بسم اهلل الرحمن الرحيم

سمسمة دعوة إلى التفكير قبل التفجير

( )5ما تقول فيمن شك في شيء من األمور القطعية من الدين أو أنكره؟
الشيخ /خالد بن عثمان السبت
الحمد هلل ،والصبلة والسبلم عمى رسول اهلل ،أما بعد:
فسبلم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.

تحدثنا عن جممة من األحاديث جاء في مضامين بعضيا ُمدافعة من ال ُيتيم في إيمانو عن رأس من رءوس
المنافقين ،بل وعن حمايتو لو ،ولم يكن ذلك ُمخرجاً لو من الممة ،مع أن ىذا الفعل ىو نوع مواالة كما قال شيخ
اإلسبلم ابن تيمية -رحمو اهلل.-

كذلك أيضاً ذكرنا أحاديث في أمور تتصل بخفاء قضايا من اإليمان -وىي من القضايا ِ
الكبار -عمى بعض
أصحاب النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-كما خفي عمى عائشة -رضي اهلل تعالى عنيا" :-ىل يعمم اهلل تعالى

أن نعم(ٔ) ،وكذلك قول الجارية في بيت
ما ُيخفيو الناس في صدورىم؟" ،فأجابيا النبي -صمى اهلل عميو وسممْ -
رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم" :-وفينا نبي يعمم ما في ِ
غد"(ٕ) ،وكذلك قول مالك بن عوف النصري :ومتى
تشأ يخبرك عما في ِ
غد ،يعني :النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-وال يعمم ما في غد إال اهلل ،وىذه من الخمس
ُ
التي ال يعمميا إال اهلل ،ومن ادعى أن أحداً يعمم ما في غد فقد كفر ،ومع ذلك لم ي ْكفر أحد من ىؤالء بذلك،
لماذا؟ ألن ىذا البد فيو من تحقق الشروط وانتفاء الموانع ،ومن الذي يستطيع أن ُيحقق مثل ىذه القضايا؟ ،ىل
ىم صغار طمبة العمم؟ أو من لم يتعمموا العمم أصبلً ،وما درسوه ،وما حضروا مجالسو ،وما تخرجوا عمى يد

العمماء وال ُيعرف عنيم م ْيز فيو ،ثم بعد ذلك يدخل في مثل ىذه المضائق فيضر نفسو ،يؤذي نفسو ،واهلل
اليادي إلى سواء السبيل.
المخرج في الصحيحين ،وىو الحديث المشيور حديث أبي ىريرة -رضي اهلل عنو-
وىنا سؤال يتعمق بالحديث ُ
عن النبي -صمى اهلل عميو وعمى آلو وسمم -قال(( :أسرف رجل عمى نفسو ،فمما حضره الموت أوصى بنيو

عمي ربي ُليعذبني عذاباً
فقال :إذا أنا مت فأحرقوني ،ثم اسحقوني ،ثم ذروني في الريح في البحر ،فواهلل لئن قدر ّ
ِ
أخذت ،فإذا ىو قائم ،فقال لو :ما حممك عمى ما صنعت؟
ما عذبو أحداً ،ففعموا ذلك بو ،فقال لؤلرضِّ :أد ما

فقال :خ ْشيتك يا رب ،أو قال :مخافتك ،فغفر لو بذلك))(ٖ).

ٔ  -أخرجو مسمم ،كتاب الجنائز ،باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألىميا ،برقم (ٗ.)ٜٚ
ام} [الرعد ،]ٛ:برقم (.)ٜٗٙٚ
ٕ  -أخرجو البخاري ،كتاب تفسير القرآن ،باب قولو{ :المَّ ُو َي ْعمَ ُم َما تَ ْح ِم ُل ُكل أُْنثَى َو َما تَ ِغ ُ
يض األ َْر َح ُ

ٖ  -أخرجو البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب حديث الغار ،برقم (ٔ ،)ٖٗٛومسمم ،كتاب التوبة ،باب في سعة رحمة اهلل
تعالى وأنيا سبقت غضبو ،برقم (.)ٕٚ٘ٙ

ىذا الحديث يدل داللة واضحة عمى أن ىذا الرجل لم يكفر كف اًر ُمخرجاً من أصل اإليمان؛ ألن اهلل يقول{ :إِ َّن
اء} [النساء ،]ٗٛ:فدل عمى أن ىذا دون اإلشراك قطعاً ،مع
َن ُي ْ
ون َذلِ َك لِ َم ْن َي َ
المَّ َو ال َي ْغ ِف ُر أ ْ
ش َر َك ِب ِو َوَي ْغ ِف ُر َما ُد َ
ش ُ
أن الرجل كما قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية -رحمو اهلل" :-ىذا الرجل ظن أن اهلل ال يقدر عميو إذا تفرق ىذا
التفرق ،فظن أنو ال ُيعيده إذا صار كذلك ،وكل واحد من إنكار قدرة اهلل تعالى وانكار معاد األبدان إذا تفرقت
كفر"(ٗ) ،يعني :وقع في أمرين :أن اهلل ال يقدر عمى إعادتو ،وأن اهلل ال ُيعيد األبدان إذا حصل ليا ىذا التفرق،
يقول" :لكنو كان مع إيمانو باهلل وايمانو بأمره وخشيتو منو جاىبلً بذلك ،ا
خطئا فغفر اهلل لو
ضاال في ىذا الظن ُم ً
ذلك" ،يقول" :والحديث صريح في أن الرجل طمع أن ال ُيعيده إذا فعل ذلك ،وأدنى ىذا أن يكون شا اكا في

