة كما يكون من  - يف ا
  .)٢( »، أو غري ذلك- اجظراء

َ إِْذ لَْم َفَنالُوا َسْعَيهُ     ُ وَُخُص َحَسُدوا الَف َ ْعـَداٌء 
َ
ومُ ـَفالـنَّاُس أ

َشْتَم الرَِّجاِل َوِعْرُضُه َمْشُتومُ ًدا لَْم جَيرَْتِمْ ـحُمَسَّ َوتََرى اللَّبِْيَب    
َْسَناءِ قُلَْن لِوَْجِهَها    ِمْيُم  -اـً َحَسـًدا َوُبْغض -َكرَضَائِِر احلْ َ َ  )٣(إِنَُّه 

                                                                                       
F١Eא¶،F٦/٢٦Eא،

אF٤L٧١Eא،W،אאF٥L١٨٧KE 
F٢E،אF٢L١٢EK 
F٣Eאא،אא٦٩،

אאאF٦L٢٤٧KE 
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 تعمُّد تتبع عرثات الصاحلني وسقطات: ومن نواقض اإلنصاف 
  .علماء أهل السنة رمحهم اهللا أمجعني، وذلك من غري ورع، أو تثبت

ولقد درج أهل السنة بل حتري اإلنصاف مع ذلية الورع، ال 
  .سيما عند الالكم بل أهل العلم والفضل

هيب  وإنما الالكم يف العلماء مفتقر إىل وزن «: ♫قال ا
  .)١(»بالعدل والورع

أروع املثل يف الورع  ╚وقد رضب السلف الصالح 
  .واحكثبت

منذ أن : سمعت أبا خصم يقول«: ♫يقول اكخاري 
 :♫ - أيًضا -، وقال»عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحًدا قط

  .)٢(»أرجو أن ألىق اهللا وال حياسبين أ اغتبت أحًدا«
هيب بل الكمه، فقال ومن ينظر يف , ♫صدق «: وعلق ا

الكمه يف اجلرح واحكعديل، علم ورعه يف الالكم بل اجاس، وإنصافه 
هيب فينقل عن اكخاري قو... فيمن يضعفه ح إذا : (ويستطرد ا

ال : ، وهذا معىن قو)فالن يف حديثه نظر فهو متهم واه: قلت
  .)٣(»حياسبين اهللا أ اغتبت أحًدا، وهذا واهللا ذلية الورع

روة من الورع واحكو عن أعراض  ╚وكما اكنوا  يف ا
اخللق، اكنوا أصحاب منهج دقيق يف احكثبت، حيث جاء األمر به يف 

                                                                                       
F١E،אF٨L٤٤٨KE 
F٢EאאK 
F٣E،אF١٢L٤٣٩KE 
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 ، و قراءة]٦:احلجرات[ ﴾V U T S R﴿: كتاب اهللا تعاىل
املؤمن وقاف ح «: قال احلسن اكرصي، ﴾فتثبتوا﴿: محزة والكسا

:  - يف حادثة اإلفك؛ طاًكا احكثبت - ، وقد قال اهللا تعاىل)١(»يتبني
﴿s r q p o﴾ ]فاكنوا ينظرون يف ضبط نقلة ]١٣:النور ،

  . كما ينظرون يف فهمهم هلا، األخبار
 اجزتاء لكمة، أو مجلة من سياقها من  :ومن نواقض اإلنصاف

الكم أحد العلماء، وبناء أحاكم عليها من غري نظر إىل سائر الكمه 
ي عرف به   .ومنهجه ا

  :كما قيلو
ِقْيمِ ـهْ َوآَفُتُه ِمَن الْفَ َقْوًال َصِحْيًحا َوَكْم ِمْن َخئٍِب    ـِم السَّ
ْذَهانُ  ـذُ َولَِكْن تَأخُ   

َ ْ
 )٢( لُـْومِ َوالْعُ  الَْقَرائِحِ  رِ ـدْ قَ  بَلَ ِمْنـهُ  األ

 باألخبار قبل إغفال القرائن املحتفة : ومن نواقض اإلنصاف
كما قال فرب قائل لكمة حق أراد بها حمض اكاطل، قبوهلا، أو ردها، 

 .للخوارج ◙يلع 

واللكمة الواحدة يقوهلا اثنان، يريد بها «: ابن القيموقال 
بها اآلخر حمض احلق، واالعتبار أحدهما أعظم اكاطل، ويريد 

ه ويناظر عنه   .)٣(»بطريقة القائل وسريته ومذهبه، وما يدعو إ

                                                                                       
F١E،אF١٠L٣٨٢KE 
F٢EאאאאK 
F٣Eא،אאF٣L٥٢١KE 



    

− ١٤ − 
 

ءُ  لَْت قُ  أ ـَوإِْن تََش هُ َيْمَدحُ  ْحـلِ  اجَّ ىَن ـَذا جَ ـهَ  َيُقْوُل      نَانرِْيِ  َذا يِقْ الزَّ
ا َومَ     َقُّ ُهَماَوْصفَ  ا َجاَوْزَت ـَمْدًحا َوَذمًّ َيْعـبرِْيِ  ْوءُ ـسُ  َفْعرَتِْيهِ  دْ قَ  َواحلْ

فإذا اكن الرجل ثقة مشهوًدا  باإليمان «: وقال السبيك
واالستقامة، فال ينبيغ أن حيمل الكمه وألفاظ كتاباته بل غري ما 
؛ بل ينبيغ احكأويل الصالح، وحسن الظن الواجب  تعود منه ومن أمثا

  .)١( »به وبأمثا
: وأمر اهللا تعاىل بتقديم حسن الظن ال سيما بأهل الفضل، فقال

﴿i h g f e d c b﴾ ]كما أمر ، ]١٢:النور
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ﴿: الالكم بغري علم، فقال بالكف عن

ª ©﴾ ]اجاَس يف اجَّار بل  َوَهْل يَُكبُّ «: ، و احلديث]١٦:النور
لَْسنَتِِهم بل َمَناِخرِهم إالَّ َحَصائِدُ  : -أو قال - وجوِهِهم

َ
روى و ،)٢(»أ

َْيْيِه، َوَما َننْيَ «:  -مرفوًخ  - سهل بن سعد
َ
َمْن يَْضَمْن يِل َما َننْيَ حل

ُ اجَلنَّةَ  َ ْضَمْن 
َ
  .)٣(»رِْجلَْيِه أ

دْ  تََكلَّمْ   مُ افَإِغَّمَ  َما اْستََطْعَت  وََسدِّ كُ  يٌّ ـَك حَ ـالَكَ مَجَـادُ  ْوُت ـَوالسُّ
ِدْ  

َ
ُ ــقَْوًال سَ  فَإِْن لَْم جت ُ َسَدادُ  َدادِ َقْن َلرْيِ السَّ  َك َفَصْمتُ ِديًْدا يَُقْو

                                                                                       
F١E،אא،Wא،א

א،אF٩٣KE 
F٢E  F٢٢٠١٦E ،א  ،א ، W  

 ،א F٢٦١٦E א،F٣٩٧٣Eא، W
אא،F١٦٤٤KE 

F٣Eא،א،W،אF٥٩٩٣KE 



    

− ١٥ − 
 

اخللط بني مقايم الرد بل خطأ، أو  :ومن نواقض اإلنصاف
ء من ذلك، فاألصل  خمالفة، أو بدعة وبني مقام تقويم من تلبس ب
الرد بل لك خمالفة من غري جماملة، ومن غري احكفات إىل صاحبها إن 
اكن جليًال، أما عند احلكم بل الرجال حكًما خما فال بد من 

  !اإلنصاف؛ إذ ال يسلم من اخلطأ أحد
أن يزم املسلم لسانه بزمام احكقوى، وأن : د من ذلك لكهواملقصو

يربط بل قلبه برباط الورع، وحسن الظن باملسلمني، وأن ال يعجل 
بل أحد بأمر ح تقوم بينته، وتنقطع معذرته، وتزال شبهته، ثم إذا 
، فإن اكنت  ثبت خطؤه، وبان زللـه نظر يف سائر أمره، وخمة أحوا

قاربة احتمل  ما ال حيتمل لغريه، وانغمرت زحكه بل وجه السداد وامل
  .وهفوته يف جلة حسناته

َبِْيُب    
ْ
َ بَِذنٍْب  َوإَِذا احل َ

لِْف حَمَاِسنُ  َجاَءْت َواِحدٍ  أ
َ
 )١(َشِفـْيعِ  ُه بِأ

وهــذا مــنهج علمــاء اإلســالم اخكقــات املعتــربين رمحهــم اهللا 
  .أمجعني
  

    
    

                                                                                       
F١Eאא،אF١L٣٢٨KE 



    

− ١٦ − 
 

  القاعدة الثانية
  تعريف اإلميان ونقيضه بيان اهللا ورسولهحلجة يف ا

من أخطر ما  -إثباتًا، أو نفيًا - احلكم بل اجاس باإليمان
ه يف إجراء األحاكم، وال يتأ احلكم باإليمان ونقيضه  يلتفت إ
قبل معرفتهما بمنهج صحيح، وضبط املقصود بهما يف خطاب الرشع 

اخللل يف معرفة  املطهر، وكثري من اخللل يف هذا اكاب مرده إىل
  .اإليمان ونقيضه

واألصل يف تعريف املصطلحات الرشعية الرجوع إىل بيان 
الشارع احلكيم هلا، وتعريفه إياها، ثم إنه قد يكون بني املعىن 

قريبًة، أو تلك الصلة اللغوي والرشيع عالقة وصلة، وقد تكون 
بعيدًة، و مصطلح اإليمان ذهب بعض العلماء إىل أن معناه 

رشيع هو نفس املعىن اللغوي، وهذا خالف األصل املعترب عند ال
أهل السنة واجلماعة؛ إذ املرجع يف بيان الرشعيات الكم اهللا ورسو 

 يف الكم العرب، -عندئذ - ، فإن لم يوجد فيهما اكيان، ينظر^
  .ومعهود أهل العرف

 وفيما يأ بيان ملعىن اإليمان عند اللغويني، ثم معناه املعتمد يف
  .وعند األئمة املرضيني، ^كتاب اهللا وسنة رسو

  :معىن اإليمان لغة
  .)١(إعطاء األمان: بمعىن هو

  .]٤:قريش[ ﴾T S R﴿: قال تعاىل
                                                                                       

F١E،אF١٢L٢١KE 
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َمَنٌة للسماءِ «: و احلديث
َ
َمَنٌة ألصحا... اججوُم أ

َ
... وأنا أ

مَّيت
ُ
َمَنٌة أل

َ
  .)١(»...وأصحا أ

  .)٢(باكاء، أو الالموتارًة يكون بمعىن احكصديق إذا تعدى 
  .مصدق جا: ، أي]١٧:يوسف[ ﴾h g f e﴿: قال تعاىل

  .]٦١:التوبة[ ﴾º ¹ « ¼﴿: وقال تعاىل
 -يكون باجلوارحقد واحكصديق كما يكون بالقلب واللسان 

  .أيًضا
بُهُ «: فيف احلديث ْو يَُكذِّ

َ
ُق ذلك، أ   .)٣(»والَفْرُج يَُصدِّ

، خمصوص، أو مقيدوقد يطلق اإليمان يف اللغة بل تصديق 
  :ويدل بل ذلك

األمور الغائبة مما يدخلها الشك والريب؛ يتعلق بأن اإليمان  - 
  .)٤(ألن املخرب عنها مؤتمن عليها خبالف احكصديق فإنه أعم

أن مقابل احكصديق هو احككذيب، وأما مقابل اإليمان يف  - 
اللغة فهو الكفر، والكفر ال خيتص باحككذيب، بل قد يكون به 

  .)٥(وبغريه

                                                                                       
F١E،א،Wא^

،F٤٥٩٦KE 
F٢E א  ،א א   אF١L٦٩E،،א 

F١٥L٥١٠KE 
F٣E ،אא  א  W ،א  אא 

F٦٢٤٣E ،א   ، Wא    א  
،F٢٦٥٧KE 

F٤E،אF٢٧٦E،אא،F٧١KE 
F٥Eא ،F١٢L٣٢٥E،א،F١L٤٥E،

،אF١٣L٤٣٧KE 



    

− ١٨ − 
 

  :معىن اإليمان رشًخ 
املراد بلفظ اإليمان وما يضاده بيانًا ال  ^لقد بني اجيب «

حيتاج معه إىل االستدالل بل ذلك باالشتقاق، وشواهد استعمال 
؛ فلهذا جيب الرجوع يف مسميات هذه األسماء …العرب، وحنو ذلك

؛ فإنه شاف اكف، بل معا هذه األسماء ^إىل بيان اهللا ورسو 
معلومة من حيث اجلملة للخاصة والعامة؛ بل لك من تأمل ما تقو 

علم باالضطرار أنـه خمالف  -يف معىن اإليمان - اخلوارج واملرجئة
  .)١(»^للرسول 

بل  السلف الصالح يف تعريف اإليمان ولقد اعتمدت لكمات
هو قول وعمل، : يقولون ، فتارةً الو املعصوم، وإن تنوعت عباراتهم

 وتارةً ، وعمل باجلوارح ،واعتقاد بالقلب ،قول باللسان: يقولون وتارةً 
قول وعمل ونية واتباع : يقولون هو قول وعمل ونية، وتارةً : يقولون
  .)٢(السنة

، العبارات اختالف معنوي هولك هذا صحيح، فليس بني هذ
قول وعمل، : إذا قالوا«: كما بني ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية قائًال 

                                                                                       
F١E،אF٧L٢٨٧KE 
F٢EאWא،  F٥٦ J٧٦E ،א،  

F٤٦E ،א، F٧٩E   א ،
אF١L٩٢E، א    F٢L٣E ، א

א،WאאF٢L٤٦١Eא،
 א אF٧L٨٦E א   א ،F٢٥E،

 אאאF٤L٨٣٠Eאא،
אF٢٣E،אאF١L٣٦٧Eא،

אF١L٣٨KE 
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فإنه يدخل يف القول قول القلب واللسان مجيًعا، وهذا هو املفهوم من 
لفظ القول والالكم وحنو ذلك إذا أطلق، فإن القول املطلق والعمل 
املطلق يف الكم السلف يتناول قول القلب واللسان، وعمل القلب 

ح، فقول باللسان بدون اعتقاد القلب هو قول املنافقني، واجلوار
j i h ﴿: وهذا ال يسىم قوًال إال باحكقييد، كقو تعاىل

m l k﴾ ]وكذلك عمل اجلوارح بدون أعمال ]١١:الفتح ،
القلوب، يه من أعمال املنافقني، اليت ال يتقبلها اهللا، فقول السلف 

االعتقاد رأى  )١(أراديتضمن القول والعمل اكاطن والظاهر، ومن 
فزاد  -أو خاف ذلك - لفظ القول ال يفهم منه إال القول الظاهر،

القول يتناول : قول وعمل ونية، قال: االعتقاد بالقلب، ومن قال
االعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد ال يفهم منه اجية فزاد ذلك، 

 إال باتباع ومن زاد اتباع السنة فألن ذلك لكه ال يكون حمبوًبا هللا
  .السنة، وأوحك لم يريدوا لك قول وعمل

ين جعلوه أربعة أقسام فرسوا مرادهم، كما سئل سهل بن  وا
قول وعمل ونية وسنة؛ : (ما هو؟ فقال: اهللا التسرتي عن اإليمان عبد

ألن اإليمان إذا اكن قوًال بال عمل فهو كفر، وإذا اكن قوًال وعمًال 
 .)٢(»)اكن قوًال وعمًال ونية بال سنة فهو بدعةبال نية فهو نفاق، وإذا 

، قول القلب وقول اللسان: وبناًء بل ما سبق؛ فإن اإليمان هو
فأما قول القلب فهو علمه وتصديقه وعمل القلب وعمل اجلوارح، 

                                                                                       
F١Eא،אFWאKE 
F٢E   ،א F٧L١٧٠ J١٧١ Eא ،  J

 JFW٧L٥٠٥ J٥٠٦KE 
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نطقه باحكوحيد وإقراره، وأما عمل : ويقينه، وأما قول اللسان فهو
اكنقياده وخضوعه، وإخالصه، وحمبته، وتولكه وأما عمل : القلب فهو

وقد فكسائر العبادات من الصالة والصيام واحلج وغريها، : اجلوارح
  .)١(حىك غري واحد اإلمجاع بل ذلك

 أن اإليمان أمجع أهل احلديث بل« :♫يقول ابن عبد الرب  
وينقص  قول وعمل، وال عمل إال بنية، واإليمان عندهم يزيد بالطاعة،

  .)٢(»باملعصية، والطاخت لكها عندهم إيمان
اتفقت الصحابة واحكابعون فمن « :♫ويقول اإلمام اكغوي 

إن : وقالوا... بعدهم من علماء السنة بل أن األعمال من اإليمان
  .)٣(»اإليمان قول وعمل وعقيدة

اتباًخ  ؛ولقد تلىق أهل السنة هذا احكعريف بالقبول والتسليم
الة بل أن اإليمان، للنصوص القرآنية، واألحاديث اجبوية الصحيحة  :ا

  .باجلوارح وإقرار باللسان، وعمل، ونطق بالقلبوانقياد تصديق 
 :األدلة بل هذا احكعريف

  :بالقلبوانقياد أن اإليمان تصديق  من األدلة بل
وقو ، ]١٤:احلجرات[ ﴾k j i h g﴿ :قو تعاىل

: وقو تعاىل، ]٢٢:املجادلة[﴾ Z Y X ]﴿ :ىـعالـت
                                                                                       

F١E  ،א F٧L٣٠٨ ،١٢L٤٧٢E ، א 
F١L٣٩E ، א F١L٤٧Eא  א   ،،

F٤L٨٣٢EK 
F٢Eאא،F٩L٢٤٨EK 
F٣Eא،F١L٣٨EK 
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﴿ m l k j i h g f e d
s r q p o n﴾ ]وعن احكصديق ]٤١:املائدة ،

  )١(يكون االنقياد واالستسالم
  :ومن األدلة بل أن اإليمان إقرار باللسان

: ، وقو تعاىل]١٣٦:البقرة[﴾X W V U T S﴿ :قو تعاىل
﴿U T S R Q P O﴾]وقو تعاىل]٤٦: العنكبوت ، :
﴿µ ´ ³ ² ± ° ¯﴾ ]٨٤:غافر[.  

ال هل : قوُل : اإليماُن بِْضٌع وستوَن شعبًة، فأفضلُها«: ^وقو 
  .)٢(»اهللاُ إالَّ 

  :ومن األدلة بل أن اإليمان عمل باجلوارح
Z Y X W ] \ [ ^ _ ` ﴿: قو تعاىل

 l k j i h g f e d c b a
 z y x w v u ts r q p o n m

  .]٤ −٢:األنفال[ ﴾}
: ، أي]١٤٣:البقرة[ ﴾` d c b a﴿: ىـالـه تعـولـوق

  .)٣(صالتكم
ال هل : قوُل : اإليماُن بِضٌع وستوَن شعبًة، فأفضلُها« :^وقو 

من  شعبةٌ  واحلياءُ  ،عن الطريقِ  إماطُة األذى: ، وأدناهااهللاُ إالَّ 

                                                                                       
F١E،אF٢L٦٩٥ J٦٩٦KE 
F٢E א  ،א  W  ،א F٩E ،

،אW،אF٣٥KE 
F٣EאW،אF١L٧٩KE 
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 باهللاِ  م باإليمانِ كُ آمرُ «:  - لوفد عبد القيس −^وقو ، )١(»اإليمانِ 
: اهللا ورسو أعلم، قال: ؟ قالواهُ وحدَ  باهللاِ  ، أتدرون ما اإليمانُ هُ وحدَ 

 وإيتاءُ ، الصالةِ  ، وإقامُ اهللاِ  ًدا رسوُل حممَّ  وأنَّ   اهللاُ ال هل إالَّ ْن أ شهادةُ 
غري  إىل، )٢(»اخلُْمَس  مِ نَ غْ المَ  نَ مِ  ُيْعُطوا ، وأنْ رمضانَ  مُ يا، وصاكةِ الزَّ 

  .ذلك من األدلة الكثرية
 ن رَ مَ «: ^قول اجيب  ♫وقد ذكر احلافظ ابن منده 

َ
ى أ

ْ غَ يُ لْ ًرا فَ كَ نْ منكم مُ  ِ بيدِ  هُ ريِّ َ  لمْ  ، فإنْ ه ِ  عْ ستطِ ي َ  لمْ  ، فإنْ هِ فبلسان  عْ ستطِ ي
ستدالل بل أن وذلك يف مقام اال )٣(»اإليمانِ  ضعُف أ، وذلك هِ فبقلبِ 

األراكن، باجلوارح ، وعمل اعتقاد باجلنان، ونطق باللساناإليمان «
  .)٤(»باملعصية وينقصبالطاعة يزيد 

  :بل ما ييل - يف باب اإليمان -هذا وقد اتفق أهل السنة
أصل اإليمان يف القلب، وهو قول القلب وعمله، وقول  -١
اإلذخن واالنقياد واإلخالص : وعمله، االعتقاد واحكصديق: القلب

  .)٥(والقبول، وحنو ذلك
وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة جممعون «

                                                                                       
F١E،א،אW،אF٩E،،

،אW،אF٣٥EK 
F٢Eא،אWאאא،

F٥٣E،،،אW،א
F١٧KE 

F٣E ، ،א  W א  א  
،אF٤٩E،F١١٠٦٨EK 

F٤Eא،F٢L٣٤١KE 
F٥E،אF٧L١٦٨KE 



    

− ٢٣ − 
 

  .)١(»بل زوال اإليمان، وأنه ال ينفع احكصديق مع انتفاء عمل القلب
حكم بإسالمه ظاهًرا يف ، جبنانهمن أقر بلسانه وكذب  -٢

نيا، وإن اكن منافًقا   .عند اهللا  أحاكم ا
` k j i hg f e d c b a ﴿: قال تعاىل

r q p o n m l  x w v u t s
� ~ } | { zy﴾ ]٢ −١:املنافقون[.  

معرفة القلب ال تكيف يف حتقيق اإليمان ح يصدق  - ٣
  .)٢(العبد بقلبه ويقر بلسانه

دخل يف اإلسالم،  - ٤ يتعني بل لك قادر أن ينطق بالشهادتني 
  . )٣(القدرة فهو اكفر باطنًا وظاهًرافإن لم يفعل مع 

من نطق بالشهادتني يريد دخول اإلسالم ولم يقرنها بما  - ٥
يناقضها؛ فإنه حيكم بإسالمه، وجتري عليه أحاكم املسلمني يف 

نيا، ثم يطالب بالفرائض واألحاكم   .)٤(ا
قول القلب : يطلب اهللا تعاىل من العباد قوًال وعمًال، فالقول - ٦

عمل القلب واجلوارح، ثم اختلفوا يف عمل اجلوارح؛ : والعملواللسان، 
فعامة أهل السنة بل دخول مجيع العمل يف مسىم اإليمان، ومن أهل 

                                                                                       
F١Eא،אF٥٤KE 
F٢EאF١L١٤٧ J١٤٨Eא،

،אF٤L٨٤٩E،א،F١L٥٠KE 
F٣E،אF٧L٦٠٩KE 
F٤E،אF١L٣٩ J٤٠Eא،F١L٢٥٣KE 



    

− ٢٤ − 
 

  .)١(العلم من جعل عمل اجلوارح خارًجا عن اإليمان الزًما 

  :احككفري حكم رشيع وحق إليه
حق  واحلكم بهماحكم رشيع، احككفري الكهما الكفر أو 

، فال دخل يف هذا اكاب هللا  تعاىل وحده، فالاكفر من كفره اهللا ورسو
ه بالتشيف! ألحاكم العقل فضًال عن حكم اهلوى من  فال يصار إ

  !األعداء، أو طلب االنتقام
الكفر حكم رشيع متلىق عن « :♫يقول ابن تيمية 

صاحب الرشيعة، والعقل قد يعلم به صواب القول وخطؤه، وليس 
يكون كفًرا يف الرشع، كما أنه ليس لك ، يف العقل ألك ما اكن خط

  .)٢(»جتب يف الرشع معرفته ما اكن صوابًا يف العقل
ال مدخل  ،إن احككفري سميع حمض« :♫ ويقول ابن الوزير

ل بل الكفر ال يكون إال سمعيًّ إللعقل فيه، و ا، وال ا قطعيًّ ن ا
  .)٣( »نـزاع يف ذلك

   :♫قال ابن القيم 

ْوِل فَُالنِ ـصِّ يَثُْبُت َال بِـقَ ـبِاجَّ الُْكْفُر َحقُّ اهللاِ ُعمَّ رَُسـولِـهِ    
َراهُ َفَذاَك ُذو الُْكْفَرانِ َمْن اَكَن َربُّ الَْعالَِمنْيَ وََقْبُدهُ      )٤(َقْد َكفَّ

                                                                                       
F١Eא،אF٣٧٤KE 
F٢EאאF١L٢٤٢E،אאאF٢L٤٢١EK 
F٣EאאאאF٤L١٧٨ J١٧٩EK 
F٤Eא،אאF٢٧٧KE 



    

− ٢٥ − 
 

  :معىن الكفر لغة
ء :أصل الكفر حكغطيته  ؛، وسيم الليل اكفًراوسرته تغطية ال

ء : ▐قال ، حكغطيته احلب ؛الفالح اكفًرا سيم، ولك 
﴿j i h g f﴾ ]٢٠:احلديد[.  