المعاد ،وذلك كفر ،إذا قامت ُحجة النبوة عمى منكره ُحكم بكفره"(٘).
الحظ :ىذه قضية واضحة ،رجل عنده شك ،في أقل حاالتو -في أحسن حاالتو -عنده شك في قدرة اهلل عمى

إعادتو ،ىذا إن لم يكن متيقناً بذلك أن اهلل ال يعيده ،وأنو ال يقدر عمى إعادتو إذا أُحرق ثم ُسحق ثم حصل لو
ذلك ُيذرى في يوم عاصف ،وشيخ اإلسبلم لو عبارات متعددة ،أذكر ُجمبلً من كبلمو في ىذا الموضوع ،فيو
يذكر أن غاية ما في ىذا أنو كان رجبلً لم يكن عالماً بجميع ما يستحقو اهلل من الصفات ،وبتفصيل أنو القادر،

يقول" :وكثير من المؤمنين قد يجيل مثل ذلك فبل يكون كاف اًر ،ومن تتبع األحاديث الصحيحة وجد فييا من ىذا

الجنس ما يوافقو" ،وذكر حديث عائشة -رضي اهلل تعالى عنيا -حينما سألت النبي -صمى اهلل عميو وسمم -عن

عمم اهلل ما تُكنو الصدور( ،)ٙويقول في موضع آخر" :مثل ىذا من المؤمنين إن استفرغ وسعو في طمب الحق،
فإن اهلل يغفر لو خطأه ،وان حصل منو نوع تقصير فيو ذنب ال يجب أن يبمغ الكفر"( ،)ٚويقول" :فإن التكفير

المطمق مثل الوعيد المطمق"( ،)ٛيعني :الوعيد المطمق ال يمزم أنو يتنزل عمى الشخص المعين الذي فعل ىذا،
والمعن المطمق ((لعن اهلل النامصات))( ،)ٜإذا رأيت نامصة ىل تستطيع أن تقول :ىذه يمحقيا المعن بعينيا؟ ،ما

تستطيع؛ ألن ىذا متوقف عمى تحقق الشروط وانتفاء الموانع ،لكن نقول قوالً عا اما(( :لعن اهلل النامصات))،

يقول شيخ اإلسبلم" :فإن التكفير المطمق مثل الوعيد المطمق ال يستمزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عميو
الحجة التي يكفر تاركيا" ،يقول" :كما ثبت في الصحاح عن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -في الرجل الذي قال:
((إذا مت فأحرقوني))" ،يقول" :فيذا الرجل اعتقد أن اهلل ال يقدر عمى جمعو إذا فعل ذلك ،أو شك ،وأنو ال
يبعثو ،وكل من ىذين االعتقادين كفر ،يكفر من قامت عميو الحجة ،لكنو كان يجيل ذلك ولم يبمغو العمم بما

ٗ  -مجموع الفتاوى (ٔٔ.)ٜٗٓ /
٘  -المصدر السابق.
 - ٙالمصدر السابق (ٔٔ.)ٗٔٔ /
 - ٚانظر :االستقامة (ٔ.)ٔٙٗ /
 - ٛانظر :المصدر السابق (ٔ ،)ٔٙٗ /ومجموع الفتاوى (ٓٔ.)ٖٖٓ /
 - ٜأخرجو مسمم ،كتاب المباس والزينة ،باب تحريم فعل الواصمة والمستوصمة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة
والمتفمجات والمغيرات خمق اهلل ،برقم (ٕٕ٘ٔ).

يرده عن جيمو ،وكان عنده إيمان باهلل وبأمره ونييو ووعده ووعيده ،فخاف من عقابو ،فغفر اهلل لو بخشيتو"(ٓٔ)،
يقول" :فمن أخطأ في بعض مسائل االعتقاد من أىل اإليمان باهلل وبرسولو ،وباليوم اآلخر ،والعمل الصالح لم

يكن أسوأ حاالً من الرجل ،فيغفر اهلل خطأه ،أو يعذبو إن كان منو تفريط في اتباع الحق عمى قدر دينو ،وأما

تكفير شخص ُعمم إيمانو بمجرد الغمط في ذلك فعظيم ،فقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك ،عن النبي
لعن المؤمن كقتمو ،ومن رمى مؤمناً بالكفر فيو كقتمو))(ٔٔ) ،وثبت في الصحيح:
-صمى اهلل عميو وسمم -قالْ (( :

(ٕٔ)
المعين عمى سبيل الشتم كقتمو فكيف يكون
((أن من قال ألخيو يا كافر فقد باء بو أحدىما))  ،واذا كان تكفير ُ
تكفيره عمى سبيل االعتقاد؟ فإن ذلك أعظم من قتمو؛ إذ كل كافر ُيباح قتمو ،وليس كل من أُبيح قتمو يكون

كاف اًر"(ٖٔ) ،ويقول في موضع آخر" :وكثير من الناس قد ينشأ في األمكنة واألزمنة التي يندرس فييا كثير من