 :- بالتشديد - وهو نقيض الشكر، وكفره ،جحود اجعمة :والكفر
حكم : كفرت باهللا، وأكفره إكفاًرا :نسبه إىل الكفر، أو قال 

  .)١(بكفره
  :معىن الكفر اصطالًحا

اإليمان، وهو اعتقادات، أو نقيض : حقيقة الكفر باهللا أنه
أقوال، أو أفعال، حكم الشارع بأنها تنقض اإليمان، وتوجب اخللود 

  .)٢(يف اجريان
ين« :♫قال ابن حزم  صفة من جحد شيئًا مما : وهو يف ا

ه ،بعد قيام احلجة عليه، افرتض اهللا تعاىل اإليمان به ، ببلوغ احلق إ
أو بهما مًعا، أو عمل عمًال  بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه،

  .)٣(»جاء اجص بأنه خمرج  بذلك عن اسم اإليمان

                                                                                       
F١Eא    ،F٥L١٤٤ J١٤٥Eא א ، ،

F٦٤٧ J٦٤٨E،אא،F٦٥٣ J٦٥٥KE 
F٢ E א   ،  א א  א

 א ،  א א    ، 
אא،אאK 

F٣Eא   ،F١L٤٥E ،א Wא   ،F٣L٢٥٢E،
א،F١٣L٤٣٧KE 



    

− ٢٦ − 
 

عدم اإليمان باتفاق املسلمني، : الكفر« :♫ يقول ابن تيميةو
  .)١(»سواء اعتقد نقيضه وتكلم به، أولم يعتقد شيئًا ولم يتلكم

الكفر عدم اإليمان باهللا ورسله، سواء اكن معه «: ويقول
بل شك وريب، أو إعراض  ؛يكن معه تكذيبتكذيب، أو لم 

كرًبا، أو اتباًخ كعض األهواء الصارفة عن ، أو حسًدا ؛عن هذا لكه
  .)٢( »اتباع الرسالة

جحد  :سببه، احككفري حكم رشيع« :♫ ويقول السبيك
الربوبية، أو الوحدانية، أو الرسالة، أو قول، أو فعل حكم الشارع 

  .)٣(»ن لم يكن جحًداإو، بأنه كفر

 - وكما أن الكفر يكون باالعتقاد والقول، يكون بالعمل
¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: ▐قال  - أيًضا

 Ô Ó ÒÑ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â
Ú Ù Ø × Ö Õ﴾ ]وقال ]١٤٠:النساء ،▐ :

﴿ R Q P O NM L K JI H G F E D C B
Z Y X W V U TS﴾ ]وسواء أكان العمل عمًال ]٥١: املائدة ،

  .اكن من أعمال اجلوارح قلبيًّا أم
، والكرب، قال شيخ ^كبغض اجيب : فاألول ، وعدم االنقياد 

فمن صدق الرسول وأبغضه، وخداه بقلبه، وبدنه، فهو اكفر «: اإلسالم

                                                                                       
F١Eא،F٢٠L٨٦KE 
F٢Eא،F٣L٣١٥،١٢L٣٣٥KE 
F٣EאF٢L٥٨٦KE 



    

− ٢٧ − 
 

  .)١(»قطًعا بالرضورة
ا أمجعوا بل ومم«: هقال إسحاق بن راهويكقتل األنبياء، : واخكا

ي آمن  :بل اجلاحدحكموا  وحكموا عليه كما، تكفريه فاملؤمن ا
وإن  - ا، أو أخن بل قتلهما جاء من عنده، ثم قتل نبيًّ وبباهللا تعاىل، 

  .)٢(»فهو اكفر - قتل األنبياء حمرم :ويقول - ااكن مقرًّ 
املواالة املكفرة، وعمل السحر ووكذا إهانة املصحف عمًدا، 

  .املكفر، ورصف العبادة لغري اهللا تعاىل
وال خيرج أحد من أهل القبلة « :♫قال الرببهاري احلنبيل 

من اإلسالم ح يرد آيًة من كتاب اهللا عز وجل، أو يرد شيئًا من 
، أو يصيل لغري اهللا، أو يذبح لغري اهللا، وإذا فعل ^آثار رسول اهللا 

شيئًا من ذلك فقد وجب عليك أن خترجه من اإلسالم، فإذا لم يفعل 
  . )٣(»مؤمن ومسلم باالسم، ال باحلقيقةشيئًا من ذلك فهو 

ء من لك ما قام ... «: وقال ابن حزم الظاهري واجطق ب
ء مما قام الربهان بأنه  الربهان أن اجطق به كفر كفر، والعمل ب

  . )٤(»كفر كفر
 الكفر بعد اإلسالم، ويكون: الردة«: وقال ابن احلاجب املاليك

  . )٥(»برصيح، وبلفظ يقتضيه، وبفعل يتضمنه

                                                                                       
F١E،אF٧L٥٥٦KE 
F٢Eא،אF٢L٩٣٠KE 
F٣EאF٣١KE 
F٤Eא،F٣L٢٤٤ J٢٤٥KE 
F٥EאF٥١٢KE 



    

− ٢٨ − 
 

ويه «: وقال اجووي الشافيع يف روضة الطاكني يف كتاب الردة
ي هو كفر، وتارًة  قطع اإلسالم، وحيصل ذلك تارًة بالقول ا
بالفعل، واألفعال املوجبة للكفر يه اليت تصدر عن تعمد واستهزاء 
ين رصيح، اكلسجود للصنم، أو للشمس، وإلقاء املصحف يف  با

ي فيه عبادة الشمس، وحنوهاالقاذورات، والسحر    . )١(»ا
  :أيًضا -وكما يكون الكفر بالفعل يكون بالرتك واالمتناع

الكفر يكون بتكذيب الرسول «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
فيما أخرب به، أو االمتناع عن متابعته مع العلم بصدقه، مثل كفر 

هود وحنوهم   .)٢(»فرعون وا
من ترك اجطق بالشهادتني مع وقد اتفق أهل السنة بل كفر 

  .قدرته، واختلفوا يف تارك الصالة كسًال من غري جحود
لو قدر أن قوًما قالوا « :♫ ةابن تيميشيخ اإلسالم وقال 

حنن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غري شك، ونقر بألسنتنا  ^ للنيب
ء مما أمرت به ونهيت عنه؛ فال عيطبالشهادتني، إال أنا ال ن ك يف 

نصيل وال نصوم، وال حنج، وال نصدق احلديث، وال نؤدي األمانة، وال 
ي أمرت به،  نيف بالعهد، وال نصل الرحم، وال نفعل شيئًا من اخلري ا
ونرشب اخلمر وننكح ذوات املحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا 

 - أيًضا - عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أمواهلم، بل نقتلك
أنتم  :يتوهم خقل أن اجيب يقول هلمهل اكن دائك، ونقاتلك مع أع

مؤمنون اكملو اإليمان، وأنتم من أهل شفاعيت يوم القيامة، ويرىج 
                                                                                       

F١EאF٧L٢٨٣ J٢٨٤KE 
F٢EאאF١L٢٤٢KE 



    

− ٢٩ − 
 

لكم أن ال يدخل أحدكم اجار، بل لك مسلم يعلم باالضطرار أنه 
أنتم أكفر اجاس بما جئت به، ويرضب رقابهم إن لم يتوبوا : يقول هلم
  .)١(»من ذلك

ــد  ــو زي ــال الشــيخ بكــر أب وأن الكفــر يكــون « :♫ق
باالعتقــاد، وبــالقول، وبالفعــل، وبالشــك، وبــالرتك، ولــيس حمصــوًرا 
باحككذيب بالقلب، كما تقو املرجئة، وال يلزم من زوال بعض اإليمان 

  . )٢(»زوال لكه كما تقو اخلوارج
للحكم بالردة والكفر موجبات « :♫ -أيًضا -الـوق

نواقض اإليمان واإلسالم، من اعتقاد، أو قول، أو فعل، وأسباب يه 
ل الواضح، والربهان  أو شك، أو ترك، مما قام بل اعتباره ناقًضا ا

  . )٣(»الساطع من الكتاب، أو السنة، أو اإلمجاع
  :أقسام الكفر

، أو كرباألكفر ال :يطلق يف الرشيعة ويراد منهوالكفر 
  . صغراألكفر ال

ي هو  :الكفر األكرب  ،خيرج صاحبه من ملة اإلسالمالكفر ا
يف عليه  يفتجر، اإلسالم وحرمتهدمه وما عصمة  فع عنتوير

نيا  ا، أو أحاكم الردة إن اكن ر إن اكن كفره أصليًّ اأحاكم الكفا
يكون يف اجار و اآلخرة ، وحيبط عمله، بعد إسالمطارئًا كفره 

ين، وال تنفعه شفاعة     .الشافعنيمن اخلا
                                                                                       

F١EאF٧L٢٨٧KE 
F٢EאF٢٧KE 
F٣EאאF٣٠KE 



    

− ٣٠ − 
 

عتقادي، أو الكفر الكفر االيطلق ويراد به والكفر األكرب 
  . اكواح

  : مثال هذا اجوع من الكفر يف القرآن الكريم
: هلذا اجوع من الكفر أمثلة كثرية يف القرآن الكريـم، منها

 ﴾q p o n m l k j i h﴿ : تعاىلوق
Z Y X W V U T] \ [ ﴿ :تعاىل وقال، ]١٧:املائدة[

º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ﴿ :تعاىل وقال، ]٣٩: البقرة[ ﴾^
 Ì Ë Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿ ¾

Í﴾ ]١٦٢ − ١٦١:البقرة[.  
دخنا « :قال ◙ صامتالعن عبادة بن  :يف احلديثمثا و

 والطاعةِ  ا بل السمعِ نَ عَ بافَ  أنْ  :فيما أخذ علينافاكن ، فبايعناه، ^ اجيبُّ 
ُ رْسِ نا، وعُ هِ رَ كْ نا ومَ طِ َش نْ يف مَ   ال ننازعَ  علينا، وأنْ  نا، وأثرةٍ رْسِ نا وي

    .)١(»برهانٌ  فيهِ  ن اهللاِ م مِ وا كفرًا بواًحا عندكُ رَ تَ   أنْ ، إالَّ هُ أهلَ  األمرَ 
، فالكفر اكواح هنا، يراد به الكفر األكرب املخرج عن امللة

  .بل أحد احكفسريين هلذا املصطلح
واحكعبري بالردة عن اإلسالم يكافئ يف معناه الكفر األكرب، 

الردة كفر املسلم برصيح لفظ يقتضيه، «: وقد قال خليل يف خمترصه
  .)٢(»أو فعل يتضمنه

                                                                                       
F١E،א،א Wאملسو هيلع هللا ىلصא

،F٦٥٣٢KE 
F٢EF١L٢٨١EK 



    

− ٣١ − 
 

الردة يه قطع اإلسالم بنية، أو قول « :♫وقال اجووي 
  .)١( »كفر، أو فعله، سواء قا استهزاًء، أو عناًدا، أو اعتقاًدا

حيث  كفر دون كفر؛ما يطلق عليه هو  :األصغرالكفر 
أ يف اجصوص ما يدل بل أنه كفر، أو رشك، ولم يصل إىل حد 

وصاحبه ال يزال داخل دائرة اإلسالم يف الرشك أو الكفر األكرب، 
نيا واآلخرة، وأمره يف  ، إن إن لم يتب ك ملشيئة اهللا ورتماآلخرة ا

وهو ممن ، خيت صاحبه يف اجاروال وإن شاء عفا عنه، ، شاء عذبه
   .الشفاعة يوم القيامة بعد أن يأذن اهللا ملن يشاء ويرتناهلم 

األصغر، والكفر العميل  :يطلق بل هذا اجوع من الكفرو
 األلفاظمن هذه  لفظأطلق فحيثما  ...وكفر اجعمة، وكفر دون كفر

ي ال خيرج صاحبه من امللة نه يراد به الكفر األصغرفإ    .ا
  :يف القرآن الكريم مثال هذا اجوع من الكفر

{ ~ _ ` l kj i h g f e d c b a ﴿ :قال تعاىل
x w v u t s r q p o n m﴾ ]٤٠:النمل[، 

  . شكر اجعمة، أو كفرها: فاملقصود
Z Y X W V U T S R ﴿: قال تعاىلو

 g f e d c b a ` _ ^ ] \ [
i h﴾ ]كما يف قو تعاىل، و]١١٢:النحل: ﴿Î Í  Ð Ï

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ 
ه ابن عباس ـالـ، قةـالاكفرين باجعممن  :أي ،]١٩ −١٨:راءــالشع[

                                                                                       
F١EאF١L١٣١EK 



    

− ٣٢ − 
 

  . )١(وغريه
 ﴾` h g f e d cb a﴿: وقال تعاىل

  .]٧:إبراهيم[
 اُب بَ سِ « :◙يف حديث ابن مسعود  ^قو  :و احلديث

ُ  فسوٌق  املسلمِ  ُ   . )٢(»كفرٌ  وقتا

 ،يف النسبِ  نُ عْ الطَّ : هما بهم كفرٌ  يف اجاِس  انِ تاثن« :^ وقو
  . )٣(»بل امليِت  واجياحةُ 

ُق بني  رصيُح اجص : األكرب واألصغر بأموٍر، منها الكفروُيَفرَّ
إنَّ أخوَف ما أخاُف عليكم «: بل أنه األصغر، كما يف احلديث

بغري ، وكذلك ما فَِهَم الصحابُة أنه أصغُر؛ اكحللِف )٤(»الرشُك األصغرُ 
، )٥(»َمن َحلََف بغريِ اهللاِ فقْد َكَفَر، أو أرشكَ «: ^كما يف قو  اهللا،

                                                                                       
F١EאWאF٣L٣٤٤KE 
F٢E،אאWא

،F٤٨E،،Wאملسو هيلع هللا ىلص W،א
F١١٦KE 

F٣E،א،Wאא
،אאאF١٠٠KE 

F٤E  F٢٣٦٣٠E א   א ،F٤١٣٥E ،
אאF٩٥١KE 

F٥EF٦٠٧٢Eא،F٣٢٥١E،אF١٥٣٥E
א¶،א،Wאא،

F٢٠٤٢KE 
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ِة،  رَيَ ةُ رشكٌ «: ^كما يف قو والطِّ رَيَ   .وحنو ذلك، )١(»الطِّ

ًرا غرَي معرَّ : ومما يدل بل الكفر األصغر ٍف، كما يف جميئُُه منكَّ
َ واحكََّمائَِم واحكِّولََة «: احلديث   .)٢(»رشكٌ إنَّ الرُّ

  
    

    

                                                                                       
F١EF٣٦٨٧Eא،F٣٤١٠Eא،F١٦١٤Eא

F٣٥٣٨Eא،◙،،א W،
אאF٤٣٠KE 

F٢EF٣٦١٥Eא،F٣٨٨٣Eא،F٣٥٣٠E،
אאF٣٣٠KE 
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  القاعدة الثالثة
  اإلميان والكفر كالهما أصل ذو شعب

 - اإليماُن بضٌع وسبعونَ «: ^ثبت يف احلديث الصحيح قو 
إماطُة : قوُل ال هل إالَّ اُهللا، وأدناها: شعبًة، فأفضلَُها -بضٌع وستونَ  :أو

  .)١(»األَذى َعِن الطريِق، واحلياُء شعبٌة ِمَن اإليمانِ 
إن اإليمان الرشيع اسم ملعىًن ذي شعب وأجزاء، «: اخلطا قال

 أد وأبل، فاالسم يتعلق ببعضها، كما يتعلق بكلها، واحلقيقة 
  .)٢(»تقت مجيع شعبها، وتستو مجيع أجزائها

عند مجهور أهل  - إن اإليمان«: ♫ ويقول ابن القيم
يف حديث  ^ شعب متعددة، كما أخرب بذلك أعلم اخللق  -السنة

شعب اإليمان، ولك شعبة منه تسىم إيمانًا، فالصالة وسائر أعمال 
والرجاء من ، واحكولك، اجلوارح من اإليمان، واألعمال اكاطنة اكحلياء

ما يزول اإليمان بزواهلا كشعبة الشهادة،  :اإليمان، وهذه الشعب منها
نهما وبي، ما ال يزول بزواهلا كرتك إماطة األذى عن الطريق :ومنها

ما يلحق بشعبة الشهادة،  :شعب متفاوتة تفاوتًا عظيًما، منها
ها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة األذى، ويكون  :ويكون إ

ها أقرب   .)٣(»إ

                                                                                       
F١E ،א  ،  W א   

،F٥١KE 
F٢EאאF٥L٥٦KE 
F٣Eא،אF٥٣E،K 
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فإنه  ؛وإذا اكن اإليمان مشتمًال بل شعب متعددة ومتفاوتة
 يهفت، اكحلج ومستحبا وواجبات بل تفاوت شعبه أراكنًا يتضمن بناءً 

اكلوقوف بعرفة، ومشتمل بل واجبات من ، أراكن م تركت لم يصح
فعل، أو ترك، يأثم برتكها، أو فعلها عمًدا، وجيب مع تركها اجلربان 

، ...وحنو ذلك، اكإلحرام من املواقيت املاكنية، وريم اجلمار :بدم
ومشتمل بل مستحبات من فعل وترك يكمل احلج بها، فال يأثم 

رفع الصوت باإلهالل واإلكثار منه، : دم، مثل برتكها، وال جيب
ومن ثم فإن اجاس متفاوتون يف  )١( »...وغريهما، ه يف الطوافؤودخ

من أ باألراكن وقرص يف : ، وهوالظالم جفسه :اإليمان، فمنهم
ي يمنعه من اخللود ، الواجبات، فمعه مطلق اإليمان وهو اإليمان ا

من أ باألراكن والواجبات : ، وهوقتصدامل :ومنهميف اجار لو دخلها، 
ي يمنع صاحبه من دخول اجار ، فمعه اإليمان املطلق وهو اإليمان ا

من أ باألراكن : ، وهوالسابق باخلريات بإذن ربه :ومنهم ابتداًء،
  .والواجبات واملستحبات، فمعه اإليمان الاكمل

ZY X W V U T S ] \ ﴿: قال تعاىل
 f ed c b a ` _ ^ ] h g

i﴾ ]٣٢:فاطر[.  
  : وعليه؛ فإن اإليمان  مراتب ثالث

 .مطلق اإليمان -١

 .اإليمان املطلق - ٢

  .اإليمان الاكمل -٣
                                                                                       

F١EאWאF٧L٥١٤،١٢L٤٧٢ J٤٧٣،١٩L٢٩٠ J٢٩١KE 



    

− ٣٦ − 
 

الة بل أن اإليمان يَ   قبل احكبعيَض ولقد تواترت اجصوص ا
وذلك أضعُف «: - يف إنكار املنكرات - ^ هـة، كقولـواحكجزئ
: ِمن اجَّارِ َمن قالخَيرُج «: قال ^، وعن أنس عن اجيب )١(»اإليمانِ 

ال هل إالَّ اُهللا و قلبِِه وزُن شعريٍة ِمن خرٍي، وخَيرُج ِمَن اجارِ َمن 
ٍة ِمن خرٍي، وخَيرُج ِمَن اجارِ َمن : قال ال هل إال اُهللا و قلبِِه وزُن بُرَّ
ٍة ِمن خريٍ : قال ، وخالف يف ذلك )٢(»ال هل إال اُهللا و قلبِِه وزُن ذرَّ

 قبل احكبعيَض ن اإليمان ال يَ إ :حيث قالوا )٣(ُج، واملعزِتلةُ اخلوار
ء واحدواحكجزئةَ    .، وأنه 

عب متعددة، وأنه قابل للتبعيض ن اإليمان شُ أر وإذا تقرَّ 
فإنه يمكن اجتماع إيمان وكفر غري ناقل عن امللة يف  ؛واحكجزئة

وقد دلت ، -كما سبق - الشخص الواحد؛ ألن اإليمان مراتب
k j i ﴿ :ىلالكثرية بل إماكن ذلك، كما يف قو تعااجصوص 

 z y x w v u t s r q po n m l
نهم أفأثبت اهللا تعاىل هلم وصف اإليمان مع ، ]٩:احلجرات[ ﴾} | {

، فسوٌق  املسلمِ  اُب بَ سِ « :^متقاتلون، وقتال املسلم كفر، كما قال 

                                                                                       
F١E ،א    W א  א  

،אF٧٠KE 
F٢E،אאW،אF٤٢KE 
F٣Eאאאא،אא

א א   א א  א  ،؛א
אא؛אא

אאKאWאא،F١L٥٦KE 
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 ُ ُ  ُب رْضِ يَ ؛ كفاًراي عدِ وا بَ عُ رجِ  تَ َال « :^وقو ، )١(»كفرٌ  وقتا
بمجموعها بل  هذه اجصوُص  ْت ، فدلَّ )٢(»بعٍض  م رقاَب كُ عضُ بَ 

  .يف املسلم -العميلأو  - اجتماع اإليمان والكفر األصغر
أما أئمة السنة واجلماعة، فعىل إثبات « :♫ يقول ابن تيمية

، ال لكه، احكبعيض يف االسم واحلكم، فيكون مع الرجل بعض اإليمان
حكم أهل اإليمان وثوابهم حبسب ما معه، كما يثبت ويثبت  من 

 من العقاب حبسب ما عليه، ووالية اهللا حبسب إيمان العبد 
وتقواه، فيكون مع العبد من والية اهللا حبسب ما معه من اإليمان 

اء اهللا هم املؤمنون املتقون؛ واحكقوى A ﴿ :كما قال تعاىل، فإن أو
 N M L K J I H G F E D C B

O﴾ ]٣(»]٦٣ −٦٢: يونس(.  
  :وكما أن اإليمان أصل ذو شعب، فالكفر كذلك

الكفر ذو أصل وشعب، « :هذا املعىن، فيقولابن القيم يقرر 
فكما أن شعب اإليمان إيمان، فشعب الكفر كفر، واحلياء شعبة 
من اإليمان، وقلة احلياء شعبة من شعب الكفر، والصدق شعبة من 

والزاكة، ، شعب الكفر، والصالةشعب اإليمان، والكذب شعبة من 
                                                                                       

F١E א ،א  W    א 
  ،  F٤٨E ،  ،א  W א ملسو هيلع هللا ىلص

،אF٦٤EK 
F٢Eא،אW،אF١٢١E،

،אWאملسو هيلع هللا ىلصW،אאF٦٥KE 
F٣EאF١٤٤E ،אWא F١١L١٧٣ J١٧٥،

١٨L٢٧٠KE 
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واحلج، والصيام من شعب اإليمان، وتركها من شعب الكفر، 
واحلكم بما أنـزل اهللا من شعب اإليمان، واحلكم بغري ما أنـزل 
اهللا من شعب الكفر، واملعا لكها من شعب الكفر، كما أن 

   .)١(»الطاخت لكها من شعب اإليمان
ن قيام شعبة من شعب الكفر فال يلزم م، وإذا تقرر ما سبق

بالعبد أن يصري اكفًرا الكفر املطلق، ح تقوم به حقيقة الكفر، 
من شعب اإليمان يصري مؤمنًا،  ةكما أنه ليس لك من قام به شعب

  .)٢(ح يقوم به أصل اإليمان
فال توجد حقيقة اإليمان اليت تنفع العبد إال بوجود أصله، كما 

الم إال عند وجود حقيقة الكفر األكرب أنه ال خيرج العبد من اإلس
ي حكم الشارع بأنه ناقل عن امللة   .ا
  :حكم أصحاب املعا والكبائر

ن الصحابة  -اتفق أهل السنة واجلماعة وإىل  ╚من 
بل أن املعا من أمور اجلاهلية، وال يكفر  - يوم اجاس هذا

إال إذا استحلها، وأن أصحاب  - ولو مع اإلرصار عليها -فاعلها
  .)٣( الكبائر يف مشيئة اهللا تعاىل؛ إن شاء عذبهم، وإن شاء غفر هلم

 ﴾z y x w v u t s r } | { ~﴿: وقال تعاىل
  .]١١٦, ٤٨ :النساء[

                                                                                       
F١EאF٥٣KE 
F٢EאWאאאא،F١L٢٠٨E،א،

אF٦٠EK 
F٣E   א W  ،א   א

א،אWאF١L٨٤KE 
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قلت جلابر بن عبد اهللا «: وعن سليمان اليشكري قال
نب رشاًك، قال :◙   .)١(»ال، إال عبادة األوثان: أكنتم تعدون ا

وَمن لَِقَييِن بُِقراِب األرِض خطايا ال يرُشُِك  «: و احلديث
الة بل أن )٢(»شيًئا لقيُتُه بُِقَرابِها مغفرةً  ، وقد تكاثرت األحاديث ا

من مات ال يرشك باهللا شيئًا دخل اجلنة، وأن الشفاعة تنال أصحاب 
  .، ولو اكنوا كفاًرا خلتوا يف جهنم^الكبائر من أمة حممد 

وال « :♫وبل هذا اجتمعت لكمة األئمة، فقـال أبـو حنيفـة 
نوب وإن اكنت كبرية إذا لم يستحلَّها   .)٣(»نكفر مسلًما بذنب من ا

ال تكفروا أهل : سمعت مالاًك يقول«: وقال ابن القاسم
أهل « :♫و رواية قال مالك  )٤(»احكوحيد بذنب، وال ترشكوهم

نوب مؤمنون   .)٥(»ا
وال نشهد بل أهل القبلة « :♫وقال اإلمام أمحد بن حنبل 

بعمل عمله جبنة وال نار، نرجو للصالح وخناف عليه، وخناف بل 
ء املذنب، ونرجو  رمحة اهللا وخيرج الرجل «: ، وكتب أمحد)٦(»امل

ء إال الرشك باهللا  من اإليمان إىل اإلسالم، وال خيرجه من اإلسالم 
                                                                                       

F١E  ،א  א  F٢٠٠٧E ،א ،
F٢٩KE 

F٢E،אאW،אא
F٢٦٨٧KE 

F٣Eאאא،אאF٢١٠KE 
F٤E،אאF١٨L٥٨٦KE 
F٥Eאא،אF١٢٣KE 
F٦E،אF٥٠KE 
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 - ها، فإن تركهاالعظيم، أو يرد فريضًة من فرائض اهللا جاحًدا ب
اكن يف مشيئة اهللا، إن شاء عذبه وإن شاء عفا  -تكاسًال أو تهاونًا

  .)١(»عنه
وال نكفر أحًدا من أهل «: - يف عقيدته - وقال الطحاوي

  .)٢(»القبلة بذنب ما لم يستحلَّه
فـاريين    : يف منظومته ♫وقـال السَّ

ْفَمـانِ  ِ
ْ

نِْب َوالِْعْصَيـانِ َوَال خَيُْرُج الَْمْرُء ِمَن اإل َّ )٣(بُِمْوبَِقاِت ا

   :♫وقال حافظ حكيم 
ِ ُمْؤِمَنا ُر بِالَْمَعا ِ لَِما َجـىَن ـإِالَّ مَ َوَال نَُكفِّ ِ َع اْستِْحَال
رَهْ   َوُيْقَبُل احكَّْوَبُة َقـْبَل الَْغْرَغرَهْ  َعِة الُْمَطهَّ ْ َ يِف الرشِّ َ

  )٤(َكَما أ
رون بالكبرية هم اخلوارُج، وأن : ومن املعلوم ين يَُكفِّ أن ا

ين ال يََروَن للمعا تأثرًيا يف اإليمان هم املرجئة   ، ولكتا)٥(ا
                                                                                       

F١E،אF١L٣٤٣KE 
F٢E،אאF٨KE 
F٣E،אאF٦٥KE 
F٤Eא،،אF٢L٤٣٨KE 
F٥Eאא  א ،  א، א  

  א ،א א   א  
אאא؛א
אא،אאא،

אW﴿ É È Ç Æ Å Ä Ã
Ï Î Í ÌË Ê﴾ ]١٠٦:التوبة[،  א א

،،אאאK
אWאF١L٢١٣KE 
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ائفتني َ  :ما عليه أهل السنةبل غرِي ُهًدى، واحلقُّ  الطَّ أنَّ املعا
  .تنقُص اإليماَن وال تنقُضهُ 
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  القاعدة الرابعة
  من ثبت إسالمه بيقني مل يزل بالشك

احلكم بل املسلم باخلروج من اإلسالم إىل الكفر من أخطر 
ي ال حيتمل شاك  قني ا ها قاصد إال بعد ا األحاكم اليت ال يصري إ

، أو احلاكم   . أو ظنا عند القا
أكنتم تقولون ألحد من أهل : قلت جلبار«: فعن أ سفيان قال

  .)١( »!معاذ اهللا، وفزع: فمرشك؟ قال: ال، قلت: اكفر، قال: القبلة
حكم بل من تطهر بيقني ثم شك يف وقوع  ^وإذا اكن اجيب 

فإن هذا  )٢(أنه ال ينتقل عن يقني الطهارة إال بيقني احلدث: احلدث
أو وأحرى يف مسائل االعتقاد واإليمان؛ فال ينتقل إىل احلكم 

بيقني مثله؛ فاإلسالم  بكفر مسلم بعد ثبوت إسالمه بيقني إال
  .الرصيح ال ينقضه إال الكفر الرصيح

فليس ألحد أن يكفر « :♫يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ح تقوم عليه احلجة، وتبني  -وإن أخطأ وغلط -أحًدا من املسلمني

                                                                                       
F١Eא،אF١٧L٢١E،א،F٤٧EK 
F٢Eملسو هيلع هللا ىلص? W،  א

،א؟?،
،א،W،אא

،אF٥٤١KE 
W،אאملسو هيلع هللا ىلص?Wא

،א،،
א?א،،،אאWא

،אאF٨٨٨KE 
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 املحجة، ومن ثبت إسالمه بيقني لم يزل عنه ذلك بالشك، بل ال 
  .)١(»وإزالة الشبهةيزول إال بعد إقامة احلجة، 

ثم ما تيقن أنه ردة حيكم به، « :♫وقال ابن جنيم احلنيف 
قني ال يزول  وما يشك أنه ردة ال حيكم به؛ إذ اإلسالم اخكابت با
ه هذا أال يبادر بتكفري أهل  بالشك، وينبيغ للعالم إذا رفع إ

  .)٢(»اإلسالم

ر سبحانه من اتهام اجاس باكاطل، وأخذهم ب الظن، ولقد حذَّ
  .وإطالق األحاكم دون تريث، وتوعد بل ذلك

` f e d c b a ﴿: قال تعاىل
k j i h g﴾ ]٥٨:األحزاب[.  