عموم النبوات حتى ال يبقى من ُيبمغ ما بعث اهلل بو رسولو من الكتاب والحكمة ،فبل يعمم كثي اًر مما يبعث اهلل بو
رسولو ،وال يكون ىناك من ُيبمغو ذلك ،ومثل ىذا ال يكفر؛ وليذا اتفق األئمة عمى أن من نشأ ببادية بعيدة عن
أىل العمم واإليمان ،وكان حديث العيد باإلسبلم فأنكر شيئاً من ىذه األحكام الظاىرة المتواترة فإنو ال ُيحكم بكفره
حتى يعرف ما جاء بو الرسول ،وليذا جاء في الحديث(( :يأتي عمى الناس زمان ال يعرفون فيو صبلة وال زكاة

صوما وال حجاا إال الشيخ الكبير ،والعجوز الكبيرة ،يقولون :أدركنا آباءنا وىم يقولون :ال إلو إال اهلل))"(ٗٔ)،
وال
ً
وىم ال يدرون صبلة وال زكاة وال حجاا ،فقط يعرفون ىذه الكممة ،ولما ُسئل راوي الحديث الصحابي حذيفة -

رضي اهلل تعالى عنو -عما تُغني ىذه الكممة عنيم -ال يعرفون صبلة وال صوماً وال شيئاً من شرائع الدين،-
قال(( :تنجييم ،أو تنقذىم من النار)).
الحظ :ىؤالء نشئوا في آخر الزمان حيث تندرس معالم الدين ،وال أقصد من ىذا أن من يكتفي بقول :ال إلو إال

اهلل أنو يكون ناجياً ،نحن ال ُنقرر ىذا ،الكبلم اآلن ىو من أجل الوصول إلى نتيجة واحدة أن ىذه المسائل
ليست بالشيء السيل ،أنا ال أريد أن أحدد اآلن ما الذي ُيخرج من الممة ،وما الذي ال ُيخرج من الممة ،وال أريد

أن ننحو منحى اإلرجاء أيضاً فإننا ال ننكر المنكر بمثمو ،وكما قيل :ال ُيغسل البول -أعزكم اهلل -بالدم ،وانما
المقصود ىنا بيان أن ىذه المسائل ليست لكل أحد ،ىذه تحتاج إلى رسوخ في العمم.

ٓٔ  -االستقامة (ٔ.)ٔٙ٘-ٔٙٗ /
ٔٔ  -أخرجو أحمد في المسند ،برقم (٘ ،)ٖٔٙٛوقال محققوه" :إسناده صحيح عمى شرط الشيخين" ،وصححو األلباني في صحيح
األدب المفرد برقم (ٖ.)ٚٙ
ٕٔ  -أخرجو البخاري ،كتاب األدب ،باب من كفر أخاه بغير تأويل فيو كما قال ،برقم (ٖٓٔ ،)ٙومسمم ،كتاب اإليمان ،باب
بيان حال إيمان من قال ألخيو المسمم :يا كافر ،برقم (ٓ.)ٙ
ٖٔ  -االستقامة (ٔ.)ٔٙٙ-ٔٙ٘ /
ٗٔ  -أخرجو ابن ماجو ،أبواب الفتن ،باب ذىاب القرآن والعمم ،برقم ( ،)ٜٗٓٗوقال محققوه -شعيب األرناؤوط وغيره" :-إسناده
صحيح" ،والحاكم في المستدرك ،برقم (ٓ ،)ٛٗٙوقال" :ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمم ،ولم يخرجاه" ،وصححو األلباني في
السمسمة الصحيحة ،برقم (.)ٛٚ

يقول شيخ اإلسبلم" :وقد دل عمى ىذا األصل ما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي ىريرة -رضي اهلل تعالى

عنو -وذكر قصة الرجل ،وفيو -في نفس الحديث(( :-قال رجل لم ُيعجل حسنة قط))"(٘ٔ) ،يعني :ما عمل وال
حسنة قط ،ىو الذي قال :أحرقوني ،وجاء في بعض ألفاظو في الصحيح(( :أنو كان نباشاً))( ،)ٔٙيعني لمقبور
يسرق الكفن ونحو ذلك ،يقول شيخ اإلسبلم في موضع آخر يتحدث عن قول القدرية والمعتزلة ،يقول" :ىذا القول

كفر وضبلل ،وتكفير المعين من ىؤالء ومن منكري بعض الصفات يتوقف عمى تحقق شروط وانتفاء موانع"(،)ٔٚ
ثم يتحدث عن مسألة التكفير يقول" :وتحقيق األمر فييا أن الشخص المعين الذي ثبت إيمانو ال يحكم بكفره إن

بمخالفتيا ،وان كان القول كف اًر في نفس األمر ،بحيث يكفر بجحوده إذا عمم أن النبي -
لم تقم عميو حجة يكفر ُ
صمى اهلل عميو وسمم -قالو؛ فقد أنكر طائفة من السمف بعض حروف القرآن لعدم عمميم أنيا منو فمم
يكفروا"(.)ٔٛ

الحظ مع أنو من أنكر حرفاً من القرآن فقد كفر ،لكن ىؤالء لم يكفروا ،يقول شيخ اإلسبلم" :وعمى ىذا حمل

المحققون حديث الذي قال ألىمو(( :إذا أنا مت فأحرقوني)) ،فإنو كان جاىبلً بقدرة اهلل إذا فعل ذلك"(.)ٜٔ