تَُه عن اخلروج بل األئمة، حيث قال ^وقد نىَه اجيبُّ  مَّ
ُ
إالَّ «: أ

بل أحد  - ، وهو)٣(»أْن تََروا كفًرا بواًحا عنَدُكم فيِه ِمَن اهللاِ برهانٌ 
ي : -احكفسريين الكفر الرصيح الظاهر اخكابت بنص، أو إمجاع، وا

أنه إذا اكن الكفر غري : ال حيتمل تأويًال، ومفهوم هذا احلديث
رصيح، أو حمتمًال، أو يمكن تأويله ورصفه عن ظاهره؛ فإنه ال 
يكفر وال خيرج عليه؛ إذ اخلروج عليه فرع عن احلكم بكفره، 

مذهب أهل السنة واجلماعة بل ترك اخلروج بل الظالم وقد استقر 

                                                                                       
F١Eא،F١٢L٤٦٦KE 
F٢EאאאF٥L١٢٥KE 
F٣E،אא  Wא ملسو هيلع هللا ىلص Wא

،F٦٥٣٢KE 



    

− ٤٤ − 
 

  .)١(من األئمة

ستكوُن أمراُء َفَتْعرِفون «: ^و احلديث الصحيح قو 
َ وتُنِكرون، َفَمْن عرَف بَرَِئ، وَمن أنكَر سَ  ِ لَِم، ولكْن َمن َر

  .)٢(»واال ما َصلَّ : أفال نقاتِلُُهم؟ قال: ، قالواوتَاَنعَ 
{ ~ � ¡ ﴿: قو تعاىل: ومما يدل بل هذه القاعدة

  .]٩٤:النساء[ ﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©
ا قَ  ¶و حديث أسامة بن زيد  -  تََل رجًال بعد أن لَمَّ

: قلُت : قال !أقاَل َال هل إالَّ اُهللا وَقتلَْتُه؟«: ^قو ال هل إال اُهللا، : قال
َفَال َشَقْقَت َعن قلبِِه، : يا رسوَل اهللا، إنَّما قاهلا خوفًا ِمَن السالح، قال

َ
أ

ْم ال؟
َ
َّ تعلَم أقاهلا أ رُها يلعَّ ح تمنيُت أ  !ح فما زال يُكرِّ

؛ ألنه يهالشديُد عل ^إنكاُر اجيبِّ منه يَظَهُر و، )٣(»أسلمُت يوَمئِذٍ 
واالحتماِل، بعد أن نطق بالشهادتني، وصار  قتل الرجَل بالظنِّ والشكِّ 

، أو شكٍّ    .معه اإلسالم الرصيح، فال يُنقض بظنٍّ
يا اكفُر؛ فقْد بَاَء بها : إَِذا قاَل الرجُل ألخيهِ «: و الصحيحني

  .)٤(»أحُدُهَما

                                                                                       
F١EאWאF١٣L٧FE١٣L٦١E،F١٢L٢٢٩KE 
F٢E،אW،אF١٨٥٤KE 
F٣E،א،WאW

،אF١٤٠KE 
F٤E،א،אW

،F٥٦٣٩E،א،،W
אW،F٩١KE 



    

− ٤٥ − 
 

عدوَّ اهللاِ، : َمن دخ رجًال بالكفِر، أو قال«: و الصحيح
 ◙، وعن أ سعيٍد اخلدريِّ )١(»وليس كذلك، إالَّ حاَر عليهِ 

ْكَفَر رجٌل رجًال إالَّ باَء أحُدهما بها، إْن «: ^قال رسوُل اهللا : قال
َ
َما أ

 ِ ر مسلًما بغري )٢(»اكن اكفًرا، وإال َكَفَر بتكفريِه ، وعليه؛ فمن كفَّ
  .بينة وال برهان فقد باء بإثمه

  .)٣(»وَمْن َقَذَف مؤمًنا بكفٍر فهو َكَقْتلِهِ «: و احلديث
 ٍ ر اهللا تعاىل من احكأيلِّ عليه أالَّ يغفَر ملعنيَّ  بسبِب ذنِبِه، وقد حذَّ

ْغِفَر لُِفَالٍن؛ «: -يف احلديث القد - فقال
َ
الَّ أ

َ
َّ ك ىلَّ يلَعَ

َ
ِي َفَتك َّ َمْن َذا ا

ِّ قْد غفرُت لفالٍن وأحبطُت َقَملََك 
ِ   .)٤(»َفإ

ِ وقد تقدَّ  ِ من حيث  ^م أن احككفرَي حقُّ اِهللا تعاىل، ثم رسو
  .هو مبلٌِّغ عن ربِّهِ 

كما ينبيغ أن َفْعلََم لكُّ مسلٍم أن احلكم بل لك أحٍد أمٌر لم 
وأن االبتالء باحلكم بل اجاس مما اختص به ! يَُكلِّْفُه اُهللا إيَّاه

احلاكم، والقضاة، واملفتون، وذلك بعد تدابري واحرتازات عديدة، 
                                                                                       

F١E ،א،  W 
 ، F٩٣E،א،א،

،אF٢٠٤٩٢KE 
F٢E ،א  ،א  W    

F٦١٠٤E،א،WאW
F٦٠Eא،F٢٤٨KE 

F٣E،א،א  W،אא 
F٦٠٤٧EK 

F٤E،  ،אא א א  W  א
،אאF٤٧٥٣KE 
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  .واقتحام هذا األمر ال خيلو من خطر
وصية فأن تكف أما ال« :♫يقول أبو حامد الغزايل 

ال هل إال اهللا : لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك، ماداموا قائلني
حممد رسول اهللا غري مناقضني هلا، واملناقضة جتويزهم الكذب بل 

، فإن احككفري فيه خطر - بعذر أو بغري عذر − ^رسول اهللا 
  .)١(»والسكوت ال خطر فيه

أهون من  فاخلطأ يف عدم احككفري، أو احكبديع، أو احكفسيق
ء منها، وريم بريء بها، والقاعدة اللكية الكربى  اخلطأ يف إثبات 

قني ال يزول بالشك، فمن ثبت إيمانه بيقني لم يزل : تقرر أن ا
  .بشك

اعلم أن احلكم بل الرجل املسلم « :♫وقال الشواك 
خبروجه من دين اإلسالم، ودخو يف الكفر ال ينبيغ ملسلم يؤمن 

وم اآلخر أن يقدم عليه إال بربهان أوضح من شمس  باهللا وا
  .)٢(»اجهار

احككفري حكم رشيع يرجع «: -أيًضا - ♫ويقول الغزايل 
م واحلكم باخللود يف اجار، فتارًة يدرك  إىل إباحة املال، وسفك ا
بيقني، وتارًة بظن ذللب، وتارًة برتدد فيه، ومهما حصل تردد فالوقف 

، واملبادرة إىل ا حككفري إنما تغلب بل طباع من يغلب عليه فيه أو
  . )٣(»اجلهل

                                                                                       
F١Eא،אF١٤٤KE 
F٢E،אאאF٤L٥٧٨KE 
F٣Eאאא،F٢٤٨KE 
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فمن أخطأ يف تكفري مسلم فقد أوجب  حقا يستوفيه منه، 
  .ومن أخطأ فلم يكفر من استحق الكفر فليس  حق يطالب به

 - حككفري من يستحقه: أي -فاحكارك«:  ♫قال ابن الوزير 
وهو إجراء  إن قدرنا خطأه، فإنما أخل حبق من حقوق اهللا تعاىل،

وأما املكفر إن قدرنا خطأه، فقد أخل حبق ... األحاكم عليهم
املخلوق املسلم؛ بل تعدى عليه، وظلمه أكرب الظلم فأخرجه من 

  .)١(»اإلسالم وهو يشهد أن ال هل إال اهللا، وأن حممًدا رسول اهللا
 احكغليظ لصحة يشهد ما ذلك جمموع و« :♫ - أيًضا - وقال

 ،واجبوات باحكوحيد شهادته مع سالماإل من وإخراجه ،املؤمن تكفري يف
 صدقه أمارات وظهور ،للكبائر وجتنبه ،اإلسالم بأراكن قيامه مع وخاصة

، أو مثلها من يسلم ال  كفرامل لعل بدعة يف غلط ألجل تصديقه يف
 يستلزم ال بنفسه نساناإل ظن وحسن ،مرتفعة العصمة نإف ؛منها قريب

 شدة اكدع أهل بل الغالب بل ،رشًخ  وال عقًال  ذلك من السالمة
   .)٢(»كدعتهم واالستحسان ،بنفوسهم العجب

وصدق العلماء فيما قالوا؛ فإن اخلطأ يف تكفري املسلم أغلظ 
من اخلطأ يف احلكم لاكفر بإسالم؛ ذلك أنه يرتتب بل احلكم 

، واحنالل عقدة : بكفر املسلم وردته إهدار عصمة دمه وما
نكاحه، فال حيل لزوجته أن تبىق معه، بل ينفسخ عقد زواجهما؛ 

، وحترم ذبيحته، ]١٠:ملمتحنةا[ ﴾® ¯ ° ± µ ´ ³ ²﴿: لقو تعاىل
Y X W V ﴿: وجتب الرباءة منه، وقطع مواالته، قال تعاىل

                                                                                       
F١EאאF٤٠٢KE 
F٢EאאF٨٥EK 
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 e d cb a ` _ ^ ] \ [ Z
i h g f﴾ ]وإذا مات لم يغسل، ولم ]٢٣:التوبة ،

يكفن، ولم يصل أو يرتحم عليه، ولم يدفن يف مقابر املسلمني، قال 
T S ﴿: ، وقال تعاىل]٨٤:التوبة[ ﴾� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴿: تعاىل

 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U
f e d c﴾ ]وقد حبط عمله؛ لقو تعاىل]١١٣:التوبة ، :

﴿ t s r q p o n m l k j i h
} | { zy x w vu﴾ ]وامتنع ]٢١٧:البقرة ،

إرثه، وسقط مجيع حقه، بينما اخلطأ يف احلكم بل اكفر بإسالمه 
، ويعطيه ما للمسلمني من حقوق فحسب، و اخلطأ يف حيقن دمه وما

درأ ـدود تـي العقوبة، وإذا اكنت احلـون من اخلطأ فـالعفو أه
؛ فإن درء احلكم باحككفري ألجل الشبهة واالحتمال )١(بالشبهات

  .أو من درء احلدود من غري شك
وبناًء بل ما تقدم؛ فإن االجرتاء بل تكفري مسلم من أخطر األمور 
اليت ال ينبيغ اإلقدام عليها إال ببينة وبرهان، وممن هلم أهلية إجراء األحاكم 

  .بل األنام، وأغلب العوام ال يقصدون اخلروج من اإلسالم

    
                                                                                       

F١E ،א א ،א  W ،א    
F١٤٢٤E?،אאאאא

אאא؛א?،
 אF٨١٦٣E א א  א ،F١٧٠٥٧E ،

א،א Wא،، אK
אאאF٢٣٥٥KE 
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  القاعدة اخلامسة
  األمر روآخ راألحكام يف الدنيا جتري على الظاه

نيا حبسب ما يظهر منهم من غري  إن احلكم بل اجاس يف ا
أن يفتش يف بواطنهم، فمن اكن ظاهره اإليمان حكم  به، ومن 

آخر أمر امللكف : اكن ظاهره خالفه حكم عليه به، واملعترب يف ذلك
، ومن احكلكف املذموم واحكنطع اكاطل احلكم بل : وخاتمة حا

  .يف الضمائر الرسائر، والقطع بما
  :أدلة الشق األول من القاعدة

َمن َصىلَّ صالَيَنا واستقَبَل قِبلََتَنا، وأكَل ذبيَحَتَنا «: ^قو  
 ِ ِ قو  - أيًضا - ، و الصحيح)١(»فذاك املسلُم  ذمُة اهللا وذمُة رسو

ُشقَّ بطونَـُهم«: ^
َ
ْغُقَب عن قلوِب اجَّاِس، وال أ

َ
ومْر أْن أ

ُ
ِّ لم أ ، )٢(»إ

حني قتل رجًال قال ال هل إال  ◙ألسامة  −^وقد قال اجيبُّ 
ْم َال «: - اهللا

َ
َّ تعلَم أقالَـَها أ   .»أشققَت عن قلبِِه ح

وكيَف تصنُع بَِال هلَ إالَّ اهللا إذا جاَءْت يوَم «: و رواية قال
  .)٣(»القياَمةِ 

                                                                                       
F١E ،א  ،א  W ،א א 

،אF٣٧٨KE 
F٢E،א،אW،

 ،אאF٤٠٠٤E،א، W
אאF١٠٦٤KE 

F٣E،א،WאW
،אF١٤٢KE 
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َفَال شققَت َقْن (: ^ه ـولـوق« :♫اجووي اإلمام ال ـق
َ
أ

ل للقاعدة املعروفة يف الفقه واألصول )قلبِهِ  أن األحاكم : فيه د
  .)١(»يعمل فيها بالظواهر، واهللا يتو الرسائر

حديث املقداد بن األسود : ومن األدلة بل هذا األصل املهم
يا رسوَل اهللا، أرأيَت إْن لقيُت رجًال من الكفار «: الـأنه ق ◙

فقطَعَها، ثم الذ مين بشجرٍة،  فقاتلين فرضَب إحدى يديَّ بالسيِف 
 أسلمُت هللا، أفأقتلُُه يا رسوَل اهللا بعد أْن قاهلا؟ قال رسوُل اهللا: فقال

يا رسوَل اهللا إنه قد قطع يدي، ثم قال : فقلُت : ، قالهُ ْقُتلْ ال يَ : ^
إنَُّه ـإْن َقَتلَْتُه فـال َيْقُتلُْه، ف: الـذلك بعد أن قطعها، أفأقُتلُُه؟ ق

قبَل أْن َيْقُتلَُه، وإنََّك بمنـزحَكِِه قبَل أْن يقوَل لكَمَتُه اليت  بمنـزحكَِك 
  . )٢(»قال

فإنَُّه بمنـزحكَِك قبَل أْن َيْقُتلَُه، «: ^قال اجووي يف معىن قو 
، فأحسن ما قيل فيه »وإنََّك بمنـزحَكِِه قبَل أْن يقوَل لكَمَتُه اليت قال

أن : القصار املاليك وغريهما ما قا اإلمام الشافيع وابن: وأظهره
م حمرم قتله بعد قو: معناه ال هل إال اهللا، كما كنت : فإنه معصوم ا

م وال حمرم القتل،  أنت قبل أن تقتله، وإنك بعد قتله غري معصوم ا
  . )٣(»ال هل إال اهللا: كما اكن هو قبل قول
وال خالف بني املسلمني أن احلر إذا أسلم «: وقال ابن تيمية

                                                                                       
F١E،F٢L١٠٧KE 
F٢E،א،WאW

،אF٩٥KE 
F٣EF٢L١٠٦KE 
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عند رؤية السيف وهو مطلق، أو مقيد يصح إسالمه، وتقبل توبته 
من الكفر، وإن اكنت داللة احلال تقت أن باطنه خالف 

  .)١(»ظاهره
فإَذا َفَعلُوا ذلك َعَصُموا «: ^ويدل بل أصل قبول الظاهر قو 

يف : أي )٢(»وأموالَُهم إالَّ حبقِّ اإلسالِم، وحسابُهم بل اهللاِ مين دماَءهم 
اآلخرة، فإن اكن صادقًا أدخله اهللا بذلك اجلنة، وإن اكن اكذبًا فإنه 

رك األسفل من اجار   .)٣(من مجلة املنافقني يف ا

ل بل قبول األعمال الظاهرة واحلكم «: قال ابن حجر وفيه د
  .)٤(»بما يقتضيه الظاهر

{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ﴿: وقد أنزل اهللا تعاىل قو
، حني حلق املسلمون ]٩٤: النساء[ ﴾¥ ¦ § ¨ ©

، فقال السالم عليكم؛ إشارة إىل إسالمه، فقتلوه : رجًال يف غنيمة 
  .وأخذوا تلك الغنيمة

يعامل اجاس بل ظواهرهم، فاكن يقبل  ^وقد اكن اجيب 
وبل هذا جرى عمل  ظاهر املنافقني مع أنهم كفار يف اكاطن،

إن ناًسا اكنوا يؤاخذون بالو « :◙اخللفاء من بعده، قال عمر 

                                                                                       
F١E،אאF٣٢٩KE 
F٢E ،א  ،א  Wא א א א 

 ، א אF٢٤E،،،א Wא
F٣١KEאW،אא 

F٣E،אאF٨٨EK 
F٤EאF١L٧٧Eא،WאF١L٢١٢KE 
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، وإن الو قد انقطع، فمن أظهر جا خرًيا ^بل عهد رسول اهللا 
ء، ومن أظهر جا سوًءا لم  أمناه وقربناه، وليس جا من رسيرته 

  .)١(»رسيرته حسنة: نؤمنه ولم نقربه، ولم نصدقه، وإن قال
إن أصل احلكم بالظاهر مقطوع به يف «: الشاطيب يقول

األحاكم خصوًصا بالنسبة إىل االعتقاد يف الغري عموًما؛ فإن سيد 
البرش مع إعالمه بالو جيري األمور بل ظواهرها يف املنافقني 
وغريهم، وإن علم بواطن أحواهلم، ولم يكن ذلك بمخرجه عن 

  .)٢(»جريان الظواهر بل ما جرت عليه
نيا «: وذلك ي جتري عليه األحاكم يف ا ألن اإليمان الظاهر ا

ي يكون صاحبه من أهل السعادة  ال يستلزم اإليمان يف اكاطن، ا
  .)٣(»يف اآلخرة

وقد اتفق أئمة أهل السنة بل جواز الصالة خلف مستور 
ال أصيل مجعة إال خلف من أعرف عقيدته يف : فمن قال«: احلال

ع خمالف للصحابة، واحكابعني هلم بإحسان، وأئمة اكاطن فهذا مبتد
  .)٤(»املسلمني األربعة وغريهم

نيوية  وقد نقل الشواك إمجاع العلماء بل إجراء األحاكم ا
  .)٥(بل الظاهر

                                                                                       
F١Eא א  ، ،א Wאא א ،

F٢٦٤١KE 
F٢EאאF٢L٢٧١ J٢٧٢KE 
F٣E،אF١٩٧KE 
F٤EאF٤L٥٤٢KE 
F٥EאF٨L٢٠٥KE 
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وعليه؛ فمن أ باإلسالم يف الظاهر دون اكاطن، ولم يطلع بل 
نيا معاملة أهل  اإلسالم، وحسابه بل حقيقة أمره فإنه يعامل يف ا

  .اهللا تعاىل
ا كدعة «ومثل ما سبق وأو  من اكن مسترًتا بمعصية، أو ُمرِسًّ

ايع إىل اكدعة؛ إذ  غري مكفرة، فإن هذا ال يهجر، وإنما يهجر ا
  .)١(»نوع من العقوبة اهلجر

  : أدلة الشق اخكا من القاعدة
: أن العربة يف احلكم بل امللكف بآخر أمره وخاتمة حاوهو 
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ ¾ ﴿: قو تعاىل

Â Á À ¿﴾ ]وقو تعاىل]٩١: آل عمران ، :﴿ º ¹ ¸ ¶ µ
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾ ]وقو ]١٦١: البقرة ،

r q p o n m l k j i h ﴿: تعاىل
} | { zy x w vu t s﴾ ]٢١٧:البقرة[ .  

وحصول اللعنة، ، بامتناع املغفرةاحلكم  ▐فعلق 
  .باملوت بل غري اإلسالم، واخللود يف اجار

َعمُل عمَل أهِل اجارِ، وإنَّه «: ^و احلديث قو  َ إنَّ العبَد 
ِمن أهِل اجلنِة، ويعمُل عمَل أهِل اجلنِة، وإنَّه ِمن أهِل اجارِ، وإنَّما 

  .)٢(»األعماُل باخلواتيمِ 
                                                                                       

F١EאF١٤L١٧٢KE 
F٢E ،א  ،א  W  ،א אF٦١١٧E،

 ،א    W، א   
F١٦٣KE 
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ق باملوت بل احكوحيد، كما يف و املقابل فإن دخول اجلنة معلَّ  
، و )١(»َمن مات وهو يَعلُم أنه ال هل إال اُهللا دخَل اجلنةَ «: حديث

َّ تنظروا بم خُيَتُم «: احلديث اآلَخر ال عليكم أْن ال َيْعَجُبوا بأحٍد ح
يف اجار، ح  ، فال يُْشَهُد ملعني من اجاس حال حياته باخللود)٢(»

؛ الحتمال أن يوفق للتوبة من الكفر، وأن حتسن  ينظر بم خيتم 
إال أن يرد يف حقه نص خاص كأ هلب  - خاتمته قبل املوت

، كما ال يشهد ملعني من اجاس حال حياته باجلنة ح خيتم - وزوجته
إال أن يرد يف حقه نص خاص اكلعرشة املبرشين  - باإلسالم

اجلزاء بل األعمال يف اآلخرة موكول اىل اهللا،  ثم إن -باجلنة
واالطالع بل القلوب موكول اىل عالم الغيوب، والشهادة ألحد 

Ø × Ö Õ ﴿ :، قال تعاىلباجلنة ال تصح إال بعلم، والعلم من اهللا
Ù﴾ ]قال تعاىل، وهو سبحانه أعلم بمن اتىق]١٩: النور ، ﴿ ©

± ° ¯ ® ¬« ª﴾ ]وبل لك حال فريىج ألهل ]٣٢: النجم ،
اإلسالم والسنة اخلري الكثري، ويقطع هلم باججاة من اخللود يف اجار، 
وخي بل أهل الكبائر واالبتداع من العذاب والعقاب، ويقطع 
ين ماتوا بل ما خشوا عليه باخللود يف  ملوىت أهل الكفر واإلحلاد ا

  . اجار أبد اآلباد
    

                                                                                       
F١E،א،Wאא

،אF٢٦KE 
F٢E  F١٢٢١٤E   ،F٣٨٤٠Eא    א ،

F٣٩٣٣٩٤Eאא،F١٣٣٤KE 
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  القاعدة السادسة
  احلكم املطلق ال يستلزم احلكم على املعني

والقاعدة تؤكد وجود فرق بني احلكم املطلق، واحلكم بل 
املعني، فاحلكم املطلق هو احلكم بل القول، أو الفعل، أو االعتقاد 
، واحلكم بل املعني هو  من غري تعيني ألحد بعينه، وال نظر حلا

عة، بعد مراخة احلكم بل شخص بعينه بكفر، أو فسق، أو بد
  . ضوابط إجراء األحاكم وحتقيق استيفاء الرشوط وانتفاء املوانع

وما ورد يف اجصوص مطلًقا أنه كفر، أو فسق، أو بدعة، أو 
من فعله كفر، أو فسق، أو ابتدع، ال يستلزم محله بل الشخص 
ي فعل ذلك الفعل، فال جيوز دمغه بالكفر، أو غريه، وال  املعني ا

إطالقًا ح جتتمع فيه الرشوط املرعية يف احلكم بل احلكم به 
املعني، ويتحقق من انتفاء موانع احلكم بكفره، أو فسقه، أو 

  .بدعته
وقد يصح القول بأن القول كفر، وقائله غري اكفر، وأن الفعل 
كفر وفاعله غري اكفر، أو من قال كذا، أو فعل كذا فهو اكفر، فإذا 

، أو القول لم يكفر بعينه، الحتمال تلبس شخص بعينه بهذا الفعل
قيام ما يمنع من احلكم عليه بذلك، أو حكخلف رشوط هذا احلكم 

  .ولوازمه
إن احككفري  رشوط وموانع قد تنتيف يف «: قال شيخ اإلسالم

تكفري املطلق ال يستلزم تكفري املعني، إال إذا  حق املعني، وإن
مام أمحد وخمة هذا أن اإل يبنيوجدت الرشوط، وانتفت املوانع، 
ين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكرث من تكلم بهذا  األئمة ا
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  .)٢(»الالكم بعينه
احككفري العام املطلق جيب القول بعمومه أن : ويرتتب بل هذا

ثبوته يف بل متوقف وإطالقه، وأما احلكم بل املعني بأنه اكفر، فهذا 
ي الكفر من افاملعني، حق الشخص  طلق القول به، يلوعيد ا

فيه  ح يقوم، كم للمعني بدخو يف ذلك املطلقال حيولكن 
ي ال معارض    .)١(املقت ا

وهذا احلكم خم يف احككفري، أو احكفسيق، أو احكبديع فلك 
وعيد ورد بل ارتكاب منيه بإطالق، ال يستلزم بالرضورة احلكم 

املنيه عنه قوًال، أم فعًال، أم به بل فاعله، أو مرتكبه، سواء اكن 
  .اعتقاًدا

إ من أعظم اجاس نهيًا عن أن ينسب «: قال شيخ اإلسالم
معني إىل تكفري وتفسيق ومعصية، إال إذا علم أنه قد قامت عليه 
ة اليت من خالفها اكن اكفًرا تارًة، وفاسًقا أخرى،  احلجة الرسا

  .)٢(»وخصيًا أخرى
لعن شارب اخلمر وهذا مطلق، وملا لعـن  ^فقد صح أن اجيب 

الصحابة ر اهللا عنهم رجًال اكن يرشبها كثرًيا وجيت فيها كثرًيا 
ُ «: ^قال  َ   .)٣(»َال تَلَْعُنْوهُ، َفَواهلِلِ َما َعلِْمُت إِنَُّه حُيِبُّ اَهللا َوَرُسْو

                                                                                       
F١Eא،F١٢L٤٦٦ J٤٨٨KE 
F١EאאWאF٣L٢٥١،١٢L٤٩٨،٢٨L٥٠٠ J

٥٠١،٣٥L١٦٥KE 
F٢E،אF٣L٢٢٩KE 
F٣E،א،אW،א

F٦٢٨٢KE 
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كما أنه يطلق القول بكفر ونفاق من واىل أعداء اهللا، فلما 
بهذا الفعل لم يكن اكفًرا وال  ◙ن أ بلتعة تلبس حاطب ب

منافًقا، واكنت سابقته يف بدر مانًعا من تكفريه وشاهًدا بصحة 
  .يقينه

أن مذهب أهل السنة وسط بني من يكفر املسلم : فاملقصود
إنه كفر، دون نظر إىل توفر رشوط احككفري، : بكل ذنب قيل

  .من أهل القبلة أبًدا ال نكفر أحًدا: وانتفاء موانعه، وبني من يقول
فقد يكون الفعل، أو املقالة « :♫قال شيخ اإلسالم 

كفًرا، ويطلق القول بتكفري من قال تلك املقالة، أو فعل ذلك 
من قال كذا فهو اكفر، أو من فعل ذلك فهو اكفر، : الفعل، ويقال

ي قال ذلك القول، أو فعل ذلك الفعل ال  لكن الشخص املعني ا
  .حيكم بكفره، ح تقوم عليه احلجة اليت يكفر تاركها

األمر مطرد يف نصوص الوعيد عند أهل السنة واجلماعة؛  وهذا
فال يشهد بل معني من أهل القبلة بأنه من أهل اجار؛ جلواز أن ال 

  .)١(»يلحقه؛ لفوات رشط، أو خكبوت مانع

وأما الشخص املعني، إذا « :♫وقال ابن أ العز احلنيف 
نشهد عليه هل تشهدون أنه من أهل الوعيد، وأنه اكفر، فهذا ال : قيل

أن يشهد بل معني : إال بأمر جتوز معه الشهادة؛ فإنه من أعظم اكيغ
أن اهللا ال يغفر  وال يرمحه؛ بل خيته يف اجار؛ فإن هذا حكم 

  .)٢(»الاكفر بعد املوت
                                                                                       

F١E،אF٣٥L١٦٥KE 
F٢EאאF٣٥٧KE 
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وقد طبق السلف هذا املفهوم فلم يكفر اإلمام أمحد أعيان 
ين قالوا القرآن خملوق، ودعوا اجاس إىل اإليمان بذلك، : اجلهمية ا

بل ترحم عليهم، واستغفر هلم؛ لعلمه بأنهم لم ينب هلم أنهم مكذبون 
، وال جاحدون ملا جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا، وقتوا ^للرسول 

  .)١(من قال هلم ذلك
وعليه؛ فإن السلف متفقون بل عدم تكفري املعني وال 

  .تبديعه إال بعد قيام احلجة وإزالة الشبهة
  .]١٥:اإلرساء[ ﴾º « ¼ ½ ¾ ¿﴿: قال تعاىل

w v u t s r q p o n ﴿: وقال تعاىل
yx﴾ ]١٦٥:النساء[.  

É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿: ▐وقال 
ÍÌ Ë Ê﴾ ]٥٩:القصص[.  

 ، وال عقاب إال بعد قيام احلجة، بإرسال فال تكليف إال بو
فإنه غري معذب يف  -قبوًال وإذخنًا - الرسول، فمن انقاد حلجة اهللا

  .اآلخرة
هيب فال يأثم أحد إال بعد العلم، وبعد قيام احلجة «: قال ا

º « ¼ ½ ¾ ﴿: عليه، واهللا لطيف رءوف بهم، قال تعاىل
  .)٢(»]١٥:اإلرساء[﴾¿

نيوي واألخروي مطلًقا،  وهذه اجصوص تنيف وقوع العذاب ا
                                                                                       

F١EאWאF٢٣L٣٤٨ J٣٤٩،١٢L٤٨٨ J٤٨٩KE 
F٢EאאF١٢KE 
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نيوي فإنها تشمل األخروي  فإن اكن بعضها يف سياق نيف العذاب ا
  .بطريق األو

ين يعذبون فيها  وقد أثبت القرآن الكريم أن لك أهل اجار ا
  .إنما يعذبون بعد اجذارة

 ﴾¨ © { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴿: قال تعاىل
  .]٩ −٨:امللك[

ل بل أن مجيع أفواج أهل اجار «: قال الشيخ الشنقيطي وهو د
  .)١(»ما عذبوا يف اآلخرة إال بعد إنذار الرسول

  
    

    

                                                                                       
F١E،אאF٣L٣٣٤KE 
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  القاعدة السابعة
  ال جتري األحكام إال بعد انتفاء موانع وحتقق شروط

عند إجراء األحاكم بل امللكفني يتعني بل احلاكم أن يتحقق 
احلكم ورشوطه، ومن انتفاء موانعه وصوارفه، من ثبوت أسباب 

  .وفق خطوات منهجية
ل السنة وصنيع ـول أهـدة وأصـوم من عقيـواملشهور املعل

االحتياط الشديد، واحكأ عند إطالق األحاكم وإجرائها : علمائهم
بل امللكفني، فال يكفرون، وال يفسقون، وال يبدعون إال بعد قيام 

وحتقق العلم، وانتفاء اجلهل، وارتفاع خر احلجة، وظهور املحجة، 
  .اخلطأ يف احكأويل، واإلكراه

ـعية  واملقصود احكحقـق مـن أهليـة امللكـف وصـالحيته الرش
ثبـوت الرشـوط، «بـ: إلجراء األحاكم عليه، وهو ما يعربون عنه خدةً 

  .»وانتفاء املوانع
ي قام«: قال ابن تيمية به  ولعن املطلق ال يستلزم لعن املعني ا

، وكذلك احككفري املطلق، والوعيد املطلق؛  ما يمنع حلوق اللعنة 
وهلذا اكن الوعيد املطلق يف الكتاب والسنة مرشوًطا بثبوت رشوط، 

  .)١(»وانتفاء موانع

 وهذا األمر مطرد يف نصوص الوعيد عند أهل السنة واجلماعة،«
از أن ال فال يشهد بل معني من أهل القبلة بأنه من أهل اجار؛ جلو

  . )٢(»يلحقه، لفوات رشط، أو خكبوت مانع
                                                                                       

F١E،אF١٠L٣٢٩KE 
F٢EאF٣٥L١٦٥KE 
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  :)١(وفيما يأ عرض موجز هلذه املوانع، وتلك الرشوط
  :املوانع: أوًال 

  :اجلهل وعدم بلوغ اخلطاب الرشيع -أ
خلو اجفس من العلم، وهو املقصود : يأ اجلهل ملعان، منها

ء خبالف ما هو عليه: هنا، ومنها   .)٢(اعتقاد ال
  .]٦:احلجرات[ ﴾Z Y X W V﴿: قو تعاىل: ومنه

سواء أكانت كفًرا أم بدعة أم  - فمن وقع يف اجيه واملخالفة
بسبب عدم بلوغه اخلطاب الرشيع وجهله به؛ فإنه ال ينا  - فسًقا

ي تقوم به احلجة  الوعيد، وال حيكم عليه به، ح يبلغه العلم ا
  .عليه

أنه سأل «): من أهل مرص(السبيئ علة ابن وعبد الرمحن عن 
إن رجًال : قال ابن عباسفعرَص من العنب، بن عباس عما يُ عبد اهللا 

هل علمَت أنَّ : ^فقال  اجيب ، راويَة مخرٍ  ^اهللا لرسول أهدى 
مهاقد اَهللا  بَِم : ^ رسول اهللافقال  ا، إنسانً  ال، فسارَّ : قال، ؟حرَّ

ي َحرَّم رُشَبها َحرَّم بيَعها: َعها، فقالأمرتُُه أْن يبي: ؟ قالساَرْرتَهُ   .إنَّ ا
  .)٣( »ح ذهب ما فيهما ففتح املزادتني: قال

                                                                                       
F١Eא  W א  ،א א K،א 

 ،א א א א  K،א א א 
،אאKאא،אאK 

F٢Eא W אאF١٠٢E  ،א ،F٨٤E ،
אF١١L١٢٩KE 

F٣E،א،W،אF١٥٧٩KE 
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 ^فهذا اعتقد حلَّها بعد احلرمة، وهو كفر، إال أن اجيب 
من اجاس من يكون جاهًال «: عذره جلهله باحلكم، قال ابن تيمية

ببعض األحاكم جهًال يعذر به، فال حيكم بكفر أحد تقوم عليه 
   .)١(»احلجة من جهة بالغ الرسالة

 ◙حديث عن أ هريرة : أشهر األدلة وأرصحهاومن 
ا حرَضهُ «: قال ^عن اجيب  املوُت اكَن رجٌل يرُسُِف بل نفِسِه، فلمَّ
يِح، : قال كنيهِ  وىي يف الرِّ إذا أنا متُّ فأحرِقوىي، ثم اطَحُنوىي، ثم َذرُّ

ا مات فُِعَل  بَُه أحًدا، فلمَّ بيَِن عذابًا ما عذَّ َُعذِّ َ فواهلِلِ لنَِئَ قدَر اُهللا يلعَّ 
َمَر اُهللا األرَض، فقال

َ
امجيِع ما فيِك منه، ففعلَْت، فإذا : به ذلك، َفأ
ياَربِّ َخْشيَُتَك، َفَغَفَر : ما مَحَلََك بل ما صنعَت؟ قال: قالهو قائٌِم، ف

 ُ َ«)٢(.  
فهذا الرجل ظن أن اهللا « :♫قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

صار  إذاال يقدر عليه إذا تفرق هذا احكفرق، وظن أنه ال يعيده 
كذلك، ولك واحد من إنكار قدرة اهللا تعاىل، وإنكار معاد األبدان 

كفر، لكنه اكن مع إيمانه باهللا، وإيمانه بأمره،  - وإن تفرقت
وخشيته منه جاهًال بذلك، ضاال يف هذا الظن خمطئًا؛ فغفر اهللا  

فعل ذلك،  إذاذلك، واحلديث رصيح يف أن الرجل طمع أال يعيده 
قامت حجة  إذاكون شااك يف املعاد، وذلك كفر، وأد هذا أن ي

                                                                                       
F١EאF٣L٢٣١KE 
F٢E ،א   ،א  W ،א 

F٣٢٢٢E ،א  ، ، א ، Wא   
،F٤٩٥٠KE 
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  .)١(»اجبوة بل منكره حكم بكفره

وأما جهل هذا الرجل املذكور « :♫وقال احلافظ ابن عبد الرب 
يف هذا احلديث بصفة من صفات اهللا يف علمه وقدرته، فليس ذلك 

 ¶ثم استدل بل ذلك بسؤال الصحابة ... بمخرجه من اإليمان
ومعلوم أنهم إنما سألوه عن ذلك وهم جاهلون به، : عن القدر، ثم قال

وغري جائز عند أحد من املسلمني أن يكونوا بسؤاهلم عن ذلك 
  .)٢(»، ولم يرضهم جهلهم به قبل أن يعلموه...اكفرين

جهلت أمًرا ال يسع املسلم  ▲وهذه أم املؤمنني خئشة 
مهما يكتم اجاس يعلمه اهللا؟ قال «: فقالت ^جهله، فسألت اجيب 

  .)٣( »نعم: ^
 اأحدً  يسع ال وصفات أسماء هللا« :♫قال اإلمام الشافيع 

 قيام قبل وأما، كفر فقد عليه احلجة ثبوت بعد خالف ومن ،ردها
 ةؤيالر وال بالعقل يدرك ال ذلك علم ألن؛ باجلهل يعذر فإنه احلجة

  .)٤(»والفكر
بل أنها لم تكن تعلم وهذا يدل « :♫قال ابن تيمية 

ء يكتمه  ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن اهللا خلم بكل 
  .)٥( »اجاس اكفرةً 
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  :ضابط العذر باجلهل

قد عذر أقواًما جلهلهم، وهو بني  ^وإذا حتقق أن اجيب 
ظهرانيهم، وكذا فعل أصحابه من بعده يف الصدر األول من األمة، 
وعلماؤها متوافرون؛ فإن العذر يف أزمان اجلهالة والغفلة مع نقص 

  !العلماء أو وأحرى
إماكن اجلهل، وذلك بل الصحيح : إن ضابط العذر باجلهل هو
به يف بلوغ احلجة وانقطاع املعذرة من قو العلماء من أن ما يعتد 

  .عدم إماكن اجلهل: هو
فحيث أمكن اجلهل فاألصل هو العذر ح تقام احلجة 

ة؛ إذ األصل يف امللكف عدم العلم، قال تعاىل µ ¶ ¸ ﴿: الرسا
½ ¼ » º ¹﴾ ]عن صفة  - ، وقال تعاىل]٧٨:النحل

وبناًء بل هذا األصل ، ]٧٢:األحزاب[ ﴾Ã Â Á À﴿: -اإلنسان
الشخص اكن عمل الصحابة يف عدم املؤاخذة مع حتقق اجلهل من 

املعني، ولم ينظروا إىل كون احلجة ظاهرة، أو غري ظاهرة من حيث 
من زنت من مرعوش بدرهمني،  ◙العموم، فقد عذر عمر 

واكنت تستهل به، وال تكتمه؛ جلهلها، وعدم علمها بتحريم ذلك، 
أراها «: عن حكمها، قال ◙عثمان  ◙وملا سأل عمر 

ي  -صدقت: تستهل به، وليس احلد إال بل من علم، فقال عمر وا
  .)١(»ما احلد إال بل من علم - نف بيده
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وأما كفر اجلهل مع عدم قيام احلجة، « :♫قال ابن القيم 
ي نىف اهللا احكعذيب عنه ح  وعدم احكمكن من معرفتها فهذا ا

  .)١( »تقوم حجة الرسل
ين، ومواطن  وقد أخطأ من منع جريان العذر يف أصول ا
ين بالرضورة؛ بناًء بل ظهور احلجة  اإلمجاع، أو ما علم من ا
وإماكن العلم، دون اعتبار حلال املعني، مع أن ظهور احلجة وقطعيتها 
أمر نسيب إضايف، فما اكن ظاهًرا قطعيًّا معلوًما عند بعض اجاس، و 

مكنة واألحوال، قد يكون خفيًّا غري معلوم عند بعض األزمنة واأل
بعض اجاس، و بعض األزمنة واألمكنة واألحوال، ولعل أظهر 
األدلة بل عدم اعتبار ظهور احلجة ضابًطا يف العذر حديث أ 

  .هريرة السابق
 امر أن يف خالف وال« :♫قال ابن حزم 

ً
 ولم أسلم لو أ

 اإلنسان بل ليس حالل، وأن اخلمر أن فاعتقد اإلسالم رشائع يعلم
 خالف بال ااكفرً  يكن لم تعاىل اهللا حكم يبلغه لم صالة، وهو

 - األمة بإمجاع -حينئذ فتمادى احلجة عليه قامت إذا به، ح يعتد
  .)٢(»اكفر فهو

وأما من جحد ذلك جهًال، أو تأويًال « :♫وقال ابن القيم 
ي جحد قدرة فال يكفر صاحبه به، كحديث : يعذر فيه صاحبه ا

اهللا عليه، وأمر أهله أن حيرقوه ويذروه يف الريح، ومع هذا فقد غفر 
ي فعله مبلغ علمه، ولم جيحد قدرة  ، ورمحه جلهله؛ إذ اكن ا اهللا 

  . )٣(»اهللا بل إخدته عناًدا، أو تكذيبًا
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: -تعليًقا بل حديث أ هريرة - يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
قد وقع  الشك واجلهل يف قدرة اهللا تعاىل بل فهذا الرجل اكن «

إخدة ابن آدم بعدما أحرق وذري، وبل أن يعيد امليت وحيرشه إذا 
متعلق باهللا تعاىل، : فعل به ذلك، وهذان أصالن عظيمان، أحدهما

ء قدير، واخكا وم اآلخر، : وهو اإليمان بأنه بل لك  متعلق با
، ومع هذا وهو اإليمان بأن اهللا يعيد هذ ا امليت، وجيزيه بل أعما

وم اآلخر يف اجلملة وهو  - فلما اكن مؤمنًا باهللا يف اجلملة، ومؤمنًا با
، وقد عمل عمًال صاحلًا وهو خوفه - أن اهللا يثيب ويعاقب بعد املوت

من اهللا أن يعاقبه بل ذنوبه؛ غفر اهللا  بما اكن معه من اإليمان 
وم اآلخر، والع   .)١(»مل الصالحباهللا، وا

ي ال يقدر بل إزاحكه  ي به يعذر اإلنسان هو ا ثم إن اجلهل ا
إن العذر ال يكون عذًرا إال مع العجز «: ويعجز عنه، قال ابن تيمية

عن إزاحكه، وإال فم أمكن اإلنسان معرفة احلق فقرص فيه لم 
  .)٢(»يكن معذوًرا

ملا يعىف عنه بسبب ثالثة وقد عين العلماء بوضع ضوابط 
  :اجلهل، ويه بل اجحو احكايلخرض 
  :مشقة االحرتاز -١

: إن أهم ضابط ذكره العلماء يف اعتبار اجلهل عذًرا من عدمه هو
عيف عنه،  - يف العادة - ضابط مشقة االحرتاز، فما شق االحرتاز منه

واكن عذًرا، وأما ما ال يشق االحرتاز عنه فال يصلح أن يكون عذًرا، 
 ).املشقة جتلب احكيسري: (ذا تمشيًا مع القاعدة اللكية الكربىوه

                                                                                       
F١EאF١٢L٤٩١KE 
F٢EאאאF٧٩KE 



    

− ٦٧ − 
 

اجلهل : وضابط ما يعىف عنه من اجلهاالت«: قال اإلمام القرايف
ي يتعذر االحرتاز عنه خدًة، وما ال يتعذر االحرتاز عنه وال يشق  ا

  .)١(»لم ُفْعَف عنه
ومن أهم األمور اليت جتعـل االحـرتاز عـن اجلهـل أمـًرا شـاقا 

  :حمرًجا ما ييل
  :حداثة العهد باإلسالم -أ

ي أسلم قريبًا جيهل أغلب  -ولو يف دار العلم واإلسالم -فا
أحاكم اإلسالم ابتداًء، فإن ترك مأموًرا، أو فعل منهيًّا، عذر ح 

  .يتعلم أحاكم اإلسالم
إىل  ^خرجنا مع رسول اهللا «: قال ◙عن أ واقد اللييث 

، فمررنا - واكنوا أسلموا يوم الفتح -حنني، وحنن حديثو عهد بكفر
يا رسول اهللا، اجعل جا ذات أنواط، كما هلم ذات : بشجرة، فقلنا

واكن للكفار سدرة يعكفون حوهلا، ويعلقون بها أسلحتهم  - أنواط
 -اهللا أكرب، قلتم: ، فلما قلنا ذلك للنيب قال-يدعونها ذات أنواط

ي نف  S R Q P O ﴿: كما قالت بنو إرسائيل ملو -بيدهوا
Y X W V UT﴾ ،٢(»لرتكنب سنن من اكن قبلكم(.  

عذرهم فلم يكفرهم، ولم  ^فدل هذا احلديث بل أن اجيب 
  .يأمرهم بتجديد اإليمان؛ وذلك حلداثة عهدهم باإلسالم

من دخ غري اهللا، وحج إىل غري اهللا ال « :♫قال ابن تيمية 
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يكون خلًما بأن هذا رشك حمرم، كما أن كثرًيا من اجاس دخلوا يف 
اإلسالم من احكتار وغريهم، وعندهم أصنام هلم صغار من كد وغريه، 
ها ويعظمونها، وال يعلمون أن ذلك حمرم يف دين  وهم يتقربون إ

وال يعلمون أن ذلك حمرم،  - أيًضا - اإلسالم، ويتقربون إىل اجار
ع الرشك قد خيىف بل بعض من دخل يف اإلسالم، وال فكثري من أنوا

ي أرشك فيه باطل، لكن ال  يعلم أنه رشك، فهذا جاهل، وعمله ا
  .)١(»يستحق العقوبة ح تقوم عليه احلجة

  :النشأة يف بيئة لم ينترش فيها العلم -ب
ء مما يشرتك فيه « :♫قال السيو  لك من جهل حتريم 

أن يكون قريب عهد باإلسالم، أو نشأ  ذللب اجاس لم يقبل، إال
  .)٢(»ببادية خيف عليه مثل ذلك

اكألعراب واكدو وحنوهم ممن يعيش يف اكوادي والصحاري، أو 
األدذلل واملجاهل، فاجلهل يف مثل هذه املواضع مما يشق االحرتاز منه؛ 
عوة واحكعليم، ال إىل إجراء  ا فالواجب أن تنرصف اهلمة إىل ا

  . زمان االحكباس، وأماكن اندراس الرشيعةاألحاكم يف
وكثري من اجاس قد «: ♫قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ينشأ يف األمكنة واألزمنة اليت يندرس فيها كثري من علم اجبوات؛ 
ح ال يبىق من يبلغ ما بعث اهللا به رسو من الكتاب واحلكمة، 
، وال يكون هناك من يبلغه  فال يعلم كثرًيا مما بعث اهللا به رسو

ببادية  ذلك، ومثل هذا ال يكفر؛ وهلذا اتفق األئمة بل أن من نشأ
                                                                                       

F١E،אאF٦١EK 
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بعيدة عن أهل العلم واإليمان، واكن حديث عهد باإلسالم فأنكر 
شيئًا من هذه األحاكم الظاهرة املتواترة، فإنه ال حيكم بكفره ح 

يأ بل اجاِس (: يعرف ما جاء به الرسول، وهذا جاء يف احلديث
ا، إال ا لشيخ زماٌن ال يَعرِفون فيه صالةً، وال زاكةً، وال صوًما، وال حجًّ

َنا آباَءنَا وهم يقولون: الكبري والعجوز الكبرية يقولون
ْ
ال هل إالَّ : أدرك

ماِن اهللاُ  ما تُغين عنهم ال هل إال اهللا؟،  :◙، فقيل حلذيفَة بِن ا
  .)٢( »)١()تُنِجيهم ِمَن اجَّارِ : فقال

إن من جحد شيئًا من الرشائع ـف« :♫ - أيًضا -الـوق
باإلسالم، أو ناشئًا ببت جهل ال يكفر،  الظاهرة، واكن حديث العهد

  .)٣( »ح تبلغه احلجة اجبوية
ومن نشأ يف بيئة تغلب عليها اكدعة، ويندر فيها العلماء 
اخكقات من أهل السنة فله نفس احلكم من العذر عند تلبسه 

  .)٤(باكدعة
  :اكقاء يف دار احلرب -ج

فيعذر املسلم باجلهل إذا نشأ يف دار احلرب، ولم يعلم حكم ما 
أقدم عليه، أو امتنع عنه؛ ألن أحاكم اإلسالم غري شائعة يف مثل 
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ار، والعلم باألحاكم الرشعية مما يشق حتصيله بل املسلم  تلك ا
  .فيها

: اجلهل يف دار احلرب من مسلم لم يهاجر، أي«: قال احلموي
مسلم أسلم فيها، وأنه يكون عذًرا ح لو  اجلهل بالرشائع من

مكث فيها ولم يعلم أن عليه الصالة والزاكة وغريهما ولم يؤدهما، وال 
ل يف حقه وهو اخلطاب؛ لعدم بلوغه  يلزم عليه قضاؤهما؛ خلفاء ا
يم  ه حقيقًة بالسماع وتقديًرا بالشهرة؛ فيصري جهله عذًرا، خبالف ا إ

  .)١(»م؛ لشيوع األحاكم واحكمكن من السؤالإذا أسلم يف دار اإلسال
اجلهل باألحاكم اإلسالمية يف «: ♫ أبو زهرةالشيخ قال 

يار اإلسالمية جهل قوي إىل درجة أن مجهور الفقهاء قال إنه : غري ا
تسقط عنه احكلكيفات الرشعية ح أنه لو أسلم رجل يف دار احلرب، 

يار اإلسالمية، ولم  يعلم أنه عليه الصالة والصيام ولم يهاجر إىل ا
والزاكة ولم يؤد فرًضا من هذه الفرائض؛ فإنه ال يؤديها قضاًء إذا 

أن دار احلرب ليست موضع علم : ووجهة مجهور الفقهاء... علم
باألحاكم الرشعية، فلم تستفض فيها مصادر األحاكم، ولم تشتهر؛ 

ل يسقط احكلك ل، واجلهل با يف إذا لم فاكن اجلهل جهًال با
  .)٢(»يتوجه اخلطاب

قد فإن عوام القبوريني، وجهلة أهل اكدع : وبناًء بل ما تقدم
يعذرون جبهلهم فيما يتلبسون به من سؤال غري اهللا، أو اكدع 

  .االعتقادية إذا حتققت تلك الضوابط املذكورة آنًفا
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فلك عبادة غري معمول بها « :♫قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
أن ينىه عنها، ثم إن علم أنها منيه عنها وفعلها استحق فال بد 

العقاب، فإن لم يعلم لم يستحق العقاب، وإن اعتقد أنها مأمور بها، 
واكنت من جنس املرشوع، فإنه يثاب عليها، وإن اكنت من جنس 
ء مأمور به، لكن قد حيسب بعض  الرشك، فهذا اجلنس ليس فيه 

به، وهذا ال يكون جمتهًدا؛ ألن اجاس يف بعض أنواعه أنه مأمور 
ل رشيع،  ًال رشعيًّا، وهذه ال يكون عليها د املجتهد ال بد أن يتبع د
لكن قد يفعلها باجتهاد مثله، وهو تقليده ملن فعل ذلك من الشيوخ 
ين فعلوا ذلك قد فعلوه؛ ألنهم رأوه ينفع، أو حلديث كذب  والعلماء، وا

احلجة باجيه ال يعذبون، وأما اخكواب  سمعوه، فهؤالء إذا لم تقم عليهم
فإنه قد يكون ثوابهم أنهم أرجح من أهل جنسهم، وأما اخكواب 

  .)١(»باحكقرب إىل اهللا فال يكون بمثل هذه األعمال
 ^وحنن نعلم بالرضورة أن رسول اهللا «: - أيًضا - ♫وقال 

لم يرشع ألمته أن يدعو أحًدا من األموات، ال األنبياء وال الصاحلني 
وال غريهم، ال بلفظ االستغاثة وال بغريها، وال بلفظ االستعاذة وال 
بغريها، كما أنه لم يرشع ألمته السجود مليت، وال غري ميت، وحنو 
ي  ذلك؛ بل نعلم أنه نىه عن لك هذه األمور، وأن ذلك من الرشك ا

، لكن لغلبة اجلهل، وقلة العلم بآثار  حرمه اهللا تعاىل ورسو
لم يمكن تكفريهم بذلك، ح  - يف كثري من املتأخرين - الرسالة

  .)٢(»مما خيالفه ^يبني هلم ما جاء به الرسول 
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إن كثرًيا من مظاهر الرشك منشؤها اجلهل بتفاصيل ما جيب 
هللا تعاىل من إخالص العبادة، وليس منشأ ذلك إرادة عبادة غري اهللا، 
أو اعتقاد أن ذلك الغري يستحق العبادة مع اهللا، أو من دونه، والفرق 

هل يعبد األصنام؟ فإنه يقر : يبدو شاسًعا بني ما إذا سئل الوثين املرشك
بل  إنها تقربه إىل اهللا زلىف، كما اكن يقول املرشكون: ها، ويقولبعبادت

  .^عهد رسول اهللا 
ء من  -وأما إذا سئل أحد من خمة املسلمني ممن تلبسوا ب

بل  فإنه جييبتعبد أصحاب القبور؟  اذامل - رشك النسك والعبادة
 اهللا ال هل إال(معاذ اهللا أن أعبد غري اهللا، وينطق بل الفور بـ: الفور

  .)حممد رسول اهللا
فهؤالء جيهلون أنهم بدخئهم األموات، وسجودهم هلم قد 
رصفوا بعًضا من العبادات لغري اهللا تعاىل؛ بل يعتقدون أنهم بذلك 
يتقربون هللا وحده بهذه األعمال، ولو اكنوا يرصفون هذه األعمال 

هللا، لألموات، وهم يعلمون أنهم بذلك يعبدونهم من دون اهللا، أو مع ا
  .لاكنوا كفاًرا مرشكني ال يشك أحد يف خروجهم من امللة احلنيفية

يهم من االلزتام املجمل باإلسالم، واإلقرار  إال أن هؤالء 
ي  املجمل باحكوحيد، والرباءة املجملة من عبادة غري اهللا، خبالف ا
انعقد قلبه بل الرفض الاكمل للتوحيد، وااللزتام الاكمل بالرشك، أو 

  .بني اهللا وبني معبوداته من دون اهللا -بزعمه - ع العبادةتوزي
هذا هو األصل العام والقاعدة الغاكة؛ وال يبعد أن يكون 
ضمن عباد القبور من وصل به احلال إىل حد نقض االلزتام املجمل، 
واخلروج الرصيح من امللة، وأن يكون بينهم من املنافقني والزنادقة، 

الكثري ا الالكم عن الظاهرة العامة، أو وهذا ليس حمل اكحث، وإنم
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اجلمهور من عوام املسلمني املتلبسني بأنواع من  م، وهالغالب
الرشك، وهم جيهلون أن ذلك ينايف احكوحيد، وإخالص العبادة هللا 

  .تعاىل
لك اكن احلكم بل هؤالء بالكفر ملا تلبسوا به من أنواع 

ط، وعند قيام الرشوط، الرشك مما ال جيوز اإلقدام عليه إال بضواب
ي  - وانتفاء املوانع، فال جيوز إهدار االلزتام املجمل باحكوحيد ا

م واملال ي ثبت باجطق بالشهادتني خبلل تلبس به  - يعصم ا ا
بل احكبس يف ذهنه  ؛صاحبه ذاهًال عن معارضته هلذا االلزتام املجمل

لك جتدر اإلشارة إىل  ذلك احكرصف املخالف بما هو مرشوع؛ و
  .الحًقا رضورة إزالة الشبهة عند إقامة احلجة، كما سيأ بيانه

إن تكفري املعني وجواز قتله موقوف « :♫قال ابن تيمية 
بل أن تبلغه احلجة اجبوية اليت يكفر من خالفها، وإال فليس لك 

ين يكفر   .)١( »من جهل شيئًا من ا
  :اخلطأ - ٢

من أراد : املخطئ: ضد الصواب، قال أهل اللغة: اخلطأ يف اللغة
  . من تعمد ما ال ينبيغ: الصواب فصار إىل غريه، واخلاطئ

نب بل عمد: واخلطيئة   .)٢(ا

، ثم )٣(»العدول عن اجلهة: اخلطأ«: وقال الراغب يف مفرداته
أن يريد ما حيسن فعله، ولكن يقع ... «: ذكر بعض صور اخلطأ، فقال

                                                                                       
F١E،אאF٢L٤٩٢EK 
F٢E،אF١L٦٥ J٦٨KE 
F٣Eאא،אאF١٥١KE 
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أخطأ إخطاًء، فهو خمطئ، وهذا قد : منه خالف ما يريد، فيقال
ُرفع عن «: ^أصاب يف اإلرادة، وأخطأ يف الفعل، وهذا املعين بقو 

 والنسيانُ 
ُ
أن من أراد شيئًا فاتفق منه : ، ومجلة األمر)١(»أمَّيت اخلطأ
أصاب، وقد يقال ملن : أخطأ، وإن وقع منه كما أراد، يقال: غريه يقال

  .)٢(»إنه أخطأ: فعًال ال حيسن، أو أراد إرادة ال جتملفعل 
وقد وردت نصوص من الكتاب والسنة يف إعذار املخطئ، 

  :ورفع املؤاخذة عنه، ومن هذه اجصوص ما ييل
z y x w } | { ~ ﴿: قو سبحانه -١

  .]٥:األحزاب[ ﴾� ¡¢ £ ¤ ¥ ¦
أجرى اكخاري قو : قال ابن احكني... «: قال احلافظ يف الفتح

  .ءلك  يف ﴾z y x w } |﴿: تعاىل
يا : قال الرجل إذاما : ويهقصة خمصوصة،  يف يه: وقال غريه

نـزلت فيما ذكر، لم يمنع ذلك  اآلية أنولو سلم ... بين وليس هو ابنه
سقوط  يفبل العمل بعمومها  أمجعوامن االستدالل بعمومها، وقد 

  .)٣(»اإلثم

h g f e d c ﴿: تعاىلقو  -٢
r q p o n m l k j i﴾ ]٩٣:النساء[ ،

                                                                                       
F١E ،א   א  W ،א א 

F٢٠٤٥E  א ،F٧٢١٩E א ،F٢٨٠١E   ،
אאא،א،אF٨٢WEWKKK 

F٢Eאא،אאF١٥١KE 
F٣E،אF١١L٥٥١KE 
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، وفرقت اآليات واجصوص )١(فاختص الوعيد بقاتل املؤمن عمًدا
  .بني القتل العمد، والقتل اخلطأ يف اإلثم وأحاكم اآلخرة

¿ ¸ Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹  ﴿: قو تعاىل - ٣
É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ ]وثبت يف احلديث ]٢٨٦:البقرة ،

خء فقال   .)٢(»فقد فعلت«: الصحيح أن اهللا سبحانه استجاب هلذا ا
 والنسياَن، وما «: ^ه ـولـق - ٤

َ
مَّيت اخلطأ

ُ
إنَّ اَهللا وضَع َقْن أ

ذا ـي رشحه هلـف −♫ال ابن رجب ـ، ق)٣(»هِ ــاْسُتكرِهوا علي
ما هو أن يقصد بفعله شيئًا فيصادف فعله غري : اخلطأ«: -احلديث

أن : أن يقصد قتل اكفر فصادف قتله مسلًما، والنسيان: قصده، مثل
ء فينساه عند الفعل، والكهما معفو عنه  . )٤(»يكون ذاكًرا ال

ي أيس من راحلته بعد أن أضلها، وعليها  - ٥ قول الرجل ا
نَا َربَُّك، أخـَت عبـامهلل أن«: طعامه ورشابه

َ
ةِ ـِدي وأ  ِمن ِشدَّ

َ
طأ

  .)٥(»الفرِح 
أن الك من اإلثم واملؤاخذة : واملستفاد من األدلة السابقة

  .عدم احكأثيم: مرفوع، فالعذر هنا بمعىن

                                                                                       
F١EאWא،אאF٤٣٦KE 
F٢E،א،W

،F١٢٦KE 
F٣EK 
F٤E،אאF٣٥٢ J٣٥٤KE 
F٥E،א،W،אאא

F٤٩٣٢KE 
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إذ الواجب بل اإلنسان احكحري وبذل الوسع، وال جيب عليه 
إصابة حكم اهللا يف الواقع ونفس األمر، إذا لم يكن قادًرا بل 

اونًا وتفريًطا ثم ذلك؛ وإنما جيب عليه االجتهاد، فإن ترك االجتهاد ته
  .أخطأ أثم

: والكهما معفوٌّ عنه«: - عن املخطئ واجا - قال ابن رجب
ال إثم فيه، ولكن رفع اإلثم ال ينايف أن يرتتب بل نسيانه : يعين

ية بنص الكتاب،  حكم، ولو قتل مؤمنًا خطأ فإن عليه الكفارة وا
 بظنه أنه مال نفسه، واألظ

ً
واهللا  - هروكذا لو أتلف مـال غريه خطأ

رفع اإلثم عنهما؛ : أن اجا واملخطئ إنما عيف عنهما بمعىن: -أعلم
ألن اإلثم مرتب بل املقاصد واجيات، واجا واملخطئ ال قصد 
هلما فال إثم عليهما، وأما رفع األحاكم عنهما، فليس مراًدا من هذه 

ل آخر   .)١(»اجصوص، فيحتاج يف ثبوتها ونفيها إىل د
ليس لك ضالل كفًرا، وال فسًقا إال « :♫حزم وقال ابن 

إذا اكن عمًدا، وأما إذا اكن من غري قصد فاإلثم مرفوع فيه؛ كسائر 
  .)٢( »اخلطأ

فمن اكن خطؤه « :♫ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
أو  - مثًال  - حكفريطه فيما جيب عليه من اتباع القرآن واإليمان

حكعديه حدود اهللا بسلوك السبل اليت نىه عنها، أو التباع هواه بغري 
هًدى من اهللا، فهو الظالم جفسه، وهو من أهل الوعيد، خبالف 

ي يطلب احلق  -باطنًا وظاهًرا -املجتهد يف طاعة اهللا ورسو ا

                                                                                       
F١EאאF٣٥٢ J٣٥٤KE 
F٢E،אאF٢L٦٥٢EK 
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، فهذا مغفور  خطؤهبا   .)١(»جتهاده كما أمره اهللا ورسو
وعليه؛ فإن للقصد دوًرا يف احلكم بل الفعل والفاعل، واخلطأ 
إنما يتطرق إىل القصد بقسميه، وذلك ما يمكن تناو بل اجحو 

  :احكايل
  .ينقسم القصد إىل قسمني؛ قصد خم وقصد خاص

اإلرادة اجلازمة حكحقيق الفعل بل : ويعىن به :القصد العام
وجه الرضا واالختيار، حبيث يكون اإلنسان خمرًيا أن يفعل الفعل، 

  .أو ال يفعله
  .وهذا القصد هو مناط احكلكيف

ي هو ذلية  :القصد اخلاص وهو القصد بالفعل املكفر، ا
طن الفاعل من فعله، واكاعث  بل الفعل ومراده منه، وهو أمر با

  .ولكن يمكن معرفته بتوافر رشوط ظاهرة
فلو وجد رجل يدور حول قرب، فبالقصد العام يعرف إذا اكن 
ذلك الفعل طوافًا حول القرب، أم أنه أمر آخر، كما لو أراد اخلروج، 
ولكن اضطر للزحام ألن يدور حول القرب ح يتمكن من 