يعني :إذا أُحرق ثم ُسحق ،يقول شيخ اإلسبلم" :وليس كل جيل ببعض ما أخبر بو الرسول -صمى اهلل عميو
وسممُ -يكفِّر؛ وليذا قال السمف :من قال :القرآن مخموق فيو كافر ،ومن قال :إن اهلل ال ُيرى في اآلخرة فيو
كافر ،ال يكفرون المعين الذي يقول ذلك؛ ألن ثبوت حكم التكفير في حقو متوقف عمى تحقق شروط وانتفاء

موانع ،فبل ُيحكم بكفر شخص بعينو إال أن ُيعمم أنو منافق بأن قامت عميو الحجة النبوية التي يكفر من خالفيا
ولم يقبميا"(ٕٓ) ،ومن الذي يقيم عميو الحجة؟ ،من؟.

ويقول في موضع آخر" :والتحقيق في ىذا أن القول قد يكون كف اًر كمقاالت الجيمية الذين قالوا :إن اهلل ال يتكمم،

فيطمق القول بتكفير القائل ،كما قال السمف :من
وال ُيرى في اآلخرة ،ولكن قد يخفى عمى بعض الناس أنو كفرُ ،
المعين حتى
قال :القرآن مخموق فيو كافر ،ومن قال :إن اهلل ال ُيرى في اآلخرة فيو كافر ،وال يكفر الشخص ُ
تقوم عميو الحجة كما تقدم كمن جحد وجوب الصبلة والزكاة ،واستحل الخمر والزنا ،وتأول ،فإن ظيور تمك

المخطئ في تمك ال ُيحكم بكفره إال بعد البيان لو
األحكام بين المسممين أعظم من ظيور ىذه ،فإذا كان المتأول ُ
واستتابتو كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحموا الخمر.)ٕٔ("...

٘ٔ  -مجموع الفتاوى (ٔٔ.)ٗٓٛ /
 - ٔٙأخرجو ابن حبان في صحيحو ،برقم (ٔ٘ ،)ٙوقال محققو األرناؤوط" :إسناده صحيح عمى شرط الشيخين" ،وأصل الحديث
في الصحيحين غير أنو لم ُيذكر فيو أنو كان نباشاً.

 - ٔٚانظر :المستدرك عمى مجموع الفتاوى (ٔ.)ٖٜٔ/
 - ٔٛالمصدر السابق.
 - ٜٔالمصدر السابق.
ٕٓ  -المصدر السابق (ٔ.)ٔٗٓ-ٖٜٔ/
ٕٔ  -مجموع الفتاوى (.)ٜٙٔ/ٚ

يعني :قُدامة بن مظعون -رضي اهلل تعالى عنو -من الصحابة شرب الخمر وكان في البحرين ،وىو من
ا
مستحبل
أصحاب النبي -صمى اهلل عميو وسمم -فمما سئل عن ىذا في عيد عمر -رضي اهلل تعالى عنو -قال
الص ِالح ِ
ِ
ين آم ُنوا وع ِممُوا َّ ِ ِ
ِ
اح ِفيما َ ِ ِ
ات ثُ َّم
آم ُنوا َو َعممُوا َّ َ
س َعمَى الَّذ َ َ َ َ
لمخمر {لَ ْي َ
طع ُموا إ َذا َما اتَّقَ ْوا َو َ
الصال َحات ُج َن ٌ َ
آم ُنوا} [المائدة ،]ٜٖ:إلى آخر اآلية ،يقول :فأنا آمنت وىاجرت وشيدت بد اًر فأنا ممن آمن واتقى وعمل
اتَّقَ ْوا َو َ
صالحاً ،يعني :أن الخمر يجوز شربيا ،فعممو عمر وبين لو المعنى الصحيح لآلية.

يقول شيخ اإلسبلم -رحمو اهلل -فيمن استحل ما استحل من ىذه األمور يقول" :ففي غير ذلك أولى وأحرى

-

يعني مما قد يخفى ،الخمر واضح ومع ذلك ُعذر ،-وعمى ىذا ُيخرج الحديث الصحيح في الذي قال(( :إذا أنا
مت فأحرقوني)) ،الحديث ،يقول :وقد غفر اهلل ليذا مع ما حصل لو من الشك في قدرة اهلل واعادتو إذا

حرقوه"(ٕٕ).
ّ

ويقول في موضع آخر -واسمعوا ىذا الكبلم من ىذا اإلمام" :-ىذا مع أني دائماً ومن جالسني يعمم ذلك مني

أني من أعظم الناس نيياً عن أن ُينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية ،إال إذا ُعمم أنو قد قامت عميو
الحجة الرسالية التي من خالفيا كان كاف اًر تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى ،واني أُقرر أن اهلل قد غفر ليذه األمة
خطأىا ،وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العممية ،وما زال السمف يتنازعون في كثير من

ىذه المسائل ولم يشيد أحد منيم عمى أحد ال بكفر وال بفسق وال بمعصية ،كما أنكر ُشريح قراءة من ق أرَ { :ب ْل
ون} [الصافات ،]ٕٔ:وىي قراءة متواترة ،وقال :إن اهلل ال يعجب ،فبمغ ذلك إبراىيم النخعي فقال:
َع ِج ْب َ
س َخ ُر َ
ت َوَي ْ