خلاص يعرف اخلروج، فإذا تبني أنه أراد الطواف بالقرب، فبالقصد ا
بإقراره، أو بقرينة  - اكاعث  بل الطواف حول القرب، فإن تبني

أن اكاعث  بل ذلك تعظيم امليت بالطواف والعبادة  -قاطعة
اكن فعله رشاًك وال بد، أما إذا تبني أنه قصد بذلك  -كتعظيم اهللا

حتية صاحب القرب من غري أن يقصد تعظيًما وال نساًك؛ فيكون فعله 
منكرة، ثم إن احلكم بعد ذلك عليه بالكفر، أو اكدعة بدعة 

                                                                                       
F١EאF٣L٣١٧KE 
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  .حبسب وجود الرشوط، وانتفاء املوانع
إنما يعرف باجظر يف  -كما يتضح مما سبق - فالقصد العام

الظاهر من األفعال، أما القصد اخلاص فإنه يعرف بإقامة احلجة 
  .والسؤال عن اكاعث

العام (ومن أقوال األئمة اليت يظهر فيها تفريقهم بني القصدين 
َمن (: ^وملا قال اجيب ... « :♫ما قا ابن تيمية ) واخلاص

أنا : ؟ قال  سعد بن معاذيَعذُرىي ِمن رجٍل بَلََغيِن أَذاهُ يف أهيل
والقصة مشهورة،  )١(...)أعذرك، إن اكن من األوس رضبت عنقه

وتنقصه جيوز  ^فلما لم ينكر ذلك عليه، دل بل أن من آذى اجيب 
أنه : رضب عنقه، والفرق بني ابن أ وغريه ممن تكلم يف شأن خئشة

، والطعن عليه، وإحلاق ^اكن يقصد بالالكم فيها عيب رسول اهللا 
 نقتله، خبالف: العار به، ويتلكم بكالم ينتقصه به؛ فثلك قالوا
تلكموا بما يدل ي حسان ومسطح ومحنة، فإنهم لم يقصدوا ذلك، ولم

  .)٢(»...من ابن أ دون غريه ^بل ذلك؛ وهلذا إنما استعذر اجيب 
بقول، أو حنوه،  ^ملا حتدث السبيك عن مسألة إيذاء اجيب و

يكون فاعله قاصًدا ألذى : لكن األذى بل قسمني أحدهما«: الق
، وال شك أن هذا يقت القتل، وهذا كأذى عبد اهللا بن ^اجيب 

 ^أال يكون فاعله قاصًدا ألذى اجيب : أ يف قصة اإلفك، واآلخر

                                                                                       
F١E،א،אW،א

F٢٤٦٧KE 
F٢E،אאF١٧٩ J١٨٠Eא،FW٥٨ J٥٩KE 
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ل والكم مسطح ومحنة يف اإلفك، فهذا ال يقت قتًال، : مثل من ا
¡ ¢ ﴿: قول اهللا تعاىل: بل أن األذى ال بد أن يكون مقصوًدا

فهذه اآلية يف ناس صاحلني من ، ]٥٣: األحزاب[ ﴾£ ¤ ¥
الصحابة، ولم يقتض ذلك األذى كفًرا، ولك معصية ففعلها مؤذ، 

ي ذكرناه يتعني   .)١(»ومع ذلك فليس بكفر، فاحكفصيل يف األذى ا
ثم الفعل الظاهر من األفعال، أو األقوال املكفرة  ارتباطات 

  .العاميف أحوال متنوعة مع القصد اكاطن سواء اخلاص منه، أو 
فتارًة يكون العمل الظاهر كفًرا، وال حيتمل القصد اكاطن 

  .^كمن سب اهللا تعاىل، أو سب نبيه  - أيًضا -إال الكفر
من سب اهللا، أو سب رسو كفر ظاهًرا «: قال ابن تيمية

وباطنًا، سواء اكن الساب يعتقد أن ذلك حمرم، أو اكن جاهًال عن 
أهل السنة القائلني بأن اإليمان هذا مذهب الفقهاء وسائر . اعتقاده

  .)٢(»قول وعمل
وتارًة يكون العمل الظاهر كفًرا، لكن يمنع من تكفريه 
ي شك يف قدرة اهللا أن يعيده  االحتمال يف القصد اكاطن كقصة ا

  .)٣(جهًال منه وفََرقًا من ربه
ويتحقق القصد اخلاص بأن تقوم احلجة بل املعني؛ وذلك الحتمال 

، وبأن ينتيف اإلكراه يف حقه، كما سيتضح الحًقاجهله، أو تأ   .و

                                                                                       
F١EאF٢L٥٩١ J٥٩٢Eא،Wא،אF٤L١١٨ J١١٩KE 
F٢E،אאF٥١٢KE 
F٣EאאK 
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  :احكأويل واخلطأ يف االجتهاد -٣
ما يعرض للشخص من فهم جصوص الو مما : باحكأويليقصد 

يكون خمالًفا ملا فهمه السلف الصالح من الصحابة واحكابعني وأئمة 
ين؛ ومنه   .دون ذلك: ما يذم ويأثم صاحبه، ومنه: ا

ي ذمه السلف، فهو ما يف إىل تعطيل أحاكم أما احكأويل  ا
الرشيعة؛ ألنه من أكرب أصول الضالل واالحنراف، حيث اكن ذريعًة 
ف الرشعية بل  لغالة اجلهمية واكاطنية واملتصوفة يف تأويل احكاك
غري حقيقتها، أو إسقاطها، واإلحلاد يف أسماء اهللا تعاىل وصفاته 

  .بنفيها مجيًعا
مما ال يعطل الرشيعة لكن يؤدي إىل املخالفة دون أما إذا اكن 

ي قد يكون سببه اجلهل، أو يكون  قصد، فهو من قبيل اخلطأ ا
هو سببًا للجهل، وهذا مورد من موارد االجتهاد عند إصدار األحاكم، 

  .وينـزل منـزلة اخلطأ يف االجتهاد
وهلذا اكن من احكأويل نوع يعذر به، ونوع آخر ال يعذر به، 

ك باجظر إىل حقيقة لك منهما، ويظهر الفرق بني ما اكن منه وذل
تعطيًال للرشيعة وتكذيبًا، وما اكن من قبيل اخلطأ، مع حسن 

  .االعتقاد وقصد املوافقة للرشيعة
إَذا اجتهَد احلاكُم فأصاَب فلَُه أجراِن، وإَذا «: و الصحيحني

 فلَُه أجرٌ 
َ
من حديث أ  - أيًضا - و الصحيحني )١(»اجتهَد فأخطأ

                                                                                       
F١E،אא،אWא

  ،  ، א אF٦٨٠٥E،א  ، ،
W،،אאאF٣٢٤٠KE 
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 )١(بتمٍر برىي ^جاء بالل إىل اجيب «: قال ◙سعيٍد اخلدريِّ 
اكن عندنا تمٌر ردٌي، : ؟ قال باللِمن أيَن هَذا: ^فقال  اجيب 

أوَّه أوَّه، : ^، فقال ^فبعُت منه صاعنِي بصاٍع؛ ِجُْطِعَم به اجيبَّ 
َبا، ال َبا عنُي الرِّ تَفَعْل، ولكْن إَذا أردَت أْن تشرتَِي فبِْع احكمَر  عنُي الرِّ

 ِ ، و املقابل َعِمَل بعُض الصحابِة ببيِع )٢(»ببيٍع آَخَر، ثم اْشرَتِه
َبا يف النَِّسيَئةِ «: ^الصاعني بالصاع؛ لقو  مثل ابن  )٣(»إنَّما الرِّ

، وقد عذر اجيب )٤(عباس، وعطاء، وطاووس، وابن جبري، وغريهم
بالًال، وعذر أهل العلم من بعد من قرص الربا بل النسيئة لعدم  ^

إنما الربا يف «: ^بلوغهم اخلرب، أو لشبهة عرضت يف فهم قو 
حني عملوا بمفهوم املخالفة مع وجود اجص بل حتريم ربا  »النسيئة

أسامة بن زيد ملا  ^الفضل يف األصناف الربوية، وقد عذر اجيب 
  .ال هل إال اهللا؛ حكأوُّ أنه إنما قاهلا خوفًا من القتل: قتل من قال

ال أدل بل ذلك من «فاحكأويل عذر معترب عند إجراء األحاكم، 
إمجاع األئمة األربعة، ومجاهري السلف بل عدم تكفري أصحاب 

ن ما رغم أ - من اكن منهم بل أصل اإليمان باهللا ورسو - األهواء
ينتحلونه من العقائد لو انتحلها غريهم بال تأويل؛ بل ملجرد الرد 

لاكن اكفًرا بال نـزاع، ال سيما من اجرتأ منهم بل  - جصوص الرشيعة
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استحالل دماء املسلمني، اكخلوارج وأمثاهلم؛ فإن من استحل دم 
فهو اكفر باإلمجاع، ولكن  -ال سيما إذا تقرب إىل اهللا بقتله -املسلم

وارج لم يكفروا بذلك عند مجهور أهل العلم؛ اعتباًرا لـما قام اخل
  .)١(»يهم يف ذلك من احكأويالت برغم فسادها

ال جيعل : لكن املقصود هنا«: يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
ها - أحد بمجرد ذنب يذنبه وال ببدعة ابتدعها  - ولو دخ اجاس إ

فأما من اكن يف قلبه اإليمان اكفًرا يف اكاطن، إال إذا اكن منافًقا، 
بالرسول وما جاء به، وقد غلط يف بعض ما تأو من اكدع فهذا 

  .ليس بكافر أصًال 
واخلوارج اكنوا من أظهر اجاس بدعًة وقتاًال لألمة وتكفرًيا 
هلا، ولم يكن يف الصحابة من يكفرهم، ال يلع بن أ طالب وال 

 الظاملني املعتدين، كما غريه؛ بل حكموا فيهم حبكمهم يف املسلمني
  .ذكرت اآلثار عنهم بذلك يف غري هذا املوضع

وكذلك سائر اخكنتني وسبعني فرقًة، من اكن منهم منافًقا فهو 
اكفر يف اكاطن، ومن لم يكن منافًقا؛ بل اكن مؤمنًا باهللا ورسو يف 

 اكئنًا ما اكن - اكاطن، لم يكن اكفًرا يف اكاطن، وإن أخطأ يف احكأويل
ي يكون  -خطؤه وقد يكون يف بعضهم شعبة من شعب اجفاق ا

رك األسفل من اجار إن اخكنتني وسبعني : ومن قال. صاحبه يف ا
فرقًة، لك واحد منهم يكفر كفًرا ينقل عن امللة، فقد خالف 
الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة، رضوان اهللا عليهم أمجعني؛ بل 

ربعة، فليس فيهم من كفر لك وإمجاع األئمة األربعة، وغري األ
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واحد من اخكنتني وسبعني فرقًة؛ وإنما يكفر بعضهم بعًضا ببعض 
  .)١(»املقاالت، كما قد بسطت الالكم عليه يف غري هذا املوضع

ي ال يعذر به ي يعذر به وا   :احكأويل ا
ي يعذر صاحبه: أوًال    :احكأويل ا

ح تقوم احلجة أن املؤاخذة مرفوعة : إنه مما ال خالف عليه
  .بل امللكف، وهذا يتعلق بكل ما يدين به العبد ربه

، - ولو اكنت ظاهرة ومتواترة -فمن تأول يف استحالل املحرمات
أو تأول يف جحد وجوب الواجبات الظاهرة املتواترة كذلك، أو اكن 

كما هو احلال بالنسبة  -من الفرق اليت تأولت مسائل من العقيدة
، ممن استندوا يف تأويالتهم إىل بعض - واملرجئة وحنوهمللمعزتلة، 

فإن هؤالء مجيًعا معذورون باحكأويل م اكن قصدهم  - الشبه اجصية
موافقة الرشيعة، وما لم يقصدوا معاندة اجصوص ومعارضتها، أو 
ي عليه أئمة اإلسالم من عذر أهل هذا  تكذيبها وردها، وهذا ا

  .اجوع من احكأويل
صوًرا كعض احكأويالت اليت  ♫يخ اإلسالم وقد ذكر ش

اكبن  - ما وقع من بعض السلف: صدرت عن السلف، فمن ذلك
من استحالل بيع الصاعني  - وأصحابه وغريهم ◙عباس 

بالصاع يًدا بيد، مع وجود اجصوص الرصحية اليت تدل بل أن ذلك 
من بعض أفاضل األمة علًما وعمًال  - أيًضا -عني الربا، وكما وقع

من اعتقاد أنه ال مخر إال من العنب، وأن ما سوى ) من الكوفيني(
ار ما يسكر، ويرشبون ما العنب واحكمر ال حيرم من نبيذه إال مقد
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يعتقدون حله، مع وجود اجصوص الرصحية يف حرمة اخلمر و أن 
من قتال يف  ¶لك مسكر مخر، وكذلك ما وقع بني الصحابة 

إَذا «: أنه قال ^صفني واجلمل وغريهما، مع ما ثبت عن رسول اهللا 
، ثم قال )١(»احْكىََق املسلماِن بسيَفيِهَما، فالقاتُِل واملقتوُل يف اجَّارِ 

وهذا باب واسع؛ «:  -بعدما رسد أمثلًة أخرى غري ما ذكرنا ♫
فإنه يدخل فيه مجيع األمور املحرمة بكتاب، أو سنة، إذا اكن بعض 

 - األمة لم يبلغهم أدلة احكحريم فاستحلوها، أو خرض تلك األدلة
أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها، جمتهدين يف ذلك الرتجيح  - عندهم
  .)٢(»…عقلهم وعلمهمحبسب 

ي يُعذر صاحبه   :أقسام احكأويل ا
وهذا اجوع من احكأويل باعتبار انتفاء اإلثم، أو الكفر عن 

  :صاحبه ينقسم إىل قسمني
  :ما ال يكفر صاحبه وال يأثم: األول

وهو احكأويل السائغ، وهو ما اكن من جنس احكأويالت اليت 
يف الرشيعة، ما دامت  تتعلق بالفروع سواء أكانت يف العقيدة، أم

أنه ال : داخل دائرة السنة؛ وهلذا اكن من أصول أهل السنة واجلماعة
  .إثم بل املجتهد، وإن أخطأ

لم يأمر اهللا قط بإصابة احلق؛ ألنه « :♫قال ابن حزم 
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  .)١( »تكليف ما ليس بوسعه
لم نعلم أحًدا من سلف هذه « :♫ويقول اإلمام الشافيع 

من احكابعني بعدهم رد شهادة أحد بتأويل، وإن األمة يقتدى به، وال 
خطأه وضلله، ورآه استحل فيه ما حرم عليه، وال رد شهادة أحد 
م  ء من احكأويل اكن  وجه حيتمله، وإن بلغ فيه استحالل ا ب

  .)٢(»واملال، أو املفرط من القول
لك متأول : يقول العلماء« :♫يقول احلافظ ابن حجر 

بآثم، إذا اكن تأويله سائًغا يف لغة العرب، واكن  معذور بتأويله ليس
  .)٣(» وجه من العلم
من أول يف صفة، أو صفات الشتباه األدلة عليه، : ومثال ذلك

أو لعدم بلوغها إياه، كما وقع من بعض السلف القول بتأويل رؤية 
اهللا يف اآلخرة، أو نيف صفة العجب، أو الصورة، وحنو ذلك من غري 

ذا ال يوجب ـإن هـويل كأصل يف تعطيل الصفات، فاعتماد احكأ
  .تضليًال، وال تبديًعا

وال ريب أن اخلطأ يف دقيق العلم «: ♫قال شيخ اإلسالم 
مغفور لألمة، وإن اكن يف املسائل العملية، ولوال ذلك هللك أكرث 

  .)٤(»فضالء هذه األمة
ي قصد «: - أيًضا - ♫ويقول شيخ اإلسالم  إن املتأول ا
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ال يكفر، بل وال يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا  ^متابعة الرسول 
مشهور عند اجاس يف املسائل العملية، وأما مسائل العقائد فكثري 
من اجاس كفر املخطئني فيها، وهذا القول ال يعرف عن أحد من 
الصحابة واحكابعني هلم بإحسان وال عن أحد من أئمة املسلمني، 

  .)١(»وإنما هو يف األصل من أقوال أهل اكدع
وال حرج من احكرصيح بأن املجتهد املتأول إذا أخطأ ال خيلو 

  ! من أجر، ال بل اخلطأ، وإنما بل االجتهاد
كيف جيوز أن يكون : فإن قيل«: قال اخلطيب اكغدادي

للمخطئ فيما أخطأ فيه أجر، وهو إىل أن يكون عليه يف ذلك إثم 
إن هذا : جلوابأقرب حكوانيه وتفريطه يف االجتهاد ح أخطأ؟ فا

لم جيعل للمخطئ أجًرا بل خطئه، وإنما جعل  ^غلط؛ ألن اجيب 
  .)٢( » أجًرا بل اجتهاده، وعفا عن خطئه؛ ألنه لم يقصده

  :ما يأثم صاحبه وال يكفر: اخكا
تأويالت أهل اكدع والفرق الضالة؛ فإنه وإن اكن : وذلك مثل

ال حيكم بكفرهم يف اجلملة، إال أنه ال ينتيف عنهم اإلثم، وال 
يندرئ عنهم احلكم باحكبديع واملخالفة، فاالحتجاج باحكأويالت 
جيف وصف االبتداع عنهم خطأ، وإهدارها وإطراحها واحلكم 

دها تقبل يف نيف الكفر، وال فيه بل فسا - أيًضا - بكفرهم خطأ
ل بل ذلك اتفاق أهل العلم بل تبديع : تقبل يف نيف اكدعة، وا

خمة الفرق الضالة اخكنتني والسبعني من ناحية، وترك احلكم 
                                                                                       

F١E،אF٥L٢٣٩KE 
F٢Eאא،אאF١L١٩١EK 



    

− ٨٧ − 
 

  .بتكفريها من ناحية أخرى
ء أمجع بل حتريمه، وظهر «: قال ابن قدامة ومن اعتقد حل 

فيه للنصوص الواردة فيه؛ لكحم  حكمه بني املسلمني، وزالت الشبهة
كفر؛ ملا ذكرنا يف  - اخلزنير والزنا، وأشباه هذا، مما ال خالف فيه

تارك الصالة، وإن استحل قتل املعصومني وأخذ أمواهلم بغري شبهة 
فقد ذكرنا أن أكرث  -اكخلوارج -وال تأويل فكذلك، وإن اكن بتأويل

ء املسلمني وأمواهلم الفقهاء لم حيكموا بكفرهم، مع استحالهلم دما
لك متقربني به إىل اهللا تعاىل، وكذلك لم حيكم بكفر  وفعلهم 
عبد الرمحن بن ملجم مع قتله أفضل اخللق يف زمنه متقرًبا بذلك، 
وال يكفر املادح  بل هذا، املتمين مثل فعله، فإن عمران بن 

  :◙حطان قال فيه يمدحه لقتِل يلعٍّ 
َبًة ِمْن   َراَد بَِهايَا رَضْ

َ
َْبلَُغ ِعنْ تيَِقٍّ َما أ ِ َد اهللاِ رِْضَوانَاـإِالَّ 

ْذُكرُهُ يَ  
َ
ِّ َأل

ِ حْ ـْوًما فَ ـإ
َ
َ الرَْبِيَِّة ِعْنَد اهللاِ ِمزْيَانَاَسُبهُ ـأ ْو

َ
أ

وقد ُعرَِف ِمن مذهب اخلوارج تكفرُي كثرٍي ِمن الصحابة وَمن 
واعتقادهم احكقرب بقتلهم إىل بعدهم، واستحالل دمائهم، وأمواهلم، 

ربهم، ومع هذا لم حيكم الفقهاء بكفرهم حكأويلهم، وكذلك خيرج 
  .)١(»يف لك حمرم استحل بتأويل مثل هذا

نعم، من خالف الكتاب املستبني، « :♫قال ابن تيمية 
والسنة املستفيضة، أو ما أمجع عليه سلف األمة خالفًا ال يعذر فيه، 

  .)٢(»به أهل اكدعفهذا يعامل بما يعامل 
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إن املتأولني من أهل القبلة « :♫يقول الشيخ السعدي 
ين ضلوا وأخطأوا يف فهم ما جاء به الكتاب والسنة مع إيمانهم  ا
بالرسول واعتقادهم صدقه يف لك ما قال، وأن ما قا لكه حق، 
والزتموا ذلك، لكنهم أخطأوا يف بعض املسائل اخلربية، أو العملية، 

ين وعدم فهؤالء قد دل الكتاب والسنة بل عدم خروجهم من ا
واحكابعون  ╚احلكم هلم بأحاكم الاكفرين، وأمجع الصحابة 

  .)١(»ومن بعدهم أئمة السلف بل ذلك
ويدخل فيمن ذكر طوائف أهل اكدع املتحزبني بل أصول 
فارقوا بها السنة مثل اخلوارج؛ اكملعزتلة واملرجئة، وحنوهم من الفرق، 

وال نكفر « :فال يكفرون وإن بدعهم السلف، قال مريع الكريم
ه واعتقده خصوًصا مع قيام الشبهة  أحًدا من أهل الفرق بما ذهب إ

ل عنده   .)٢(»وا

ي ال يعذر صاحبه: ثانًيا   :احكأويل ا
ي ال يسوغ يف الرشع، وال يعذر صاحبه، بل وال  أما احكأويل ا

ي ينطوي بل احككذيب  - يف حقيقة أمره - ينيف اإلثم والكفر فهو ا
ين مجلًة وتفصيًال، وإما ^ملا جاء به الرسول  ؛ إما بتكذيب ا

ين إال به   .جبحود أصل ال يقوم ا
أن : ويه وال بد من احكنبيه لقاعدة أخرى،«: قال ابن تيمية

ا متواتًرا، ويزعم أنه مؤول، ولكن ذكر  املخالف قد خيالف نصًّ
 - ال بل قرب، وال بل بعد - تأويله ال انقداح  أصًال عن اللسان

                                                                                       
F١E،אאF٢٠٧KE 
F٢Eא،אF١L٦٩EK 



    

− ٨٩ − 
 

  . )١( »!فذلك كفر، وصاحبه مكذب، وإن اكن يزعم أنه مؤول
تأويالت اكاطنية والفالسفة وحنوهم، اليت : ومن هذا القبيل

وم اآلخر؛ إذ من تأويالتهمتدور بل اإلحلاد  ما يؤدي : والكفر با
إىل القول بأن اهللا تعاىل ال يعلم اجلزئيات، والقول بإنكار حرش 

  .األجساد
ما يُف إىل تعطيل األحاكم العملية، كتأويل الفرائض : ومنها

واألحاكم بما خيرجها عن حقيقتها الرشعية، بما يستبيحون معه ترك 
ف عن الفرائض واستحالل املح رمات، حيث قالوا بسقوط احكاك

  .بعضهم وحل املوبقات واملحرمات هلم
وأما من يؤول اجصوص الواردة « :♫قال مال يلع القاري 

يف حرش األجساد وحدوث العالم، وعلم اكاري باجلزئيات؛ فإنه 
ين   . )٢(»أنها بل ظواهرها: كفر؛ ملا علم قطًعا من ا

يف كفر من جحد ذلك ال خالف « :♫وقال ابن الوزير 
املعلوم رضورًة للجميع، وتسرت باسم احكأويل فيما ال يمكن تأويله، 
اكملالحدة يف تأويل مجيع األسماء احلسىن؛ بل مجيع القرآن، والرشائع، 

  .)٣(»واملعاد األخروي؛ من اكعث، والقيامة، واجلنة، واجار

وأما من خالف اإلسالم «: وعن هذا املعىن عرب ابن حزم، فقال
، فإن اكن ممن بلغته ^إىل دين آخر، وأقر بنبوة أحد بعد رسول اهللا 
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− ٩٠ − 
 

اجذارة فهو اكفر، ال يعذر بتأويل أصًال؛ ألن اجص ورد بأن من يبتغ 
  .)١(»^غري اإلسالم دينًا فلن يقبل منه، وبأنه ال نيب بعد حممد 

  :اإلكراه -٤
  .ينايف رضاه واختياره محل الغري قهًرا بل ما: اإلكراه هو

  .)٢( »هو إلزام الغري بما ال يريده«: قال ابن حجر
محل الغري بل أمر يمتنع عنه «: وقال عالء السيد اكخاري هو

بتخويف يقدر احلامل بل إيقاعه، ويصري اخلائف فائت الرضا 
  .)٣( »باملبارشة

واإلكراه معترب عند إجراء األحاكم باتفاق أهل العلم، وإن 
  .لفوا يف صوره، وأحاكم لك صورة، ورشوط اإلكراه املعترباخت

s r q p o n m ﴿: يدل بل هذا األصل قو تعاىل
 _ ~ } | { z y x w v u t

d c b a `﴾ ]١٠٦:النحل[.  
ما ورد عن حممد بن عمار بن يارس : واملشهور يف سبب نـزوهلا

 ^أخذ املرشكون عمار بن يارس فلم يرتكوه ح سب اجيب «: قال
 ما وراَءَك؟: قال ^وذكر آهلتهم خبري، ثم تركوه، فلما أ رسول اهللا 

رَشٌّ يا رسوَل اهللا، ما تُركُت ح نلُت منك، وذكرُت آهلتهم خبري، : قال
إِْن خدوا : مطمئنًّا باإليمان، قال: ؟، قاليف جتد قلبكك: قال

                                                                                       
F١E،אאF٤١ J٤١٥EK 
F٢E،אF١٢L٣١١KE 
F٣E،אאF٤L٤٨٢KE 
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: أي - واتفقوا بل أنـه« :♫قـال احلافظ ابن حجر . )١(»َفُعدْ 
  .)٢(»﴾x w v u t s﴿: نـزل فيه - عماًرا

هذا أصل يف جواز «: قال أبو بكر اجلصاص عن هذه اآلية
؛ بل إن هذا أصل العذر )٣(»إظهار لكمة الكفر يف حال اإلكراه

ملا سمح اهللا تعاىل يف «: باإلكراه يف األصول والفروع، قال ابن العر
الكفر به، وهو أصل الرشيعة عند اإلكراه ولم يؤاخذ به؛ محل 
العلماء عليه فروع الرشيعة، فإذا وقع اإلكراه عليها لم يؤاخذ 

  .)٤(»به
مَّيِت َعِن اخلطأِ، والنسياِن،«: و احلديث

ُ
وَما  إنَّ اَهللا جتاَوَز ِأل

  .)٥(»اْسُتكرِهوا عليهِ 
ويكون اإلكراه عذًرا معترًبا يف إجراء األحاكم برشوط، 

  : ملخصها ما ييل

  .أن يكون املكره قادًرا بل إنفاذ وعيده  -١
فع عن نفسه بأي صورة  -٢   .أن يكون املكره خجًزا عن ا
أن يغلب بل ظن املكره وقوع الوعيد املهدد به إن لم يفعل   - ٣

  .طلب منهما 
                                                                                       

F١EאF٢٤L١٢٢E،אא،F٥L١٧٠KE 
F٢E،אF١٢L٣١٢KE 
F٣E،אF٣L١٩٢KE 
F٤E،אF٣L١٨٠KE 
F٥EK 
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أن يكون الرضر املرتتب بل اإلكراه كبرًيا؛ اكلقتل،  - ٤
والرضب الشديد، واحلبس الطويل، وحنو ذلك، خبالف 

  .)١(احلبس اليسري، والشتم، وحنو ذلك
فإن اكن املكره من أصحاب املروءات والوجاهة اعترب يف حقه 

  .)٢(يسري احلبس والشتم واألذى املعنوي إكراًها عند اجلمهور
ليس الرجل بأمني بل نفسه «: قو ◙وقد ثبت عن عمر 

 ما«: قال ◙، وعن ابن مسعود »إذا سجن، أو أوقف، أو عذب
 إىل سوط بني ما به عين يدرأ سلطان يدي بني به أتكلم الكم من

  .)٣( » به متلكًما كنُت  إال سوطني
 ،)٤(واإلمجاع منعقد بل جواز احكلفظ بالكفر حتت تأثري اإلكراه

ووقع بني الفقهاء خالف يف جوازه بالفعل دون القول، ولعل الراجح 
األفضل واألو أن يثبت املسلم بل دينه، ولو «اجلواز، وإن اكن 

  .)٥(»أف إىل قتله
أمجعوا بل أن من أكره بل الكفر : قال ابن بطال«: قال ابن حجر

  .)٦( »واختار القتل أنه أعظم أجًرا عند اهللا ممن اختار الرخصة
                                                                                       

F١Eא،אF٧L١٢٠E،،אאF٦٠ J٦١KE 
F٢EאF٦L١٢٩Eא،F٣L١٧٣E،א،

אF٧L١٨٤KE 
F٣EאאF٣٣٠٤٦KE 
F٤EאF١٢L٣١٤Eא،א،F٣L١١٧٨KE 
F٥E  א F٢L٥٨٨E ، א  ،אF٨L١٤٦E ،

،אF٣L١٩٢KE 
F٦E،אF١٢L٣١٧EK 
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أالَّ ترُْشَِك باهللاِ شيًئا وإْن «: ^ا خليىل ـأوص: ي احلديثـوف
ْعَت، أو ُحرِّْقَت    .)١(»ُقطِّ

  :رشوط إجراء األحاكم: ثانًيا
  :احكحقق من انتفاء املوانع -١

يتعني احكحقق أوًال من انتفاء موانع الكفر حبق من تلبس 
معذوًرا بأي مانع من بعقيدة، أو قول، أو فعل كفري، حبيث ال يكون 

  .موانع األهلية اليت تمنع إجراء األحاكم بل امللكف، كما سبق بيانه
  :احكثبت من الفعل والقصد - ٢

كما يتعني احكثبت واحكحقق من القول، أو الفعل وحقيقته، 
ومالبسات ذلك، وقد تقدم احلديث عن القصد وأحوا يف احلكم 