ت}
إنما ُشريح شاعر ُيعجبو عممو ،وكان عبد اهلل -يعني ابن مسعود -أعمم منو ،وكان يق أر { َب ْل َع ِج ْب َ
[الصافات ،]ٕٔ:وكما نازعت عائشة وغيرىا من الصحابة في رؤية محمد ربو وقالت :من زعم أن محمداً رأى ربو
فقد أعظم عمى اهلل الفرية ،ومع ىذا ال نقول البن عباس ونحوه من المنازعين ليا :إنو مفتر عمى اهلل ،وكما

نازعت في سماع الميت كبلم الحي ،وفي تعذيب الميت ببكاء أىمو وغير ذلك ،وكنت أبين ليم أن ما ُنقل ليم
عن السمف واألئمة من إطبلق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فيو أيضاً حق ،لكن يجب التفريق بين اإلطبلق

والتعيين ،وىذه أول مسألة تنازعت فييا األمة من مسائل األصول الكبار وىي مسألة الوعيد"(ٖٕ).

الحظوا :أين ىذا الكبلم لشيخ اإلسبلم من حال ىؤالء؟ ،وأين ىذا الكبلم ممن يطعنون في شيخ اإلسبلم أيضاً
من الفئة األخرى ،الطرف اآلخر الذين يقولون :لن نستطيع التخمص من ىذا الغمو وىذه المصائب إال إذا

تخمصنا من ثبلثة كميم أحمد ،أحمد :يعني محمد بن عبد الوىاب ،وأحمد ابن تيمية ،وأحمد بن حنبل ،والواقع
فيما أظن أو يغمب عمى الظن أن ىذا لم يجترئ أن يرتقي حتى يقول :وأحمد الحاشر العاقب -صمى اهلل عميو

وقفت عمى الشيخ محمد بن عبد الوىاب -رحمو اهلل،-
وآلو وسمم ،-فيذا يريد أن يتخمص من ىؤالء األئمة ،ما
ْ
وقفت عميو ،جاءوا لئلمام أحمد ،بل قال بعض الكاتبين ونشر ذلك في صحيفة :إن
جاءوا لشيخ اإلسبلم ،وما
ْ

ٕٕ  -المصدر السابق.
ٖٕ  -المصدر السابق (ٖ.)ٕٖٓ /

أول من ابتدأ ىذا الغمو والتكفير ىو أبو بكر الصديق لما حكم عمى أىل الردة بالردة وحاربيمَ { ،ك ُب َر ْت َكمِ َم ًة
تَ ْخرج ِم ْن أَفْو ِ
اى ِي ْم} [الكيف.]٘:
ُُ
َ
فيؤالء الذين يطعنون في شيخ اإلسبلم ابن تيمية صباح مساء ويقولون :إنو ىو الذي جر ىذه المصائب ،والذين

يطعنون في الشيخ محمد بن عبد الوىاب -رحمو اهلل ،-ىؤالء أئمة ليم كبلم كيذا الذي تسمعون ،وكبلم كثير

نظير ىذا ،وىم أبعد ما يكونون عن ىذه االنحرافات ،ولكن من الناس من يأخذ بعض كبلميم كما يأخذ بعض
الناس بعض اآليات ،الخوارج الذين ظيروا في عيد الصحابة -رضي اهلل تعالى عنيم -كانوا يحتجون ببعض

اآليات ،والنبي -صمى اهلل عميو وسمم -قال(( :يقرءون القرآن وال يجاوز حناجرىم))(ٕٗ) ،فيم يقرءون القرآن ،ما
جاءوا بيذا من اإلنجيل ،لكن عامة الفرق وقعت في ىذا ،المرجئة أخذت بعض اآليات ،والوعيدية من الخوارج

والمعتزلة أخذوا بعض نصوص الوعيد ،وتركوا الشق اآلخر ،فوقع ليم االنحراف ،والواجب ىو أن يؤخذ كبلم

ويجمع حتى ُيعرف وجو قولو ،ورأيو ،ومذىبو.
بمجممو ،فيؤخذ كبلمو المتفرق ُ
العالم ُ
يقول شيخ اإلسبلم في موضع آخر" :والتكفير ىو من الوعيد فإنو وان كان القول تكذيباً لما قالو الرسول لكن قد
يكون الرجل حديث عيد باإلسبلم ،أو نشأ في بادية بعيدة ،ومثل ىذا ال يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عميو

الحجة ،وقد يكون الرجل ال يسمع تمك النصوص ،أو سمعيا ولم تثبت عنده ،أو عارضيا عنده معارض آخر
أوجب تأويميا وان كان ُمخطئاً ،وكنت دائماً أذكر الحديث ،وذكر حديث(( :إذا مت فأحرقوني)) ،يقول :والمتأول

من أىل االجتياد الحريص عمى متابعة الرسول أولى بالمغفرة من ىذا"(ٕ٘) ،الحظ :وليست القضية فيمن نشأ

ببادية بعيدة كما ذكرت في الميمة الماضية ،عائشة عند النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-والجاريتان في بيت رسول

اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-ومع ذلك لم ُيحكم عمييم بالكفر.
يقول في موضع آخر" :والخطأ المغفور في االجتياد ىو في نوعي المسائل الخبرية والعممية"( ،)ٕٙيقصد
بالمسائل الخبرية القضايا الموقوفة عمى النقل والرواية فيما يتصل بصفات اهلل -عز وجل -وما إلى ذلك،

والمسائل العممية مثل الصبلة والصيام ونحو ذلك ،يقول" :كما قد ُبسط في غير موضع ،كمن اعتقد ثبوت شيء
ويبين المراد ،ولم يعرفو ،مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث
لداللة آية أو حديث ،وكان لذلك ما ُيعارضو ُ
َن ُي َكمِّ َم ُو
ان لِ َب َ
ش ٍر أ ْ
ص ُار} [األنعام ،]ٖٔٓ:ولقولوَ { :و َما َك َ
اعتقد ثبوتو ،أو اعتقد أن اهلل ال ُيرى لقولو{ :ال تُ ْد ِرُك ُو األ َْب َ
المَّ ُو إَِّال و ْحيا أَو ِم ْن ور ِ
اء ِح َج ٍ
اب} [الشورى.)ٕٚ("]٘ٔ:
َ ً ْ
ََ
ويقول في موضع آخر" :وكما ُنقل عن بعض التابعين أن اهلل ال ُيرى" ،الحظ مع أن السمف قالوا :من أنكر
الرؤية كفر ،يقول" :وكما ُنقل عن بعض التابعين أن اهلل ال يرى ،وفسروا قولو{ :وجوه يوم ِئ ٍذ َن ِ
اض َرةٌ * إِلَى َرِّب َيا
ُ
ُ ُ ٌ َْ َ

ٕٗ  -أخرجو البخاري ،كتاب المغازي ،باب بعث عمي بن أبي طالب -عميو السبلم ،-وخالد بن الوليد -رضي اهلل عنو -إلى
اليمن قبل حجة الوداع ،برقم (ٖٔ٘ٗ) ،ومسمم ،كتاب الزكاة ،باب ذكر الخوارج وصفاتيم ،برقم (ٗ.)ٔٓٙ
ٕ٘  -مجموع الفتاوى (ٖ.)ٕٖٔ /
 - ٕٙجامع الرسائل البن تيمية (ٔ.)ٕٗٗ /
 - ٕٚمجموع الفتاوى (ٕٓ.)ٖٖ /

َن ِ
اظ َرةٌ} [القيامة ،]ٕٖ-ٕٕ:بأنيا تنتظر ثواب ربيا كما ُنقل عن مجاىد وأبي صالح"( ،)ٕٛمع أن ىذا في الواقع قول
المعتزلة ،وىؤالء ليسوا من المعتزلة لكنيم أخطئوا في التفسير ،يقول" :أو من اعتقد أن الميت ال ُيعذب ببكاء
الحي العتقاده أن قولوَ { :وال تَ ِزُر َو ِ
ُخ َرى} [األنعام ،]ٔٙٗ:يدل عمى ذلك"( ،)ٕٜويقول" :كما اعتقد ذلك
ازَرةٌ ِو ْزَر أ ْ
طائفة من السمف والخمف"(ٖٓ) ،ويقول" :أو اعتقد أن بعض الكممات أو اآليات أنيا ليست من القرآن؛ ألن ذلك

لم يثبت عنده بالنقل الثابت كما ُنقل ذلك عن غير واحد من السمف أنيم أنكروا ألفاظاً من القرآن كإنكار بعضيم
اق َّ
ين} [آل
ضى َرب َك} [اإلسراء ،]ٕٖ:قال :إنما ىي ووصى ربك ،وانكار بعضيم قولوَ { :وِا ْذ أ َ
َخ َذ المَّ ُو ِميثَ َ
الن ِب ِّي َ
{ َوقَ َ
عمران ،]ٛٔ:وقال :إنما ىو ميثاق بني إسرائيل ،وكذلك ىي قراءة عبد اهلل ،وانكار بعضيم{ :أَ َفمَ ْم َي ْيأَ ِ
ين
س الَِّذ َ

آم ُنوا} [الرعد ،]ٖٔ:إنما ىي :أولم يتبين الذين آمنوا ،وكما أنكر عمر عمى ىشام بن حكيم -رضي اهلل عن
َ
الجميع -لما رآه يق أر سورة الفرقان عمى غير ما قرأىا ،يقول :وكما أنكر طائفة من السمف عمى بعض القُراء
بحروف لم يعرفوىا حتى جمعيم عثمان عمى المصحف اإلمام ،وكما أنكر طائفة من السمف والخمف أن اهلل يريد
المعاصي؛ العتقادىم أن معناه أن اهلل يحب ذلك ويرضاه ويأمر بو"(ٖٔ).
الحظ :ىذه أقوال باطمة ،بعض األئمة ِ
الكبار من أئمة القراءات أنكر بعض القراءات المتواترة ،لم تثبت عنده،
ىذا غاية ما يقال ،لم تثبت عنده ،بل نُقل عن ابن مسعود -رضي اهلل تعالى عنو -أنو كان يرى أن المعوذتين

ليست من القرآن ،وانما ىي ُرقية وتعويذة ،وىو من أعمم الصحابة في القرآن ،ولم يقل أحد بأن ذلك ُيخرج من
اإليمان ،إطبلقاً ،فيذه المسائل لو ُعرضت عمى ىؤالء ما يقولون فييا؟.
ماذا سيحكمون عمى ىذا اإلنسان؟.