ينتسب إىل اإلسالم بقاؤه عليه، بل أعمال امللكف؛ إذ األصل فيمن 
ل الرشيع، وال جيوز  ح يتحقق زوال ذلك عنه بمقت ا
التساهل، أو احكهاون يف إطالق أحاكم الكفر، أو الفسق، أو اكدعة 
بل أحد؛ ملا يتضمنه ذلك من افرتاء الكذب بل اهللا يف احلكم، وبل 

ي ال يرضاه، كما أن من ك فر مسلًما من املحكوم عليه بالوصف ا
غري حق وال تثبت فقد تعدى حدود اهللا فيه وتعرض للوعيد 

ْو َقاَل «: الشديد، و احلديث
َ
َعُدوَّ اهللاِ : َمْن َدَخ رَُجًال بِالُكْفِر، أ

  .)٢(»َولَيَْس َكَذلَِك إالَّ َحاَر َعلَيهِ 
Q P O ﴿: ىـالـول تعـي وجوب احكثبت واحكحري يقـوف

                                                                                       
F١EאF٤٠٣٤Eאאא،F١٨Eא،

אF٥٢٠٠Eאאא،F١٨KE 
F٢EK 
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] \ [ Z Y X W V U T S R _ ^﴾ 
  .]٦:احلجرات[

، ]١٢: احلجرات[ ﴾G F E D C B A﴿: وقال سبحانه
  .]٣٦: يونس[ ﴾| { ~ _ ` b a﴿: وقال تعاىل

ر اهللا تعاىل املؤمنني من مسلك األخذ بالشبهة واحكهمة  وقد حذَّ
z y x w v u t } | { ﴿: والظنة يف قو تعاىل

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~
 ¹¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª

 º¿ ¾ ½ ¼ »﴾ ]٩٤:النساء[.  
للمقداد بعد أن  -قال ^أن اجيب  ◙وعن ابن عباس 

 هُ إيمانَ  يِف خُي  مؤمنٌ  رجٌل  اكنَ  اإذَ « :-قتل رجًال شهد أن ال هل إال اهللا
 ، فَ ارٍ كفَّ  قومٍ  مع

َ
ِ  ؟هُ تَ فقتلْ  هُ إيمانَ  رَ هَ ْظ أ ْ  أنَت  كنَت  َك فكذل

ُ
 َك إيمانَ  يِف خت

  .)١(»قبُل  نمِ  بمكةَ 

  :احلجة بل وجهها الصحيحقيام  -٣
إن احكلكيف ال يثبت إال بالرشع، فوجوب الواجبات وحتريم 
املحرمات ال يثبتان إال بالرشع، فال تعد الفطرة وال العقل وال الرأي 
مناًطا للتلكيف تقوم به احلجة بل اخللق؛ بل ال يكون ذلك إال 

  .بالو وإرسال الرسل
يف حق امللكف احكلكيف ثم إن الرشع قد يرد، ولكن ال يثبت 

                                                                                       
F١E،אאWאW﴿ e d c

h g f ﴾]٦٨٦٦( ]٩٣:النساء.( 



    

− ٩٥ − 
 

ء معني، أو  ، فمن لم يبلغه أمر اهللا ورسو ب به إال بعد بلوغه 
نهيهما عنه؛ لم يثبت حكم وجوبه، أو حتريمه عليه، بل الصحيح 

  .من أقوال أهل العلم
أن حكم : وأصل هذا« :♫قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

اخلطاب هل يثبت يف حق امللكف قبل أن يبلغه؟ فيه ثالثة أقوال يف 
يثبت املبتدأ : ال يثبت، وقيل: يثبت، وقيل: مذهب أمحد وغريه، قيل

ء من ذلك، وال يثبت : واألظهر. دون اجاسخ أنه ال جيب قضاء 
، ]١٩:األنعام[ ﴾U T S R﴿: اخلطاب إال بعد اكالغ؛ لقو تعاىل

ومثل هذا يف القرآن متعدد، بني سبحانه أنه ال يعاقب أحًدا ح 
يبلغه ما جاء به الرسول، ومن علم أن حممًدا رسول اهللا، فآمن بذلك، 
ولم يعلم كثرًيا مما جاء به؛ لم يعذبه اهللا بل ما لم يبلغه، فإنه إذا لم 

رشائطه يعذبه بل ترك اإليمان إال بعد اكلوغ، فأال يعذبه بل بعض 
 .)١(»إال بعد اكالغ أو وأحرى

لكمال  - فو اهللا ورشعه هما حجته بل خلقه؛ فإنه تعاىل
ال يعذب أحًدا ح يقيم احلجة عليه بإرسال  -حكمته وعد

الرسول، فمن انقاد حلجة اهللا بالقبول واإلذخن؛ فإن اهللا تعاىل ال 
رأًسا، ومن بلغته يعذبه، وكذلك من لم تبلغه مجلًة؛ فإنه ال يعذب 

مجلًة دون بعض احكفصيل؛ فإن اهللا تعاىل ال يعذبه بل ما لم يبلغه 
  .)٢(منها ح يبلغه وينكره

                                                                                       
F١E   ،א F٢٢L٤١Eא ،F W٢L٤١ J٤٢ ،٣L٢٨٨،

١٢L٤٣٩KE 
F٢EאF٤L٤٦٦E،א،F١٢L٤٩٣KE 
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يف تفسري قو  −♫قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي 
إن اهللا جل وعال «: -]١٥:اإلرساء[ ﴾º « ¼ ½ ¾ ¿﴿: تعاىل

نيا وال يف  - ال يعذب أحًدا من خلقه ه  -اآلخرةال يف ا ح يبعث إ
رسوًال ينذره وحيذره، فيع ذلك الرسول، ويستمر بل الكفر 

وال بد أن يقطع حجة لك أحد ... واملعصية بعد اإلنذار واإلعذار
بإرسال الرسل، مبرشين من أطاعهم باجلنة، ومنذرين من عصاهم 

 - نويوضح ما دلت عليه هذه اآلية املذكورة وأمثاهلا يف القرآ... اجار
من أن اهللا جل وعال ال يعذب أحًدا إال بعد اإلنذار واإلعذار بل 

ترصحيه جل وعال يف آيات كثرية بأنه  - ألسنة الرسل عليهم السالم
لم يدخل أحًدا اجار إال بعد اإلعذار واإلنذار بل ألسنة الرسل، ومن 

¨ © ª  { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴿: قو جل وعال: ذلك
µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « » º ¹ ¸ ¶﴾ ]١(»]٨, ٩:امللك(.  

ين وفروعه ح تقوم  فال عقوبة، أو مؤاخذة يف أصول ا
  . احلجة، وال تقوم احلجة بل وجهها الصحيح إال بعد فهمهما

عوة لم تقم عليه احلجة    .ومن لم يفهم ا
عوة لم « :♫قال الشيخ حممد رشيد رضا  من لم يفهم ا

  .)٢(»تقم عليه احلجة
إن احلجة تقوم بل اجاس : ردا بل من يقول −♫وقال 

: هذا ال يعقل وال يتفق مع قو تعاىل«: - ببلوغ القرآن، وإن لم يفهمه
﴿f e d c b a ` _ ^﴾ ]ي بىن ]١١٥:النساء ، ا

                                                                                       
F١E،אאF٣L٤٧١ J٤٧٢KE 
F٢EאאF٥L٥١٤KE 
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لها رشط لقيام ـإن فه: (مـوهلـعليه املحققون ق عوة بد م ا
  .)١(»)احلجة

عوة ال تتم إال بما  يفهمه اإلنسان من لغته، وبقدر وعليه؛ فإن ا
، وكذلك  إدراكه، فذكر اجص العر للجاهل األعجيم ال يعد بيانًا 

  .ذكره للعر العايم بألفاظ غريبة عليه، أو اصطالحية ال يفهمها
وبلوغ احلجة يكون بالعربية ملن حيسنها، أو بالرتمجة ملن اكن 

مفتاح الفهم عن  - البل لك ح - أعجميًّا ال يعرف العربية، والعربية
ين، ولك حبسبه، ^اهللا ورسو  ، ونقص العلم بها مدخة جقص ا

، وقال ]٢:يوسف[ ﴾z y } | { ~﴿: قال تعاىل
▐ :﴿N M L K J I H﴾ ]٣:فصلت[.  

إن قيام احلجة خيتلف باختالف « :♫يقول ابن القيم 
األزمنة واألمكنة واألشخاص، فقد تقوم حجة اهللا بل الكفار يف 
زمان دون زمان، و بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم بل 
شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتميزيه؛ اكلصغري واملجنون، وإما 

ي ال يفهم اخلطاب، ولم حيرض ترمجانً  ، فهذا لعدم فهمه؛ اك ا يرتجم 
ي ال يسمع شيئًا، وال يتمكن من الفهم، وهو أحد  بمنـزلة األصم ا
ين يدلون بل اهللا باحلجة يوم القيامة، كما تقدم يف  األربعة ا

  .)٢(»حديث األسود وأ هريرة وغريهما
روى ابن جرير يف تفسريه عن حممد بن كعب يف تفسري قو 

من بلغه القرآن ح «: ، قو]١٩:األنعام[ ﴾U T S R﴿: تعاىل

                                                                                       
F١EאאF٥L٦٣٨KE 
F٢Eא،אF٤١٤KE 
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  . )١(»ولكمه ^يفهمه ويعقله، اكن كمن خين رسول اهللا 
ي يؤدي إىل القبول واالمتثال واالنتفاع فليس  وأما الفهم ا

، فالفهم ]٢٥:األنعام[ ﴾º « ¼ ½ ¾ ¿﴿: برشط، قال تعاىل
اللة، ال فهم اهلداية  .املرشوط فهم ا

 يديع دعوى ليست العلماء عنها يتحدث اليت واحلجة«
 -العرايق احلافظ قال بالعلماء، كما منوطة يه أحد، بل لك إقامتها
: - يرجع، فقال فلم  حديث، فبني يف غلط من تكفري بل تعليًقا

ي يكون بأن املتأخرين بعض ذلك قيد(  عند خلًما غلطه  بني ا
 وأضاف)... إًذا حرج فال املثابة بهذه عنده يكن لم إذا ، أما نياملب

 عن بالرجوع يلزم ال الراوي صحيح، ألن القيد وهذا: شاكر أمحد
 الرواية بهذه منه أعرف فيها أخطأ أنه زعم من بأن يثق لم إن روايته

  .)٢(»واضح فيها، وهذا خيطئه اليت
واحلجة بل العامة ال تقوم إال من خالل من يثقون به من «

كر، وال شأن هلم باجظر أهل العلم؛ ألن العامة فرضهم  سؤال أهل ا
يف اجصوص، أو استثمار األحاكم الرشعية منها، وقد تقوم عليهم 
ه الفتوى بالنسبة  برجل، وال تقوم عليهم بآخر، وال ضابط ملن ترد إ

  .هلم إال التسامع واالستفاضة، و مثل هذا تتفاوت االجتهادات
ية املعتربة من واحلجة بل أهل العلم تقوم باألدلة الرشع

الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، وقد حيسن عرضها رجل وال 

                                                                                       
F١EאF١١L٢٩KE 
F٢Eא،אאF٣٩E،W

אF١٠٣EK 
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حيسن عرضها آخر، وكم من حامل حق ال بصرية  يف إحيائه، وكم 
من قضية خدلة أضاعها حمامون فاشلون، فليس لك من حفظ 
لني يف مسألة تقوم بمثله احلجة؛ بل األصل يف احلجة ًال، أو د : د

  .)١(»إال باملجتهد، أو بذي سلطان، أو أمري مطاعأنها ال تقام 
وال بد حني احلكم بقيام احلجة بل معني من احكعرف بل حالة 

علمه باخلطاب الرشيع، ومدى تمكنه من فهم : ذلك املعني من حيث
لك إذا ثبت  هذا اخلطاب، ومدى انتفاء ورود الشبهات بل فهمه ذاك؛ 

اإلسالم، وبلغته نصوص الرشع، ثم أن شخًصا معينًا يعيش يف بالد 
تمكن من فهمها، ولم تعرض  شبهة ما، ثم خالف ما دلت عليه تلك 

  .اجصوص؛ فإنه حيكم عليه حبسب خمالفته
ًدا املوانَع اليت تمنع  −♫قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  حمدِّ

األقوال اليت يكفر «: -من احلكم احلاسم يف حق املعني قبل تبينها
يكون الرجل لم تبلغه اجصوص املوجبة ملعرفة احلق، وقد  قد: قائلها

تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون 
قد عرضت  شبهات يعذره اهللا بها، فمن اكن من املؤمنني جمتهًدا 

سواء اكن يف  -اكئنًا ما اكن - يف طلب احلق؛ فإن اهللا يغفر  خطأه
ي عليه أصحاب اجيب املسائل اجظرية، أو الع  ^ملية، وهذا ا

  .)٢(»ومجاهري أئمة اإلسالم
واملراد أن احلجة إنما تقوم ببيان اإلمام، أو نائبه؛ ألنه إذا أقام 
احلجة وحكم بمقت ذلك؛ لزم حكمه ونفذ، وأما آحاد الرعية فلو 

تكفري شخص؛ لم ينفذ فيه حكم الردة  اأقام احلجة، ورتب عليه
                                                                                       

F١EאאאאF١٩٧EK 
F٢E،אF٢٣L٢٤٦KE 
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ملا يف ذلك من افتئات بل اإلمام، وما ينجر بل  من القتل وغريه؛
  .ذلك من فو تتعارض مع أهداف اإلمامة الرشعية

كما أن فاعل ذلك قد يكون خمطئًا، أو جاهًال ال تقوم احلجة 
  .)١(بمثله، أو كفر اآلخر بغري موجب

واكن ، لرشوط االجتهاد حمصًال فإن اكن من أقام احلجة جمتهًدا 
ة بل مثل امللكف املعني، إال أنه ليس بقاض رشيع ممن تقوم به احلج

فحكم بالكفر، فإن هذا  - وال خموًال بذلك من قبل اإلمام، أو نائبه
وترتب آثاره يف حقه فيما يقدر عليه، وليس  ، احلكم يلزمه وحده

  .محل اجاس بل حكمه، وال إلزامهم به
عوة؛ فإنه معذور ال يع ذب وأما من مات ولم تكن بلغته ا

ة؛ لقو تعاىل º « ¼ ½ ﴿: إال إذا قامت عليه احلجة الرسا
  . ]١٥:اإلرساء[ ﴾¾ ¿

  : إن العذاب يُستحق بسببني«: يقول ابن القيم
اإلعراض عن احلجة، وعدم إرادتها، والعمل بها : أحدهما

  .وبموجبها
فاألول كفر . العناد هلا بعد قيامها، وترك إرادة موجبها: واخكا
مع عدم قيام  - واخكا كفر عناد، وأما كفر اجلهلإعراض، 

ي نىف اهللا احكعذيب  - احلجة، وعدم احكمكن من معرفتها فهذا ا
 . )٢(»عنه ح تقوم حجة الرسل

    
                                                                                       

F١Eא،אF٣٣KE 
F٢EאF٤١٤KE 
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  القاعدة الثامنة
  كالم ولوازم األقوال إال بعد التزامهاالال حيكم مبآالت 

فال حيكم من أراد السالمة يف دينه، واالنضباط يف أحاكمه، 
ي ال حيتمل، وال يؤاخذ أحًدا، بما  بل أحد إال برصيح الكمه ا

  .يرتتب بل أقوا مما لم يرصح باعتقاده
، ولو : وُيقصد بمآل الالكم ه الكم املتلكم من املعا ما يف إ

لم يقصدها، والعلماء متفقون بل عدم جواز احلكم بل امللكف 
هذا والزم قو إال أن يعرض عليه  بمآل الكمهتبديعه بتكفريه، أو 

  .فيلزتمهاملآل فيقول به، أو الالزم 
أن يقول قوًال يؤدي سياقه إىل كفر، : يقصد باحككفري باملآلو

ه، كحال بعض أهل  يؤول الكمهوهو إذا وقف عليه ال يقول بما  إ
  .)١(اكدع واملتأولني

أنهم ال يرصحون بقول : حككفري باملآلاومعىن « :قول ابن رشدي
و كفر، ولكن يرصحون بأقوال يلزم عنها الكفر، وهم ال ه

  .)٢(»يعتقدون ذلك اللزوم
ي كنا «: وقد منع العلماء احككفري باملآل، يقول الشاطيب وا

أن : أن مذهب املحققني من أهل األصول: نسمعه من الشيوخ
الاكفر ينكر ذلك املآل بكفر يف احلال، كيف و سالكفر باملآل لي

  .)٣(»!أشد اإلنكار، ويريم خمالفه به؟
                                                                                       

F١Eא،F٢L١٠٥٦KE 
F٢Eאא،F٢L٤٩٢KE 
F٣Eא،F٢L١٩٧KE 
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عند ذكره  - القما ذكره القا عياض، حيث : ومن ذلك
خلم، : أقول: فأما من أثبت الوصف ونىف الصفة، فقال«: -للمعطلة

، وهكذا يف سائر عولكن ال  ، ومتلكم، ولكن ال الكم  لم 
، الصفات بل مذهب املعزتلة، فمن قال ب ه قو املآل ملا يؤديه إ

ه مذهبه كفره؛ ألنه إذا نىف العلم انتىف وصف خلم؛ إذ  -ويسوقه إ
ه  ال يوصف بعالم إال من  علم، فكأنهم رصحوا عنده بما أدى إ

من لم ير أخذهم بمآل قوهلم، وال ألزمهم موجب مذهبهم؛ لم وقوهلم، 
ال نقول ليس بعالم، : لواألنهم إذا وقفوا بل هذا، قا: ير إكفارهم، قال

ي ألزمتموه جا، ونعتقد حنن وأنتم أنه  وحنن ننتيف من القول باملآل ا
ه بل ما أصلناه، فعىل هذين : كفر؛ بل نقول إن قوجا ال يؤول إ

كفار أهل احكأويل، وإذا فهمته اتضح لك إ املأخذين اختلف اجاس يف
  .املوجب الختالف اجاس يف ذلك

ترك إكفارهم، واإلعراض عن احلتم عليهم : والصواب
باخلرسان، وإجراء حكم اإلسالم عليهم يف قصاصهم، ووراثاتهم، 
ومناكحاتهم، ودياتهم، والصالة عليهم، ولكنهم يغلظ عليهم بوجيع 

  .)١(» يرجعوا عن بدعتهمحاألدب، وشديد الزجر واهلجر، 

وأما من كفر اجاس «: يبطل ابن حزم احككفري باملآل، فيقولو
ه أقواهلم فخطأ؛ ألنه كذب بل اخلصم، وتقويل  ما لم  بما تؤول إ
يقل به، وإن لزمه فلم حيصل بل غري احكناقض فقط، واحكناقض ليس 

فصح أنه ال : إىل أن قال ...كفًرا؛ بل قد أحسن إذ قد فر من الكفر
، ونص معتقده، وال ينفع أحًدا أ ن يعرب يكفر أحد إال بنفس قو

                                                                                       
F١Eא،F٢L١٠٨٤ J١٠٨٦KE 
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عن معتقده بلفظ حيسن به قبحه، لكن املحكوم به هو مقت 
  .)١(»قو فقط

وكما أنه ال جيوز احلكم بل امللكف باملآالت، فكذا ال حيكم 
 ، ما يرتبط به من املعا : ويقصد بالزم القولعليه بالزم قو

  .)٢(اخلارجة عن لفظه ارتباًطا قويا

ءما يمتنع انفاككه : معىن الالزمو ، وقد يكون )٣(عن ال
ي يكيف تصوره مع تصور ملزومه يف جزم : هذا الالزم بيًنا وهو ا

ي يفتقر جزم : العقل باللزوم بينهما، وقد يكون غري بني وهو ا
هن باللزوم بينه وبني ملزومه إىل و ، وقد يقع الغلط يف )٤(طسا

  .معرفة الالزم وحتديده
بالزم القول  - و تبديًعاتكفرًيا، أ - ن احلكم بل اجاسإثم 

هيب  مطلًقا قد أورث األمة تفرقًا واختالفًا، وكما قال اإلمام ا

الريب أن بعض علماء اجظر بالغوا يف اجيف، والرد، « :♫
ح وقعوا يف بدعة، أو نعت اكاري  - بزعمهم - واحكحريف، واحكزنيه

ء األثر بالغوا يف اإلثبات، اما أن مجاعًة من علمكبنعوت املعدوم، 
وقبول الضعيف واملنكر، وهلجوا بالسنة واالتباع، فحصل الشغب 
ووقعت اكغضاء، وبدع هذا هذا، وكفر هذا هذا، ونعوذ باهللا من 
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، وهو  ين، وأن نكفر مسلًما موحًدا بالزم قو اهلوى واملراء يف ا
  .)١(»يفر من ذلك الالزم، ويزنه ويعظم الرَّبَّ 

العلماء هذه املسألة وأحواهلا، وسنورد مجلًة من  قد بنيو
  : اجحو احكايلبلالكمهم يف ذلك 

  : الزم قول اإلنسان نوخن« :♫يقول ابن تيمية 
مه؛ فإن الزم قو احلق، فهذا مما جيب عليه أن يلزت: حدهماأ

ه إذا علم من حا أنه ال يمتنع  الزم احلق حق، وجيوز أن يضاف إ
د ظهوره، وكثري مما يضيفه اجاس إىل مذهب األئمة من من الزتامه بع

  .هذا اكاب
ي ليس حبق، فهذا ال جيب الزتامه؛ إذ : اخكاو الزم قو ا

لك خلم  أكرث ما فيه أنه قد تناقض، وقد بينت أن احكناقض واقع من
غري اجبيني، ثم إن عرف من حا أنه يلزتمه بعد ظهوره  فقد 

ه، وإال  ه قول لو ظهر  فساده لم يضاف إ فال جيوز أن يضاف إ
يلزتمه؛ لكونه قد قال ما يلزمه، وهو لم يشعر بفساد ذلك القول وال 

  .يلزتمه
هل هو : هذا احكفصيل يف اختالف اجاس يف الزم املذهبو
ليس بمذهب؟ هو أجود من إطالق أحدهما، فما اكن من ، أو مذهب

، وما ال يرضاه فليس  اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه  فهو قو
  .)٢(»قو
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ي «: مقالة شيخه ابن حجر حيث قال أورد السخاويو وا
، اأن : يظهر ي حيكم عليه بالكفر من اكن الكفر رصيح قو

يلزتمه  وكذا من اكن الزم قو وعرض عليه فالزتمه، أما من لم
  .)١(»وناضل عنه، فإنه ال يكون اكفًرا، ولو اكن الالزم كفًرا

ب والعلماء  ثالث هأن الزم أقوال املذا: وخالصة ما سبق
  :حاالت
أن يذكر الالزم للقائل، ويلزتم به، فهو يعد قوًال  :حلالة األوا

.  
،  :حلالة اخكانيةا أن يذكر  الالزم، ويمنع احكالزم بينه وبني قو

ه كذب عليه ؛ بل إن إضافته إ   .فهذا ليس قوًال 
بالزتام  رأن يكون الالزم مسكوتًا عنه، فال يذك: ةحلالة اخكاخكا

وال منع، فحكمه يف هذه احلال أال ينسب إىل القائل؛ ألنه حيتمل لو 
ذكر  أن يلزتم به، أو يمنع احكالزم، وحيتمل لو ذكر فتبني  لزومه 

   .)٢(وبطالنه أن يرجع عن قو
وقد علم لك من اكن من األعالم أن « :♫قال الشواك 

احككفري باإللزام من أعظم مزالق األقدام، فمن أراد املخاطرة بدينه 
  .)٣( »فعىل نفسه جىن

وبهذا يعلم أنه ال يصح احككفري بالزم املذهب بإطالق، خاصة 
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لالزم وينكره، أو اكن جيهله، أو اإذا اكن من تلبس به ينيف ذلك 
  .يغفل عنه
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  اخلامتة
  ..كما  احلمد أوًال، وبعد احلمد هللا آخًرا

أن نركز بل تلخيص بعض ما ورد يف ثنايا : فلعله من املفيد
  :هذا اكحث، ومن ذلك

، وتستند إىل  -١ اإلسالم دين الوسطية اليت تعتمد بل نصوص الو
صحيح العقل، وتوافق الفطرة املستقيمة، وعن هذه الوسطية 

  .ينبثق يرس اإلسالم، وتنبع سماحته
الالكم يف اجاس وإجراء األحاكم عليهم جيب أن يكون بعلم  - ٢

  .وعدل وجترد وإنصاف
 احلجة يف تعريف األلفاظ الرشعية وبيانها هو الكم اهللا تعاىل، -٣

فإن لم يوجد ينظر يف الكم العرب ، ^ والكم رسو
اعتقاد اجلنان، وإقرار اللسان، : واستعماهلم، واإليمان رشًخ 

و يشمل قول القلب واللسان، وعمل القلب وعمل األراكن، وه
  .واجلوارح

أصل اإليمان يف القلب قوًال وعمًال، وال ينفع قول القلب مع  -٤
انتقاض عمله، وال يثبت عقد اإليمان إال مع إقرار اللسان، 

  .واألعمال داخلة يف مسىم اإليمان
الكفر رشًخ نقيض اإليمان، ويكون بالقلب، أو اللسان، أو  - ٥

كفر : أكرب خيرج صاحبه من اإلسالم، ومنه: رح، ومنهاجلوا
  .دون كفر، وهو األصغر، وصاحبه مسلم، وال خيت يف اجار

اإليمان والكفر الكهما أصل ذو شعب، والكهما يقبل احكبعيض  - ٦
واحكجزئة، وال توجد حقيقة اإليمان اليت تنفع العبد إال بوجود 
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  .فر األكربأصله، وال خيرج العبد منه إال بوجود الك
الكبائر واملعا من أمور اجلاهلية، وال يكفر فاعلها، ولو مع  -٧

اإلرصار عليها، وأصحابـها يف مشيئة اهللا تعاىل، وبل هذا 
  .اتفقت لكمة األئمة من أهل السنة

من ثبت إسالمه بيقني لم يزل بالشك، واإلسالم الرصيح ال  -٨
كفري، أو ينقضه إال الكفر الرصيح، واخلطأ يف عدم احك

  .احكبديع، أو احكفسيق أهون من اخلطأ يف إثباتـها وريم بريء بها
لك وعيد ورد بل ارتكاب منيه بإطالق ال يستلزم بالرضورة  -٩

احلكم به بل فاعله، أو مرتكبه سواء أكان املنيه عنه قوًال، 
أم فعًال، أم اعتقاًدا، وقد يصح القول بأن الفعل كفر، أو 

اكفر، أو فاسق؛ الحتمال قيام مانع من  فسق، وصاحبه غري
  .احلكم عليه بذلك، أو حكخلف رشط من رشوط هذا احلكم

نيا جتري بل الظاهر، واهللا يتو الرسائر، وال سيما  - ١٠ األحاكم يف ا
يف االعتقاد يف الغري عموًما، فمن اكن ظاهره اإليمان حكم  

  . به، ومن اكن ظاهره خالفه حكم عليه به
 جيوز تكفري املعني وال تبديعه إال بعد حتقق الرشوط، وانتفاء ال -١١

  .املوانع، وقيام احلجة، وإزالة الشبهة، وهذا باتفاق أهل السنة
يتخلف إجراء احلكم باحككفري أو غريه بل امللكف بسبب  - ١٢

ة   : وجود مانع من املوانع احكا
  .اجلهل وعدم اكالغ - 
  .اخلطأ - 
  .احكأويل - 
  .اإلكراه - 
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ة - ١٣   : يشرتط للحكم بالكفر الرشوط احكا
  .احكحقق من انتفاء املوانع

  .احكثبت من الفعل، أو الواقعة
  .قيام احلجة بل وجهها الصحيح، وانتفاء الشبهة

ه املقال ليس بكفر يف احلال، وال يصح  -١٤ احككفري بما يؤول إ
تكفري، أو تفسيق، أو تبديع بالزم القول، أو املذهب، إال أن 

  .يلزتم القائل هذا الالزم، ويرصح به، فعندئذ حيكم عليه به
أســبابه الــيت  -قــديًما -وأخــرًيا؛ فــإذا اكن لالحنــراف الفكــري -١٥

الغلو، والتشدد، واحكنازع حول  :صاحبت نشأته وأطواره، ومنها
احلكــم، وظهــور املنكــرات، وجــور بعــض احلــاكم، وعوامــل 
اقتصادية، وأخرى اجتماعية خمتلفة؛ فإن هلذا الفكر يف العرص 
ــك  ــن تل ــة، وم راس ــتحق ا ــتجدًة تس ــبابًا مس ــديث أس احل

  :املستجدات
انتشار الكفر والردة احلقيقية جهرًة يف جمتمعاتنا اإلسالمية، " -أ

ستطالة أصحابـها وتبجحهم بباطلهم، واستخدام أجهزة وا
اإلعالم وغريها لنرش كفرياتـهم بل مجاهري املسلمني، دون 

  .أن جيدوا من يزجرهم، أو يردهم عن ضاللـهم وغيهم
تساُهُل بعض العلماء يف شأن هؤالء الكفرة احلقيقيني، وعدهم  -ب

  .يف زمرة املسلمني، واإلسالم منهم براء
عوة اإلسالمية اضطه -ج اد محلة الفكر اإلساليم السليم، وا

 ،امللزتمة بالقرآن والسنة، واحكضييق عليهم يف أنفسهم ودعوتـهم
 واالضطهاد واحكضييق ألصحاب الفكر احلر ال يو إال اجتاهات
منحرفًة، تعمل حتت األرض، يف جو مغلق بعيًدا عن اجور 



    

− ١١٠  − 
 

  .)١("واحلوار املفتوح

ي يقرر -د أنه ال يملك أحد أن حيكم : انتشار الفكر اإلرجا ا
بل أحد بتكفري، أو تبديع ما دام قد نطق بالشهادتني، مهما 