لو قال ليم ىذه القراءة{ :أَ َفمَ ْم َي ْيأَ ِ
ضى َرب َك}
س الَِّذ َ
آمنُوا} [الرعد ،]ٖٔ:قال :أولم يتبين مثبلً ،أو نحو ذلكَ { ،وقَ َ
ين َ
ويبين لو أن ىذه القراءة
[اإلسراء ،]ٕٖ:قال :ال ،ىي ووصى ربك ،ماذا ُيفعل بمثل ىذا؟ ُيبين لو أن ىذا خطأُ ،
متواترة ،وأن ىذا ىو وجو القراءة.

يقول شيخ اإلسبلم في موضع آخر لما ذكر حديث الذي قال ألىمو(( :إذا أنا مت" :))..وفي قول الحواريين:
السم ِ
ِ ِ
اء} [المائدة ،)ٖٕ("]ٕٔٔ:يعني :شيخ اإلسبلم حممو عمى ماذا؟
ستَ ِطيعُ َرب َك أ ْ
{ َى ْل َي ْ
َن ُي َنِّز َل َعمَ ْي َنا َمائ َدةً م َن َّ َ
عمى أ نيم كانوا يشكون في قدرة اهلل عمى إنزال المائدة مع أن بعض المفسرين قال غير ذلك ،ليس الكبلم ىنا في

فعذروا بو،
بيان الوجو الراجح في معنى اآلية لكن المقصود عمى قول بعض المفسرين أن ذلك كان جيبلً منيم ُ

 - ٕٛمجموع الفتاوى (ٕٓ.)ٖٗ /
 - ٕٜالمصدر السابق.
ٖٓ  -المصدر السابق.
ٖٔ  -المصدر السابق (ٕٓ.)ٖ٘ /
ٕٖ  -المصدر السابق (ٕٓ.)ٖٙ /

يقول" :وكالصحابة الذين سألوا النبي -صمى اهلل عميو وسمم -ىل نرى ربنا يوم القيامة؟ فمم يكونوا يعممون أنيم
يرونو ،وكثير من الناس ال يعمم ذلك إما ألنو لم تبمغو األحاديث ،واما ألنو ظن أنو كذب وغمط"(ٖٖ).

فيطمق القول بتكفير صاحبو ،ويقال :من
ويقول في موضع آخر" :وحقيقة األمر في ذلك أن القول قد يكون كف اًر ُ
قال كذا فيو كافر ،ولكن الشخص المعين الذي قالو ال ُيحكم بكفره حتى تقوم عميو الحجة التي يكفر تاركيا،
امى ظُ ْم ًما إِنَّ َما
ون أ َْم َو َ
ين َيأْ ُكمُ َ
وىذا كما في نصوص الوعيد ،فإن اهلل -سبحانو وتعالى -يقول{ :إِ َّن الَِّذ َ
ال ا ْل َيتَ َ
ير} [النساء ،]ٔٓ:فيذا ونحوه من نصوص الوعيد حق ،لكن الشخص
س ِع ًا
ون ِفي ُبطُوِن ِي ْم َن ًا
َيأْ ُكمُ َ
س َي ْ
صمَ ْو َن َ
ار َو َ

المعين ال ُيشيد عميو بالوعيد ،فبل ُيشيد لمعين من أىل القبمة بالنار؛ لجواز أن ال يمحقو الوعيد لفوات شرط أو
ثبوت مانع"(ٖٗ) ،يعني :إذا رأيت رجبلً يأكل أموال يتامى ىل تستطيع أن تقول :ىذا يأكل في بطنو نا اًر؟
الجواب :ال؛ ألن ىذا موقوف عمى تحقق الشرط وانتفاء المانع ،يقول شيخ اإلسبلم" :فقد ال يكون التحريم بمغو،

وقد يتوب من فعل المحرم ،وقد تكون لو حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم ،وقد ُيبتمى بمصائب تكفر
عنو ،وقد يشفع فيو شفيع مطاع"(ٖ٘) ،ويقول" :وىكذا األقوال التي يكفر قائميا قد يكون الرجل لم تبمغو النصوص

الموجبة لمعرفة الحق ،وقد تكون عنده ولم تثبت عنده ،أو لم يتمكن من فيميا ،وقد يكون قد عرضت لو شبيات
يعذره اهلل بيا ،فمن كان من المؤمنين مجتيداً في طمب الحق وأخطأ فإن اهلل يغفر لو خطأه كائناً ما كان ،سواء
كان في المسائل النظرية أو العممية ،ىذا الذي عميو أصحاب النبي -صمى اهلل عميو وسمم -وجماىير أئمة

اإلسبلم ،وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارىا ،ومسائل فروع ال يكفر بإنكارىا"( ،)ٖٙىذا كبلم
شيخ اإلسبلم بحروفو ،يقول" :ولكن المقصود ىنا أن مذاىب األئمة مبنية عمى ىذا التفصيل بين النوع

والعين"( ،)ٖٚيعني يطمقون في النوع من قال كذا فقد كفر ،ولكن إذا جاءوا لممعين لم يكفروه ،ويقول" :وتكفير