ينحرص يف دائرة  - عندهم -قال، أو فعل، ذلك أن الكفر
جحود القلب وإنكاره فقط، وال يطلع بل القلوب إال عالم 

  ! الغيوب

يقاوم بالعلم اجافع اهلادي، ومن ثم؛ فإن االحنراف الفكري 
والعمل الصالح الرشيد، ومعاجلة الظواهر الفردية باحلكمة 
واكصرية، وقيام العلماء الربانيـني بدورهم الريادي يف قيادة 
األمة وتبصريها؛ إبراًء لثمة، ونصًحا لألمة، وإشاعًة للعلم 

  .خبطورة الترسع يف إصدار األحاكم، وأخذ اجاس بالظنون
قظة واحلذر من لك احنراف واجد اء موجه إىل شباب األمة با

  .فكري ينأى بهم عن الوسطية واالعتدال الرشيع
أسأل اهللا تعاىل بأسمائه احلسىن وصفاته العىل أن يردنا 
واملسلمني إىل دينه ردا مجيًال، وأن يرفع مقته وغضبه عنا، وأن 

ي ارت هلم، وأن يـبدلـهم  من بعد يمكن للمسلمني دينهم ا
Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä ﴿ خوفهم أمنًا،

Ó﴾ ]وصىل اهللا وسلم وبارك بل نبينا حممد وآ وصحبه ، ]٨٨:هود
  .وسلم

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا ربِّ العاملني

    
                                                                                       

F١E،אאF١٨ J١٩KE 
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  فهرس املصادر واملراجع
اإلحاكم يف أصول األحاكم، أل حممد يلع بن أمحد بن سعيد بن  -١

َّ (الظاهري  حزم األندل القرطيب ، دار اآلفاق )ه٤٥٦املتو
  .م١٩٨٣ - ه١٤٠٣اجلديدة، بريوت، الطبعة األو 

األخالق والسري يف مداواة اجفوس، أل حممد يلع بن أمحد بن  - ٢
َّ (سعيد بن حزم األندل القرطيب الظاهري  ، دار )ه٤٥٦املتو

  .م١٩٧٩ -ه١٣٩٩اآلفاق اجلديدة، بريوت، الطبعة اخكانية، 
ين  -٣ إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، ملحمد نارص ا

، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة اخكانية،   -ه١٤٠٥األكا
  .م١٩٨٥

، أل بكر حممد بن أمحد بن أ سهل  -٤ أصول الرسخ
، حتقيق ، دار الكتب العلمية، : الرسخ أ الوفاء األفغا

 ،   .م١٩٩٣ - ه١٤١٤بريوت، الطبعة األو
،  أصول - ٥ السنة، أل عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيبا

 ،   .ه١٤١١دار املنار، اخلرج، الطبعة األو
ين حممد بن أ  إعالم - ٦ املوقعني عن ربِّ العاملني، لشمس ا

َّ (بكر بن أيوب بن سعد الزريع ابن قيم اجلوزية  ، )ه٧٥١املتو
  .م١٩٧٣يل، بريوت، الرءوف سعد، دار اجل طه عبد: حتقيق

الرصاط املستقيم خمالفَة أصحاب اجلحيم، لشيخ  اقتضاءُ  -٧
ين أمحد بن عبد احلليم بن عبداإلسالم أ العباس تيق   ا

ا  َّ (السالم ابن تيمية احلرَّ نارص عبد : ، حتقيق)ه٧٢٨املتو
الكريم العقل، دار خلم الكتب، بريوت، الطبعة السابعة، 

  .م١٩٩٩ -ه١٤١٩
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وأثره يف احكرصفات، لعي زيك حممد شقرة، مؤسسة  اإلكراه -٨
  .م١٩٨٧الرسالة، 

رفعت فوزي . د: لإلمام حممد بن إدريس الشافيع، حتقيق األم، -٩
 - ه١٤٢٥املطلب، دار الوفاء، املنصورة، الطبعة اخكانية،  عبد
    .م٢٠٠٤

إيثار احلق بل اخللق يف ردِّ اخلالفات إىل املذهب احلق، ملحمد   - ١٠
بن إبراهيم بن يلع بن املرت بن املفضل احلسين القاسيم، دار 

  .م١٩٨٧الكتب العلمية، بريوت، الطبعة اخكانية، 
ين أمحد بن   -١١ اإليمان األوسط، لشيخ اإلسالم أ العباس تيق ا

ا احلليم بن عبد السالم ابن تي عبد َّ (مية احلرَّ ، )ه٧٢٨املتو
حممود أ سن، دار طيبة للنرش، الرياض، الطبعة األو : حتقيق
  . ه١٤٢٢

اإليمان، البن منده، أ عبد اهللا حممد بن إسحاق بن حممد بن   - ١٢
َّ (حيىي بن َمنَْده العبدي  يلع بن حممد . د: ، حتقيق)ه٣٩٥املتو

بريوت، الطبعة اخكانية، بن نارص الفقييه، مؤسسة الرسالة، 
  .ه١٤٠٦

ين ابن إبراهيم بن   - ١٣ قائق، لزين ا اكحر الرائق رشح كزن ا
 ، ، الطبعة األو   .م٢٠٠٢ - ه١٤٢٢جنيم، دار إحياء الرتاث العر

اكيان واحكحصيل والرشح واحكوجيه واحكعليل ملسائل   -١٤
د حممد بن أمحد بن رشد القرطيب، حتقيق : املستخرجة، أل الو

حممد ح وآخرين، دار الغرب اإلساليم، بريوت، الطبعة . د
  .م١٩٨٨ - ه١٤٠٨اخكانية، 

ين أ   -١٥ تاريخ اإلسالم وَوَفيَات املشاهري واألعالم، لشمس ا
هيبِّ  َّ (عبد اهللا حممد ابن أمحد بن عثمان بن قَايْماز ا املتو
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كتور بشار عوَّاد معروف، دار الغرب : ، حتقيق)ه٧٤٨ ا
، اإل   .م ٢٠٠٣ساليم، الطبعة األو

َّ (تاريخ األمم وامللوك، أل جعفر حممد بن جرير الطربي   -١٦ املتو
، )ه ٣١٠   .ه١٤٠٧، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األو

تعظيم قدر الصالة، أل عبد اهللا حممد بن نرص املروزي،   -١٧
ار: حتقيق ، مكتبة ا ، املدينة عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوا

 ،   .ه١٤٠٦املنورة، الطبعة األو
تفسري القرآن العظيم، أل الفداء إسماعيل بن عمر بن كثري،  - ١٨

سايم ابن حممد السالمة، دار طيبة، الرياض، الطبعة : حتقيق
  .م١٩٩٩ - ه١٤٢٠اخكانية، 

احكلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافيع الكبري، أل الفضل   -١٩
، اعتىن بهأمحد بن يلع ابن حمم : د بن أمحد بن حجر العسقال

أبو خصم حسن بن عباس ابن قطب، مؤسسة قرطبة، القاهرة، 
 ،   .م١٩٩٥ - ه١٤١٦الطبعة األو

احكمهيد ملا يف املوطأ من املعا واألسانيد، أل عمر يوسف بن   -٢٠
جمموعة من املحققني، : بن عبد الرب اجمري، حتقيق اهللا عبد

القاهرة، مصورة عن الطبعة املغربية، الطبعة مؤسسة قرطبة، 
  .ه١٣٨٧األو 

عبد : تهذيب اللغة، أل منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيق  - ٢١
ف والرتمجة، طبعة  ار املرصية للتأ - ١٣٨٤السالم هارون، ا

  .م١٩٦٧- ١٩٦٤ه، املوافق ١٣٨٧
تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان، لعبد الرمحن بن   -٢٢

َّ (نارص بن عبد اهللا السعدي  عبد الرمحن : ، حتقيق)ه١٣٧٦املتو
  . م ٢٠٠٠ - ه١٤٢٠بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، 
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. اخكوابت واملتغريات يف مسرية العمل اإلساليم املعارص، د  -٢٣
 ،   ..ه١٤١٤صالح الصاوي، دار الصفوة، القاهرة، الطبعة األو

، أل جعفر حممد بن جرير جامع اكيان عن تأويل آي القرآن  -٢٤
عبد اهللا بن عبد املحسن الرتيك، باحكعاون مع : الطربي، حتقيق

راسات العربية واإلسالمية بدار هجر، دار  مركز اكحوث وا
 ،   .م٢٠٠١ - ه١٤٢٢هجر، القاهرة، الطبعة األو

اجلامع يف السنن واآلداب واملغازي واحكاريخ، أل حممد عبد   -٢٥
َّ (القريوا اهللا بن أ زيد  حممد أ : ، حتقيق)ه٣٨٦املتو

األجفان، وعثمان بطيخ، مؤسسة الرسالة، املكتبة العتيقة 
  .م١٩٨٣ - ه١٤٠٣بتونس، الطبعة اخكانية، 

اجلامع ألحاكم القرآن، أل عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري   -٢٦
، بريوت، الطبعة اخكانية،  القرطيب، دار إحياء الرتاث العر

  . م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧
ر املنثور يف احكفسري باملأثور، لعبد الرمحن بن أ بكر   -٢٧ ا

، حتقيق عبد اهللا بن عبد املحسن الرتيك، باحكعاون . د: السيو
  .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤مع مركز هجر، دار هجر، القاهرة، 

ين   -٢٨ درء تعارض العقل واجقل، لشيخ اإلسالم أ العباس تيق ا
ا أمحد بن عبد احلليم بن  َّ (عبد السالم ابن تيمية احلرَّ املتو

حممد رشاد سالم، جامعة اإلمام حممد بن . د: ، حتقيق)ه٧٢٨
  .م١٩٩١ -ه١٤١١سعود، الرياض، الطبعة اخكانية، 

ديوان املتنيب، أل الطيب املتنيب أمحد بن احلسني الكو   -٢٩
) َّ  عبد الوهاب عزام، اهليئة املرصية: ، حتقيق)ه ٣٥٤املتو

 ،   .م١٩٤٤للكتاب، الطبعة األو
ر املختار رشح تنوير األبصار، ملحمد أمني بن   - ٣٠ رد املحتار بل ا
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مشيق، حتقيق خدل أمحد : عمر بن عبد العزيز بن خبدين ا
عبد املوجود، ويلع حممد عوض، دار خلم الكتب، الرياض، 

  .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٣
أ العباس تيق املالم عن األئمة األعالم، لشيخ اإلسالم  رفع - ٣١

ا  ين أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية احلرَّ ا
) َّ عبد اهللا ابن إبرهيم األنصاري، املكتبة : ، حتقيق)ه٧٢٨املتو

 ،   . م٢٠٠٤العرصية، بريوت، الطبعة األو
ين حيىي بن   -٣٢ روضة الطاكني وعمدة املفتني، أل زكريا حميي ا

زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، : رشف اجووي، ُطبع بإرشاف
  .ه١٤٠٥بريوت، الطبعة اخكانية، 

، دار املسلم للنرش،   - ٣٣ سعة رمحة رب العاملني، لسيد الغبا
  .ه١٤١٥الرياض، 

ء بل  - ٣٤  األمة، ملحمد سلسلة األحاديث الضعيفة وأثرها ال
 ، ، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األو ين األكا نارص ا

  .م١٩٩٢ - ه١٤١٢
، مكتبة  السلسلة -٣٥ ين األكا الصحيحة، ملحمد نارص ا

  .ه١٤١٥املعارف، الرياض، 
، : السنة البن أ خصم، حتقيق  -٣٦ ين األكا حممد نارص ا

  .م١٩٩٨ -ه١٤١٩ة، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة الرابع
سالم أمحد : السنة، أل عبد اهللا حممد بن نرص املروزي، حتقيق  -٣٧

 ،   .ه١٤٠٨السليف، مؤسسة الكتب اخكقافية، بريوت، الطبعة األو
: سنن ابن ماجه، ملحمد بن يزيد أ عبد اهللا القزويين، حتقيق  - ٣٨

حممد فؤاد عبد اكايق، دار الفكر، بريوت، الطبعة اخكاخكة، 
  .ه١٣٩٩
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٣٩-   ، سنن أ داود، لسليمان بن األشعث أ داود السجستا
ين عبد احلميد، دار الفكر، بريوت، : حتقيق حممد حميي ا

  .ه١٤٠٩الطبعة اخكانية، 
اكيهيق الكربى، ألمحد بن احلسني أ بكر اكيهيق،  سنن - ٤٠

 ، جملس دائرة املعارف اجظامية، اهلند، حيدرآباد، الطبعة األو
  .ه١٣٤٤

، ملحمد بن عي بن سورة )اجلامع الصحيح(الرتمذي  سنن -٤١
أمحد حممد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث : الرتمذي، حتقيق

، بريوت، الطبعة اخكانية،    .م١٩٧٧ - ه١٣٩٧العر
ارقطين، حتقيق سنن -٤٢ ارقطين، أل احلسن يلع بن عمر ا : ا

، جمموعة من املحققني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبع ة األو
  .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٤

رايم  سنن - ٤٣ اريم(ا ، أل حممد عبد اهللا بن عبد )مسند ا
اريم، حتقيق ، دار املغين : الرمحن ا ارا حسني سليم أسد ا

 ،   .م٢٠٠٠ -ه١٤٢١للنرش واحكوزيع، الرياض، الطبعة األو
، حتقيق سنن - ٤٤ عبد . د: النسا الكربى، ألمحد بن شعيب النسا

ليمان اكنداري، وسيد كرسوي حسن، دار الكتب الغفار س
 ،   .م١٩٩١ - ه١٤١١العلمية، بريوت، الطبعة األو

ين أ عبد اهللا حممد بن أمحد   -٤٥ سري أعالم اجبالء، لشمس ا
هيبِّ  َّ (بن عثمان بن قَايْماز ا جمموعة من : ، حتقيق)ه٧٤٨املتو

  . كبار اكاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت
اجلرار املتدفق بل حدائق األزهار، ملحمد بن يلع بن السيل   -٤٦

مين  َّ (حممد الشواك ا   .، دار ابن حزم)ه١٢٥٠املتو
رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، أل القاسم هبة اهللا   -٤٧
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، حتقيق أمحد بن سعد بن محدان : بن احلسن الطربي الاللاك
  .م١٩٩٥ - ه١٤١٦عة، الغامدي، دار طيبة، الرياض، الطبعة الراب

شعيب : رشح السنة، حلسني بن مسعود اكغوي، حتقيق  - ٤٨
األرناُءوط، وحممد زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، دمشق، 

  .م١٩٨٣ - ه١٤٠٣سورية، الطبعة اخكانية، 
ين   -٤٩ رشح العقيدة األصفهانية، لشيخ اإلسالم أ العباس تيق ا

ا أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تي َّ (مية احلرَّ املتو
إبراهيم سعيداي، مكتبة الرشد، الرياض، : ، حتقيق)ه٧٢٨

 ،   .ه١٤١٥الطبعة األو
ج أحاديثه  -٥٠ : رشح العقيدة الطحاوية، البن أ العز احلنيف، خرَّ

، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة  ين األكا حممد نارص ا
 ،   .ه١٣٩٨األو

زكريا عمريات، دار : ، ضبطرشح خمترص خليل، للخر  -٥١
  .الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األو

رشح معا اآلثار، أل جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن   -٥٢
عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري املرصي املعروف 

َّ (بالطحاوي  حممد زهري اججار، وحممد : ، حتقيق)ه٣٢١املتو
، سيد جاد احلق، خلم الكتب، الطبعة ا   .م١٩٩٤ه، ١٤١٤ألو

الشفا بتعريف حقوق املصطىف، لعياض بن مو بن عياض   -٥٣
حصيب السبيت  َّ (بن عمرون ا ، دار الفيحاء، )ه٥٤٤املتو

  .ه ١٤٠٧عمان، الطبعة اخكانية، 
، ملحمد نارص )الفتح الكبري(صحيح اجلامع الصغري وزياداته   -٥٤

، املكتب اإلساليم، بريوت، ا ين األكا لطبعة اخكاخكة، ا
  .م١٩٨٨ - ه١٤٠٨
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صحيح مسلم، أل احلسني مسلم بن احلجاج اجيسابوري،   -٥٥
حممد فؤاد عبد اكايق، دار إحياء الكتب العربية، : حتقيق

 ،   .م١٩٥٥ - ه١٣٧٤القاهرة، الطبعة األو
ين حممد بن أ بكر بن   -٥٦ الصالة وأحاكم تاركها، لشمس ا

َّ (أيوب بن سعد الزريع ابن قيم اجلوزية  ، مكتبة )ه٧٥١املتو
 ،   .ه١٤٠٨اخكقافة باملدينة املنورة، الطبعة األو

طبقات احلنابلة، أل احلسني حممد بن حممد ابن أ يعىل   - ٥٧
) َّ يق، دار املعرفة، بريوت، حممد حامد الف: ، حتقيق)ه٥٢٦املتو

 ،   . م١٩٥٢الطبعة األو
ين حممد بن أ   -٥٨ طريق اهلجرتني وباب السعادتني، لشمس ا

َّ (بكر بن أيوب ابن سعد الزريع ابن قيم اجلوزية  املتو
ار السلفية، القاهرة، الطبعة اخكانية، )ه٧٥١   .ه١٣٩٤، ا

تبة وهبة، يوسف القرضاوي، مك. ظاهرة الغلو يف احككفري، د  -٥٩
  .م١٩٩٠ - ه١٤١١القاهرة، الطبعة اخكاخكة، 

رة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية(العقيدة السفارينية   -٦٠ ، )ا
َّ (أل العون حممد بن أمحد بن سالم السفاريين احلنبيل  املتو

أ حممد أرشف بن عبد املقصود، مكتبة : ، حتقيق)ه١١٨٨
، أضواء السلف، الرياض، الطبعة األ   .م١٩٩٨و

العلم الشامخ يف تفضيل احلق بل اآلباء واملشايخ، لصالح بن   -٦١
مين، املطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة،  مهدي املقبيل ا

 ،   .ه١٣٦٨الطبعة األو
العواصم من القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة   -٦٢

، املعافري ^اجيب  ، ملحمد بن عبد اهللا أ بكر بن العر
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َّ (اإلشبييل املاليك  ين اخلطيب، : حتقيق) ه٥٤٣املتو حمب ا
، دار اجليل بريوت، الطبعة اخكانية،  وحممود مهدي االستانبو

  .م١٩٨٧ - ه١٤٠٧
فتح اكاري رشح صحيح اكخاري، ألمحد بن يلع بن حجر   -٦٣

، ترقيم حممد فؤاد عبد اكايق، دار املعرفة، بريوت، : العسقال
  .ه١٣٧٩املطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة،  مصورة عن طبعة

الفصل يف امللل واألهواء واجحل، أل حممد يلع بن أمحد بن   -٦٤
َّ (سعيد بن حزم األندل القرطيب الظاهري  ، )ه٤٥٦املتو

، القاهرة، الطبعة اخكانية،    .م١٩٩٦مكتبة اخلان
بن حممد فيصل احكفرقة بني اإلسالم والزندقة، أل حامد حممد   -٦٥

َّ (بن حممد الغزايل  مصطىف القبا : ، حتقيق)ه٥٠٥املتو
، القاهرة،  مشيق، مطبعة الرت   .م١٩٠١ا

ين السبيك   -٦٦ قاعدة يف اجلرح واحكعديل، لعبد الوهاب ابن تيق ا
) َّ عبد الفتاح أ غدة، مطبوع ضمن : ، حتقيق)ه٧٧١املتو

ملطبوخت كتاب أربع رسائل يف علوم احلديث، مكتب ا
  .م١٩٨٤ - ه١٤٠٤اإلسالمية، القاهرة، الطبعة اخكاخكة، 

ين   -٦٧ القواعد الفقهية اجورانية، لشيخ اإلسالم أ العباس تيق ا
ا  َّ (أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية احلرَّ املتو

  .ه١٣٩٩حممد حامد الفيق، دار املعرفة، بريوت، : ، حتقيق)ه٧٢٨
ثىل يف صفات اهللا تعاىل وأسمائه احلسىن، ملحمد بن القواعد امل  -٦٨

 ، صالح بن عثيمني، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األو
  .ه١٤١٥

ين   -٦٩ كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم الزبدوي، لعالء ا
عبد اهللا حممود حممد، : العزيز بن أمحد اكخاري، حتقيق عبد
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  .م١٩٩٧ -ه١٤١٨، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األو
أمني عبد : لسان العرب، ملحمد بن مكرم بن منظور، حتقيق  -٧٠

، بريوت،  الوهاب، وحممد العبيدي، دار إحياء الرتاث العر
  .م١٩٩٩ - ه١٤١٩الطبعة اخكاخكة، 

ين حممد بن أ بكر بن   -٧١ منت القصيدة اجونية، لشمس ا
َّ (أيوب بن سعد الزريع ابن قيم اجلوزية  ، مكتبة )ه٧٥١املتو

  .ه١٤١٧ابن تيمية، القاهرة، الطبعة اخكانية، 
ين أمحد بن   -٧٢ جمموع الفتاوي، لشيخ اإلسالم أ العباس تيق ا

ا  عبد َّ (احلليم ابن عبد السالم ابن تيمية احلرَّ ، )ه٧٢٨املتو
عبد الرمحن ابن حممد بن قاسم، جممع امللك فهد : مجع وترتيب

  .م٢٠٠٤ - ه١٤٢٥، املدينة املنورة، لطباعة املصحف الرشيف
جمموعة الرسائل واملسائل اججدية، كعض علماء جند   -٧٣

  .ه١٣٤٩، الرياض، الطبعة األو، األعالم، دار العاصمة
املحىل باآلثار، أل حممد يلع بن أمحد بن سعيد بن حزم   -٧٤

َّ (األندل القرطيب الظاهري  أمحد : ، حتقيق)ه٤٥٦املتو
  .ه١٣٥٢املطبعة املنريية،  حممد شاكر،

ين حممد بن أ بكر بن  خمترص - ٧٥ الصواعق املرسلة، لشمس ا
َّ (أيوب بن سعد الزريع ابن قيم اجلوزية  ، اخترصه )ه٧٥١املتو

الشيخ حممد املوصيل، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 
 ،   .ه١٤٠٥األو

مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، لشمس   -٧٦
ين حممد ابن أ بكر بن أيوب بن سعد الزريع ابن قيم  ا

َّ (اجلوزية  حممد حامد الفيق، دار الكتاب : ، حتقيق)ه٧٥١املتو
، بريوت، الطبعة اخكانية،    .م١٩٧٣ -ه١٣٩٣العر
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، مؤسسة قرطبة، مصورة عن  املسند، -٧٧ ألمحد بن حنبل الشيبا
أمحد حممد شاكر، دار : الطبعة امليمنية، القاهرة، حتقيق

  .املعارف، القاهرة
املنري يف غريب الرشح الكبري، ألمحد بن حممد  املصباح -٧٨

  .ه١٣٩٨الفيويم، املكتبة العلمية، بريوت، 
حافظ بن معارج القبول برشح سلم الوصول إىل علم األصول،   - ٧٩

َّ (أمحد بن يلع احلكيم  عمر بن حممود : ، حتقيق)ه١٣٧٧املتو
 ، مام، الطبعة األو   .م١٩٩٠ - ه ١٤١٠أ عمر، دار ابن القيم، ا

، تصحيح معالم - ٨٠ : السنن، أل سليمان حممد بن حممد اخلطا
 ،  - ه١٣٥١حممد راغب الطباخ، يف مطبعته حبلب، الطبعة األو

  .م١٩٣٢
عوة، القاهرة، املعجم   - ٨١ الوسيط، ملجمع اللغة العربية، دار ا

  .م٢٠٠٤ - ه١٤٢٥الطبعة الرابعة، 
، حت  -٨٢ عبد . د: قيقاملغين، لعبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقد

الفتاح حممد احللو، دار خلم الكتب، عبد. اهللا الرتيك، د
  .م١٩٩٧ - ه١٤١٧الرياض، 

سني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن، أل القاسم احل  - ٨٣
َّ (املعروف بالراغب األصفها  صفوان : ، حتقيق)ه٥٠٢املتو

ار الشامية، دمشق،  اودي، دار القلم، بريوت، وا عدنان ا
 ،   .ه ١٤١٢الطبعة األو

ين يلع ابن   - ٨٤ منح الروض األزهر يف رشح الفقه األكرب، جور ا
َّ (السلطان حممد القاري اهلروي امليك احلنيف  ، )ه١٠١٤ املتو

 ،   .م٢٠٠٩دار البشاير، بريوت، الطبعة األو
ين  منهاج -٨٥ السنة اجبوية، لشيخ اإلسالم أ العباس تيق ا



    

− ١٢٢  − 
 

ا  أمحد بن عبد َّ (احلليم بن عبد السالم ابن تيمية احلرَّ املتو
حممد رشاد سالم، جامعة اإلمام حممد بن . د: ، حتقيق)ه٧٢٨

  .م١٩٨٦ -ه١٤٠٦، سعود، الرياض، الطبعة األو
يف رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أل زكريا حيىي بن  املنهاج -٨٦

، بريوت، الطبعة  رشف اجووي، دار إحياء الرتاث العر
  .ه١٣٩٢اخكانية، 

اجهاية يف غريب احلديث واألثر، أل السعادات املبارك بن   -٨٧
طاهر أمحد الزاوي، وحممود حممد : حممد اجلزري، حتقيق

 ،   .م١٩٧٩ - ه١٣٩٩املكتبة العلمية، بريوت، الطنا
اإليمان االعتقادية وضوابط احككفري عند السلف،  نواقض - ٨٨

ملحمد بن عبد اهللا الوهييب، دار السلف الصالح، الطبعة 
 ،   .ه١٤١٦األو

األوطار من أحاديث سيد األخيار رشح منتىق األخبار،  نيل -٨٩
مين، حتقيق طه عبد : ملحمد بن يلع بن حممد الشواك ا

الرؤوف سعد، ومصطىف اهلـواري، مكتبة اللكيات األزهرية، 
 ،   .ه ١٣٩٨الطبعة األو
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يلــــرغــفودـــحممدــحمم.أ...............سالماجلاهلية وصدر اإل  البيئة اإلدارية يف−١٦
فيــعفيادقــــالصدـمـحم.د..................)١(القرآن الكريم كتاب أُحكمت آياته−١٧
الــــمجدــمــحمدـــــأمح.أ...................................اإلسالم   املرأة وحقوقها يف−١٨
امعيلــاسدـــمـحمانـعبـش.د.............................أحكامها ومصدرها:اءاتالقر -١٩
دـــعيــسارــتـــدالســـعب.د.......................................... اإلسالماملعامالت يف−٢٠
اريــــمـالعدــمـحميلــع.د..................................فلسفتها وأحكامها:الزكاة−٢١
ميــــجـالعدـــواليزيـــأب.د...............حقيقة اإلنسان بني القرآن وتصور العلوم−٢٢
كرـــبدـــاملجيدــعبدـيـس.أ........................آسيا وأسرتاليا   األقليات املسلمة يف−٢٣
وزاندــــمــحمانــــدنــع.د......................ة نظراالسترشاق واملسترشقون وجه−٢٤
ودةـــمحدـــداحلميــعبايلـمع...................................اإلسالم واحلركات اهلدامة−٢٥
.........................ظل اإلســالم   تربــية الــنشء يف−٢٦

. ) هـ ١٤٢١(٢ ط    , ) هـ ١٤٠٤(١ ط
امرةـــعدـــمـحمودــــمـحم.د

ريــجــالفنوقيــشدـحمم.د........................ومنهج االقتصاد اإلسالميمفهوم−٢٧
عرتنـالدياءـــضينــحس.د.....الكتاب والسنةحقائق وخصائص يف−اهللاوحي−٢٨
عابدينالرمحنعبدأمحدحسن.أ........................القرآنحقوق اإلنسان وواجباته يف−٢٩
ارــــصـالقرـــمـعدــمـحم.أ...............تعليم العلوم الطبيعية   يف   املنهج اإلسالمي−٣٠
الـــــمجدـــمــحمدــــأمح.أ.............................)٢(القرآن كتاب أُحكمت آياته−٣١



لــويـــالطرزقدـــيــالس.د..........................اإلسالم عقيدة ومنهجالدعوة يف−٣٢
دـــــــدالواحـــعبدــامـح.أ...............................املجتمع اإلسالمياإلعالم يف−٣٣
حبنكةنـحسعبدالرمحنالشيخ..................................منهج وسطااللتزام الديني−٣٤
اويـــرقــــالشنــــســح.د.........................املنهج اإلسالمي   الرتبية النفسية يف−٣٥
فيــعفيادقــــالصدــمـحم.د.................................اإلسالم والعالقات الدولية−٣٦
حمفوظالدينمجالحممدالركناللواء..................احلضاريةالعسكرية اإلسالمية وهنضتنا−٣٧
ليلــــبابدــمـحمودـــمــحم.د.....................اإلسالم ومقاصدها  األخوة يفمعاين−٣٨
رــصــندـــمـــحميلـــــع.د...................خمترص علوم احلديث   النهج احلديث يف−٣٩
يـــوضـــــالعتــعــــرف.د...................................)١(  من الرتاث االقتصادي−٤٠
خرضالرمحنعبدمـــالعليدـعب.د....................اإلسالمأسس املفاهيم االقتصادية يف−٤١
كرــبدـــاملجيدـــعبدـيـس.أ...................................أفريقيا   األقليات املسلمة يف−٤٢
كرــبدـــاملجيدـــعبدـيـس.أ...................................أوروبا   األقليات املسلمة يف−٤٣
كرــبدـــاملجيدـــعبدـيـس.أ.....األمريكتني والبحر الكاريبي   األقليات املسلمة يف−٤٤
ودةــــفاهللادـــعبدــــمـحم .أ................................................  النرصالطريق إىل−٤٥
لـويـــالطرزقدـــيـــالس.د............................................. اإلسالم دعوة احلق−٤٦
اويــالرشقاهللادـــعبحممد.د.......................آيات اهللا الكونية   اإلسالم والنظر يف−٤٧
زهرانابـالوهعبدالبدراوي.د..................دحض مفرتيات ضد إعجاز القرآن ولغته−٤٨
ابــــهـــشاءــــــــيــض.أ............................................ فطايناملجاهدون يف−٤٩
ثامنــعنـالرمحدـــعبهــنبي.د.................بني الطب والقرآن معجزة خلق اإلنسان−٥٠
يـمرسدــاحلميدــعبدـيـس.د................إطار العقيدة اإلسالمية  مفهوم القيادة يف−٥١
ديـــــــنــاجلورـــــــــأن.أ....واملاركيسخيتلف فيه اإلسالم عن الفكر الغريبما−٥٢
ليلـــبابدـــمــحمودــــحمم.د........................................ الشور سلوك والتزام−٥٣
قـدعـــفرــمــعامءــــأس.أ..............................ضوء الكتاب والسنةالصرب يف−٥٤
راطــاخلدــــمــحمدــــأمح.د.... ...................... ............ مدخل إىل حتصني األمة−٥٥
الـــــمجدـــمــحمدــــأمح.أ............................)٣(القرآن كتاب أُحكمت آياته−٥٦
فـخلي الرمحندــعبخـيــالش.............................................. كيف تكون خطيباً −٥٧
..................,)هـ١٤٠٦(١ ري املسلمني طالزواج بغ−٥٨

 ) هـ ١٤٢١(٢ ط
دـــالــخنـــــحسخــيـالش

دالعالــعبطبــقدـــمــحم.أ................................)١(  قصص القرآننظرات يف−٥٩
لــويـــالطرزقدـــيـــالس.د........معركة املواجهةيفواإلسالم معاً اللسان العريب−٦٠
دويـالنالدينشهابدــحمم.أ.................................بني علم آدم والعلم احلديث−٦١
فيــفيـعادقـــالصدــحمم.د................ ......وحقوق اإلنسان   املجتمع اإلسالمي−٦٢
يــــوضــالعتــعـــــرف.د....................)٢(منيللمسل   من الرتاث االقتصادي−٦٣
حبنكةحسنالرمحنعبدالشيخ...................تصحيح مفاهيم حول التوكل واجلهاد−٦٤
اهللادــعبيــامـــسدــــأمح.أ...................................... )١(  ملاذا وكيف أسلمت−٦٥



ارــــعطورــالغفعبددــأمح.أ..................األديان لإلنسانية عقيدة ورشيعةأصلح−٦٦
زنجيـــاملخدـــأمحدــالسي.أ..................................العدل والتسامح اإلسالمي−٦٧
الـــــمجدــمـــحمدــــأمح.أ.............................)٤(القرآن كتاب أُحكمت آياته−٦٨
املتجيلعبدحنفيرجاءحممد.أ................ ..............اإلسالم   احلريات واحلقوق يف−٦٩
ثامنـعالرمحندـــعبهــــنبي.د................ ............اإلنسان الروح والعقل والنفس−٧٠
ريــــــشـــبيـــوقــــــش.د......................موقف اجلمهوريني من السنة النبوية−٧١
دــويــسدـــمــحـمخــيـالش......................................... اإلسالم وغزو الفضاء−٧٢
كركرنــديـــالةـــمــعص.د....................................................تأمالت قرآنية−٧٣
اهللادــعبدـأمحالمــإسوــأب.أ........................................ املاسونية رسطان األمم−٧٤
دــمــحمادقـــصدـــعــس.أ..................................املرأة بني اجلاهلية واإلسالم−٧٥
رـــصـندــــمـحـميلــــع.د..................................استخالف آدم عليه السالم−٧٦
العالدـعببــقطدــمـحـم.أ................................)٢(  قصص القرآننظرات يف−٧٧
اهللادـــعباميـــــسدـــأمح.أ....................................... )٢(  ملاذا وكيف أسلمت−٧٨
س−٧٩ رِّ وزاندـــمــحــمراجــــس.د...................................القرآن ألبنائناكيف نُدَ
دويــالننــاحلسوـأبخــالشي.......................مسؤولية وتاريخ .. الدعوة والدعاة−٨٠
اويــــــالعربىـــســيــع.أ...................................................كيف بدأ اخللق−٨١
الـــمـجدـــمـحـمدـــأمح.أ..................................خطوات عىل طريق الدعوة−٨٢
الـــــمجدـــمـحمالحـــص.أ...................................... املرأة املسلمة بني نظرتني−٨٣
يلـاملتجعبدحنفيرجاءحممد.أ..............................سالماإل   املبادء االجتامعية يف−٨٤
يلــعدانــــمحمـــاصـــع.د...................عىل اإلسالم   الصليبيالتآمر الصهيوين−٨٥
دـعيـسدـــمــحماهللادــــعب.د..الرشيعة اإلسالميةاحلقوق املتقابلة بني الزوجني يف−٨٦
العامرينــسـحدــحمميلـع.د..............................من حديث القرآن عن اإلنسان−٨٧
مـوسـأبنيـــاحلسدـــمـحم.د.................طريق الدعوة والدعاة   نور من القرآن يف−٨٨
الزهراينضــأيــعانــــمجع.أ...........................حرب اإلسالم   أسلوب جديد يف−٨٩
يضــاحلميدـــحممامنــسلي .أ.............................................. اإلسالمالقضاء يف−٩٠
دـــويـــسدــــمــحمخــالشي....................................... فلسطنيدولة الباطل يف−٩١
ابرــصعمـاملندـعبميــحل.د.......ملشكلة الغذاء وحتديد النسل   املنظور اإلسالمي−٩٢
تيـــــــرمحاهللاةــــــــرمح.أ......................تركستان الرشقية   يف  التهجري الصيني−٩٣
عبدالكايفتاحـلفاعبداسامعيل.أ............................اإلسالم   الفطرة وقيمة العمل يف−٩٤
الـــــمجدـــمـحمدـــــأمح.أ....................................... أُوصيكم بالشباب خرياً −٩٥
دـــمــحمكرــبأبوامءـــأس.أ...................................دوائر النسياناملسلمون يف−٩٦
يوسفرمضانريــخدـمـحم.أ...........................من خصائص اإلعالم اإلسالمي−٩٧
ليلــبابدــــمـحمودـــــحمم.د................ ...............اإلسالم   احلرية االقتصادية يف−٩٨
دالعالــعببـــطـقدـــحمم.أ...................القرآن الكريم   من مجاليات التصوير يف−٩٩

دـأمحدـحمماجــاحلنيـــاألم.أ................................^ مواقف من سرية الرسول−١٠٠



فــــليــخنـــــالرمحبدع.أ...................بني االنتشار واالنحساراللسان العريب−١٠١
زوزــعلــعقيمــهاشدــالسي.......................................... أخطار حول اإلسالم−١٠٢
دـــعيــسدــمـحماهللادـــعب.د..........................صالة اجلامعة دراسة فقهية مقارنة−١٠٣
عبدالعالمـالــسلــاسامعي.د........................................... املسترشقون والقرآن−١٠٤
ديــــــنــاجلورـــــــــأن.أ...................قوط الشيوعيةمستقبل اإلسالم بعد س−١٠٥
اـــيـدندـــأمحيـــوقـــش.د..................هو البديل الصالح   االقتصاد اإلسالمي−١٠٦
ورـمنصدــأمحدــاملجيدـعب.دوارشاد الشباب املسلم نحو قضاء وقت الفراغتوجيه−١٠٧
جيـزنـاملخدــمـأحدــالسي.أ..................................ملسو هيلع هللا ىلص    ظالل سرية الرسوليف−١٠٨
يبـــطـــــاخلنيــــــياس.د.....................املخدرات مضارها عىل الدين والدنيا−١٠٩
املطلبدـعبكاملحممدحممود.أ..................عن املنكرأمهية األمر باملعروف والنهي−١١٠
اجىــخفعيلدـحمماةــــحي.د............................زينة املرأة بني اإلباحة والتحريم−١١١
وزاندــــمــــحـمراجــس .د.....................الرتبية اإلسالمية كيف نرغبها ألبنائنا−١١٢
يافـسولــالرسربدـــعب.أ.....................لجهاد اإلسالميل   النموذج العرصي−١١٣
الـــمـجدـــمــحمدــــأمح.أ.................................املسلمون حديث ذو شجون−١١٤
فايزآليلـعجعفربناإلسالمنور.أ...............التاريخ والتحديات ..   بورمااملسلمون يف−١١٥
ةـــقميحويلــــاملتابرــــج.د...........آثار التبشري واالسترشاق عىل الشباب املسلم−١١٦
ديـاملهدــمـحمبن دــــأمح.أ.............................................. اإلسالماللباس يف−١١٧
امرــــالعاهللادـــعبرــاصـن.أ.....لقرآن الكريماملجتمع من خالل االرتف وأثره يف−١١٨
اديــاخلريآبأبوالليثدــحمم.أ...................القرآنيفواالقتصادي   أسس النظام املايل−١١٩
العالدـعباملــسلـــاسامعي .د......................................)٢(  املسترشقون والقرآن−١٢٠
ـدـــويــــــسدـــمــحـم.د................................................ اإلسالم هو احلل−١٢١
العالدــعبطبـقدـــمــحم.أ................................)٣(  قصص القرآننظرات يف−١٢٢
املـسدينـاليـــهبدــمـحم.د..................................من حصاد الفكر اإلسالمي−١٢٣
راينـــالزهدـــمـحماريــس.أ.................................................سالميةإخواطر−١٢٤
عبدالكايفالفتاحعبداسامعيل.أ................................اإلسالم ومكافحة املخدرات−١٢٥
هريــالشعرادوـأبالحــص.أ............................................. دروس تربوية نبوية−١٢٦
ســـويـعمـــليــاحلدـــعب.د.......وآفاق املستقبلالشباب املسلم بني جتربة املايض−١٢٧
دـــالواحدـــعبفىــطـمص.د.................................من سامت األدب اإلسالمي−١٢٨
الـــــمجدــــمـحمدــــأمح.أ.............................)١(خطوات عىل طريق الدعوة−١٢٩
الــــمجدـــمــحمدــــــأمح.أ.............................)٢(خطوات عىل طريق الدعوة−١٣٠
دينـالعزطـــالباسدـــــعب.أ.............................. تنسىقضية الاملسجد البابري−١٣١
وزاندــــمــحــمراجـــس.د.................................... مدرسة النبوةالتدريس يف−١٣٢
لــــعيامــــاسمـــــراهيـاب.أ...........ووسائل االتصال احلديثة   اإلعالم اإلسالمي−١٣٣
ودةـــباجدــــمـحمنــحس.د.......................تسخري العلم والعمل ملجد اإلسالم−١٣٤
ـدـــــزيــأبــودـــــــأمح.أ....................................................منهاج الداعية−١٣٥



العبودينارصبنحممد.الشيخ................................................ جنوب الصنييف−١٣٦
اــــدنيدــــأمحيــوقــــش.د..................................التنمية والبيئة دراسة مقارنة−١٣٧
ليلـــبابدـــمـحمودـــمــحم.د...................الرشيعة اإلسالمية رشيعة العدل والفضل−١٣٨
ديـــــــنــاجلورـــــــــأن.أ.يمأل اإلسالم الفراغسقوط األيديولوجيات وكيف−١٣٩
اويــــالشــرقودـــــمــحم.أ............................................... اإلسالمالطفل يف−١٤٠
يلـعبنعبدالفضيلبنفتحي.أ.................فطر الناس عليها   التوحيد فطرة اهللا التي−١٤١
خفاجيعيلدـــحمماةــــحي.د.................................ملحات من الطب اإلسالمي−١٤٢
ســونـيدــــمــحمدـــالسي.د................................ألبانيا   اإلسالم واملسلمون يف−١٤٣
تّاباتذةــاألسمنوعةــجمم...................................) رمحه اهللا (لأمحد حممد مجا−١٤٤ الكُ
ـدـــــــزيـأبــودـــــــأمح.أ.................الروايات األدبية   اهلجوم عىل اإلسالم يف−١٤٥
اعيــالرفدـــــأمحدـــامـح.د.............................اجلديد   اإلسالم والنظام العاملي−١٤٦
الـالعــدعببـــقطدــمـحم.أ...................القرآن الكريم   من مجاليات التصوير يف−١٤٧
اينـــالرمدـمـحمبندـــــزي.أ......................للعامل اإلسالمي   الواقع االستهالكي−١٤٨
راينـالزهعايضبنانـــمجع.أ..................................................املاسونية واملرأة−١٤٩
دالكايفـعبالفتاحدعباسامعيل.أ...................................جوانب من عظمة اإلسالم−١٥٠
ودةــــباجدـــحممنـــحس.د..............................ضوء القرآن   األرسة املسلمة يف−١٥١
اينــالشيشىـــموسدـــأمح.د........................................... حرب القوقاز األوىل−١٥٢
اينـــالرمدــحممبـندـــزيـ.أ...القرآن والسنة النبويةضوء   املفاهيم االستهالكية يف−١٥٣
.......................مجهورية الشــاشــاناملسـلمون يف−١٥٤

مقاومة الغزو الرويس  وجهادهم يف
سـونـيدـــمـــحمدـــالسي.د

الباحثنيمنةــوعــجممدادــعإ..........................ضمري العامل اإلسالميالقدس يف−١٥٥
ثنيــالباحمنةــجمموعدادــعإ...............................الطريق إىل الوحدة اإلسالمية−١٥٦
المـــــدالســعبرـــعفــج.د........................ملدينة القدس   الدويلاملركز القانوين−١٥٧
وراينـــــاحلالرمحندــــعب.د........................احلوار النافع بني أصحاب الرشائع−١٥٨
زريقوــــأبيـــراضيلـــع.أ...................................................اإلنسان والبيئة−١٥٩
اويــــرقــالشودــــمـــحم.أ.............................الثقافة العاملية   اإلسالم وأثره يف−١٦٠
يمـــخشدـــأمحاهللادـــــعب.أ..................................... ماذا أعددنا له ?..املوت−١٦١
ليلـــبابدـــمـحمودــــمـحم.د..................زواج املسلمة بغري املسلم وحكمة حتريمه−١٦٢
ـديــــنــاجلورـــــــــأنــ.أ...................................... عطاء اإلسالم احلضاري−١٦٣
عيلسليامنزيدأبوفـــعاط.أ.........................اإلسالم   املوات يفإحياء األرايض−١٦٤
دلــــاألهليامنـسبندـحمم.أ............................يوم اجلمعة وخطب خمتارةأمهية−١٦٥
ورـــــــــاألصدـــالـــــخ.أ.......................حقائق وأرقام ..   البوسنة واهلرسك−١٦٦
وديـــالعبنارصنـبدـــحمم.أ...............................الوس وكمبوديااملسلمون يف−١٦٧
...............املشكالت الرتبوية والدينية عند املسلمني−١٦٨

املجتمع اهلولندي  يف
اويـــــــالـدرعمـــيابراهـ.أ



نيـأمدـمـحمديـسيدادــبغ.أ....................................... تُصححجيب أنمفاهيم−١٦٩
وينـابـــالصيلـعدـمـحمالشيخ............................................ السنة النبوية املطهرة−١٧٠
ديــــديـــــالقدـــــــأمح.د.............................لإلسالم   نحو مرشوع حضاري−١٧١
يـراضلــــمجيبنريـــمـس.أ..........................رسالة وهدف   اإلعالم اإلسالمي−١٧٢
اكـسبيلــعدــالسيةــفاطم.أ............................................... الرشيعة والترشيع−١٧٣
دويـــالناســـعبداهللاــعب.د................................ريمالقرآن الكترمجات معاين−١٧٤
اينــــالرمدــمـحمبندـــزي.أ.................اإلسالميفخصائص النظام االقتصادي−١٧٥
احلمداينبن سلطانمالكريعبدبننزار.د.........................^الرمحة املهداة حممد رسول اهللا−١٧٦
ةـرييـضمةـــمجعبنانــعثم.أ.........فقه اإلمام حممد الشيباين   املعاهدات الدولية يف−١٧٧
ورـــصـمنمــإبراهيدــمـحم.دبني األقطار اإلسالميةالتكامل وتقسيم العمل اإلقليمي−١٧٨
انــــمـثـعخــشينيـــحس.أملنهج اإلسالمياالرجال وحل مسألة املرأة يفشقائق−١٧٩
وديـــالعبرـاصـنبندـمـحم.أ.....................................................غرب اهلنديف−١٨٠
لـضفودـحممدـحممالرازقعبد.د........................................ بالغة الدعاء النبوييف−١٨١
................................واملؤامرة عىلاإلعالم الغريب−١٨٢

أفريقيا  اإلسالم يف
خرضنـدالرمحـعبعبدالعليم.د

ابرـــصمـعـاملنـدعبميـحل.د..........اإلسالموضوابطه يف   منهجية البحث العلمي−١٨٣
راطـــاخلدــمــحمدــأمح/د .أ..................لامء املسلمنيعند ع   معامل من الفكر الرتبوي−١٨٤
دــامـحالطريقيإبراهيمبنعبداهللا.د.....................أهل احلل والعقد صفاهتم ووظائفهم−١٨٥
ريبــــاحلضيـــــام عـالـــس.............]نشأهتا وتطورها [   عهد الرسولالرتبية يف−١٨٦
يـــزنجـــد املخـــد أمحــالسي.......................................... الزكاة وتنمية املجتمع−١٨٧
وديـــر العبــد بن ناصــمــحم.............................................. بالد التتار والبلغار−١٨٨
داينــان احلمـبدالكريم سلطــنزار ع.د.....................................................خطبة اجلمعة−١٨٩
دــيــالح العبــد العزيز بن صــعب.د.................القرآنعداوة الشيطان لإلنسان كام جاء يف−١٩٠
ةـة ضمرييــان بن مجعــعثم.د................................اإلسالم   السفارة والسفراء يف−١٩١
ـــلّ د عــيلــــمـــحم.د.أ.....القدس الرشيف حقائق التاريخ وآفاق املستقبل−١٩٢ ةـحُ
ر اخلطيبــني بن ناصـــياس.د...............................أعامل احلاج بعد النفر من منى−١٩٣
.........................الترصيح بإثبات األناجيل األربعة−١٩٤

املسيح   االعتقاد الصحيح يف
رويسعبدالشكور بن حممد أمان الع.د

........................املصارف   ستثامر يفخماطر اال حتليل−١٩٥
اإلسالمية بني النظرية والتطبيق

داهللاــعـبـيلـور عــد نــــمـحم

..............................املسيح عيسى بن مريم مصدق−١٩٦
التوارة  يديه يف  ملا بني

يـدالعزيز الشعيبـداهللا بن عبــعب.د

...................من معوقات الدعوة عىل ضوء الكتاب−١٩٧
   »ضعف اإليامن«  والسنة

انــدالسالم طحــداملهيمن عبــعب.د

ايحـم الســد عبدالرحيــأمح.د......................اإلسالممعامل العالقات اإلنسانية يف−١٩٨



ودةــد باجـمـحسن بن حم.د.أ....................................سورة األحزابملحات يف−١٩٩
............املرأةجوانب التعارض بني عنرص األنوثة يف−٢٠٠

اإلسالمي  من املنظور الرتبوي   واتصال السيايس
ارثــن باحـان بن حسـعدن.د

......................إثبات عقيدة   منهج القرآن الكريم يف−٢٠١
 . »تفسري موضوعي«   البعث بعد املوت

انـد رمضــور بن حممــمنظ.د

ري بن عبدالرمحنـعبداهللا بن الزب.د..................تفسري القرآن الكريم مصادره واجتاهاته−٢٠٢
وبـعبداحلفيظ بن عبدالرحيم حمج.د................................... اإلسالم وعوملة الرأساملية−٢٠٣
يبـارص اخلطـني بن نـــياس.دالرشيعة اإلسالميةيفقصة أصحاب اجلنة وقيمة النية−٢٠٤
عديـداهللا السّ ــسى بن عبـعي.د...........................داللة األسامء احلسنى عىل التّنزيه−٢٠٥
الَءُ−٢٠٦ اءُالوَ َ الرشيف حاتم بن عارف العوين.د)ضوء الكتاب والسنةيف(بني الغلو واجلفاءوالربَ
ديـداهللا السعـسى بن عبـعي.د.................................... املقادير   املحو واإلثبات يف−٢٠٧
دانــيم اللحيـداهللا إبراهــعب.د..................................... الطريق إىل نجابة األوالد−٢٠٨
زوزيــــــــن عــــــسـح.د...................................... اإلسالم وهتمة اإلرهاب−٢٠٩
حييىايل أمحدــن بن عــحس.د..........إلسالميةرؤ تربوية تطويرية ملنهج الدعوة ا−٢١٠

د القحطاينـمـود بن حمـمسع  .  د  
اوعـد مطـاء الدين حممــضي . د

−دينـوة وأصول الـداد كلية الدعـإع..............................فضائل وأحكام−البلد احلرام−٢١١
ر بمكة املكرمةـة أم القــجامع 

ثامنـــد عـــوزيــثامن أبـــع.د..........الواقع واألمل−أمريكا   يف   الوجود اإلسالمي−٢١٢
بيبـد بكر إسامعيل حـمـحم.د............................وتفعيالً    مقاصد الرشيعة تأصيالً −٢١٣
.........رسالة«الصحبة والصحابة رضوان اهللا عليهم−٢١٤

» حتقيق عدالة الصحابة وذكر فضائلهم  أصيلية يفت
امــــاإلميلــــد عــــأمح.د.أ

عبدالقادر بن حممد عطا صويف.د..............................آثار العوملة عىل عقيدة الشباب−٢١٥
دةــأبوغنيـدالغـن عبــحس.د................................................ اإلسالماملزاح يف−٢١٦
....................اإليامنأصول املخالفني ألهل السنة يف−٢١٧

 −  دراسة حتليلية نقدية − 
رينــد القــمـن حمـداهللا بــعب.د

دانــد احلمـبن سعدــأمح.د.أ...................................................دالئل اإلسالم−٢١٨
يـــشـالوييـــتحـة فــعطي.د...................بني احلقيقة والتضليل   اخلواف اإلسالمي−٢١٩
ديـعـداهللا السّ ـسى بن عبـعي.د...................................داللة املَثُالت عىل التوحيد−٢٢٠
شــداهللا الدويــم بن عبـإبراهي.د.ضوء الكتاب والسنةيفا,واحلكمة منهمعناها,الفتنة,−٢٢١
معاجلة مواقف من أخطاء   يف   النبوياملنهج الرتبوي−٢٢٢

السرية  (  من خالل كتاب   املجتمع املدين   أفراد يف
 . هـ٢١٨  عام  املتويف   البن هشام )  النبوية

يــتبـل كـامعيـن إسـد بــأمح.أ

.......................مسائل العقيدة ودالئلها بني الربهنة−٢٢٣
 . القرآنية واالستدالل الكالمي

ـرـجـــد رزق احلـــيــسـال.د



................................احلضارة اإلسالمية وسطيتها−٢٢٤
 . وموقفها من اآلخر

يــزنجـد املخـــد أمحــالسي.أ

انــداهللا بن نارص السدحــعب.د........اإلسالم مع متغرياهتا الشيخوخة وكيفية تعامل−٢٢٥
........ني اإلسالميـات الثقافية الفكرية بني العاملالعالق−٢٢٦

.− احلواجز واجلسور − العرص احلارض  يف  والغريب 
داهللاــليامن بن عبـمفرح بن س.د

القويس    
د أالروـداملجيـعبدالرزاق عب.د............................................... أفريقياالتنصري يف−٢٢٧
وان حقيــاذ علــد معـــأمح.د.......................بناء احلضارة اإلنسانيةأثر اإليامن يف−٢٢٨
زوزيــــــــن عـــــســح.د......................التعريف باإلسالم باللغات األجنبية−٢٢٩
ةـــــوجــف اهللا خـــــطـل.د........................نظرة عقدية  −  فلسفة احلرية الدينية−٢٣٠
الالبناء الرتبوي−٢٣١ األهدلاشم بن السيد عيلـه.د....................للمجتمع املسلم الفعّ
عديـداهللا السّ ـسى بن عبـــعي.د....................................................ميثاق اإليامن−٢٣٢
.......................مصطلحات الفقهـاء عنمقدمة يف−٢٣٣

أصوهلم  األربعة, األحكام الرشعيـــة وأئمة مذاهبهم
.حاهتم املذهبيةومصطلالفقهية االجتهادية مدوناهتم

داهللا املكيـاهر أســد ظـحمم.د

يىـــــحياجــــيى حـــــحي.أ........املعارصاإلسالميالقصص   قضايا املسلمني يف−٢٣٤
.........................»...ا سمع مقالتيءنرضّ اهللا امر«−٢٣٥

 » دراسة عقدية «
داهللا بنـــبن عبدالرمحنــعب.د

عبداملحسن الرتكي     
...........السعادةرؤية تربوية ملفهوم«السعادة واحلياة−٢٣٦

 »حياة املسلم املعارص  وأسباهبا يف
اللبينيعبدالكريم بن عوض.أ

  السلمي     
يــده جـــد عبـن حممــحس.د....................................................السنةالرفق يف−٢٣٧
قارــود الســذ بن حممــقـمن.د.....................................................الدين املعاملة−٢٣٨
ــد يـســـــــريحمــــمـــ.د......التجديد يف عرض السرية النبوية, مقاصده وضوابطه−٢٣٩
عــدنــان حســن باحــارث.د......................................... شغيل النساءضوابط ت−٢٤٠
حسن حمـمــد حسن حمجوب.د.....................................األثر التعليمي لفن الرجز−٢٤١
ديسعيــد بـن نـارص الغامــ.د....)رضورة تنموية ومصلحة رشعية(أخالقيات العمل −٢٤٢
٢٤٣−

 
٢٤٤− 

...........النزاعات األهلية يف أفريقيا قراءة يف املوروث
 .السلمي اإلسالمي

 .......................القراءة التجزيئية للنصوص الرشعية
.وأثرها يف افرتاق املسلمني

آدم بـــــمبـــــــــــــــــا.د
 
 سعــد بـن عـيل الشــهرانـي. د

الرشيف حاتم بن عارف العوين.د...............أمن األمة وأساس الثباتاملحكامت صامم−٢٤٥
٢٤٦−

 
٢٤٧− 

 
٢٤٨−

...........مواقف املسترشقني من دعوة الشيخ حممد بن
 .عبدالوهاب اإلصالحية

 ............. العقيدة اإلسالمية يف القرآن الكريم, املنهج
 .واألركان واخلصائص
..............هتا الفقهية واألصوليةحادثة اإلفك ودالال

عبــداهللا بن عمـر الدميــجي.د
 
 عثمـــان مجعـــة ضمـرييــة. د
 
هاين أمحد عبدالرمحن عبدالشكور.د



صالحعبدالرمحنالزبريعبداهللا.د..........................عقوبة املرتد وشبهات املعارصين−٢٤٩
٢٥٠−

 
٢٥١− 
٢٥٢− 
٢٥٣− 
٢٥٤− 

 
٢٥٥− 
٢٥٦− 
٢٥٧− 

 
٢٥٨− 
٢٥٩− 
٢٦٠− 
٢٦١− 
٢٦٢− 
٢٦٣− 
٢٦٤−
٢٦٥− 
−

...................وآثاره يفالدخول يف أمان غري املسلمني
 الفقه اإلسالمي

 ........وسطية اإلسالم واألمة املسلمة يف عرص العوملة
 .......التوجيه اإلسالمي يف العلوم الرتبويةقراءات يف 

 ..............رب العاملنيمنهج الراسخني يف تدبر وحي 
 ..........الرتبية البيئية يف اإلسالم وأثرها يف محاية البيئة 

  
 .......................... األساليب النبوية يف تربية الشباب

 .......................................................هلذا أسلموا 
 ..........  )مجع ودراسة(القنطرة والقصاص يف اآلخرة 

  
 .....وسنته ملسو هيلع هللا ىلص قراءة حتليلية يف سرية النبي − صناعة اجليل

 .......................منهج الوسطية يف العقيدة والسلوك 
 ......املنهجية لدراسة الفكر الرتبوي اإلسالمي الضوابط

 .........عمر بن عبدالعزيز ومنهجه يف التمكني للدعوة
 ............ ن مهارة اخلطابةدليل األئمة والدعاة إىل إتقا

 ...........مناهج الفقهاء يف التعامل مع النوازل الفقهية
 ...................) حقوق وواجبات(األرسة يف اإلسالم 

 ......................دور الدولة االقتصادي واالستثامري 
)وضوابطه, وأسسه,جماالته(

الرتكامينبن حقي بن عيلعبداحلق .أ
 
 ثمــان مجعـــة ضمــرييـــةع. د
 رادـوعـأب بـن عــيل الحـص. د.أ
 يـأمحــد معـاذ علــوان حــق. د
 فيصل بن عبدالقـادر بغدادي. د
 عبداحلميد بن عبداملجيد حكيم. د
 حممود عبداهلادي دسوقي عيل. د
 منقــذ بــن حممــود الســقار .د
داهللا بـن  ـن عبـدالرمحن بعب. د.أ

 الرتكيعبـداملحسـن 
 أمحــد ســمـــري العاقــــور. د
 الشيخيل عبد احلافظبن  عبدالقادر. د
 حممد عبـدالرؤف عطية السيد. د
 عيل سيـد أمحــد الـفرسييس. د.أ
 عبداملهيمن عبدالسالم الطحان. د
 نـــــور الديـــن بوحليـــــة. د
 أمحـــــد مبـــارك ســـالــم. أ
 يــةعثمــان مجعــــة ضــمري. د

٢٦٦−
٢٦٧−

...........................رؤية معارصة، الدعوة والداعية 
..................................صلة الصرب بمسائل العقيدة

منقـــذ بن حممـــود الســقار.د
عبدالرمحن بن عبداهللا الرتكي.د.أ

 