الجيمية مشيور عن السمف واألئمة ،ولكن ما كان ُيكفر أعيانيم فإن الذي يدعو إلى القول.)ٖٛ("..
الحظ مراتب الجيمية اآلن ،الحظ خمفاء بني العباس الذين كانوا يحممون الناس عمى قول الجيمية ،ىذه عبارة
شيخ اإلسبلم ،يقول" :فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول بو ،والذي يعاقب مخالفو أعظم من الذي

يدعو فقط ،والذي يكفر مخالفو أعظم من الذي يعاقبو ،ومع ىذا فالذين كانوا من والة األمور يقولون بقول

الجيمية :إن القرآن مخموق ،وان اهلل ال ُيرى في اآلخرة ،ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونيم ويعاقبونيم إذا لم
يجيبوىم ،ويكفرون من لم يجبيم حتى إنيم كانوا إذا أمسكوا األسير لم يطمقوه حتى يقر بقول الجيمية :إن القرآن

ٖٖ  -المصدر السابق.
ٖٗ  -المصدر السابق (ٖٕ.)ٖٗ٘/
ٖ٘  -المصدر السابق.
 - ٖٙالمصدر السابق (ٖٕ.)ٖٗٙ/
 - ٖٚالمصدر السابق (ٖٕ.)ٖٗٛ/
 - ٖٛالمصدر السابق.

مخموق وغير ذلك ،وال يولون متولياً -يعني عمى قضاء أو والية ،-وال يعطون رزقاً من بيت المال -ال يعطون

رواتب وما إلى ذلك -إال لمن يقول ذلك ،ومع ىذا فاإلمام أحمد -رحمو اهلل تعالى -ترحم عمييم"(.)ٖٜ

يعني الخمفاء آذوه وضربوه وجمدوه وىو صائم ،استدعاه المأمون فمات وىو في الطريق ،ثم المعتصم ،ثم بعد

ذلك جاء الواثق والمتوكل أربعة خمفاء ،يقول شيخ اإلسبلم -رحمو اهلل" :-ومع ىذا فاإلمام أحمد -رحمو اهلل

تعالى -ترحم عمييم ،واستغفر ليم؛ لعممو أنيم لم ُيبين ليم أنيم مكذبون لمرسول ،وال جاحدون لما جاء بو ،ولكن
تأولوا فأخطئوا ،وقمدوا من قال ليم ذلك"(ٓٗ) ،إلى آخر ما قال.
فيؤالء خمفاء فرضوا القول بخمق القرآن ،وعقائد الجيمية عمى الطبلب في الكتاتيب -التبلميذ الذين يتعممون

القرآن ،-وال ُيطمق األسير ،وال ُيفتدى إال إذا أقر بخمق القرآن ،وال يولون والية ،وال يعطون ألحد رزقاً إال إذا أقر
لمبويطي وىو
بذلك ،وجاءوا بالعمماء وامتحنوىم وعذبوىم وقيدوىم ،ومات بعضيم وىو مقيد في السجن كما وقع ُ
من أعظم وأجل أصحاب الشافعي -رحمو اهلل ،-جيء بو من مصر ومات في الحبس في قيوده ،الحديد في

وضرب ،وأخذوا الشافعي -رحمو اهلل -حتى وّرى ،وأخذوا يحيى بن معين،
يديو ورجميو ،و ُسجن اإلمام أحمد ُ
كبار ،وتوفي أحمد بن نوح -رحمو اهلل -لما كان مع اإلمام أحمد في الطريق قد ذىبوا بو
وعمي بن المديني وأئمة ًا

إلى المأمون ،ومع ذلك اإلمام أحمد يترحم عمييم ،وكانوا ُيكفرون من لم يقل بيذا ،وكان قضاتيم كابن أبي دؤاد
يفتون بكفر اإلمام أحمد ،ويقول :دمو في عنقي وىكذا.

الخزاعي -رحمو اهلل -في أمر وقع فقال لو الخميفة العباسي
بعض ىؤالء الخمفاء لما جيء بأحمد بن نصر ُ
الواثق :دعنا من ىذا الذي قيل -يعني عنك ،-ما تقول في القرآن؟ قال :أقول كبلم اهلل غير مخموق ،قال :فإني

أحتسب عند اهلل قتل ىذا الكافر ،الحظ اآلن ،فأخذ الصمصامة ،يقال :الصمصامة سيف أو صفيحة لعمرو بن
معدي كرب فأخذىا فضربو فأصابت عاتقو ،الخميفة بنفسو يتقرب إلى اهلل بقتل ىذا اإلمام العالم الكبير أحمد بن

فصمب
نصر ُ
الخزاعي -رحمو اهلل ،-فجاء الحرس ومن حولو فأخذوىا من يده فأجيزوا عميو ،قطعوا رأسوُ ،
وصمب بعضو في سامراء ،الرأس في بغداد ،والجسد في سامراء ،وعميو الحرس ال يستطيع
بعضو في بغدادُ ،

سبب ىذا ردود أفعال
أحد أن يقترب من الجثة ،سنين وىو مصموب ،حتى زالت الفتنة في القول بخمق القرآن ،ما ّ
اما ناسفًا وذىب إلى الخميفة أو إلى قصر الخميفة أو إلى حرس الخميفة ،وقال :ىؤالء
عنيفة ،وكل واحد أخذ حز ً
معتزلة ،خمسمائة من العمماء كما قال ابن القيم -رحمو اهلل -أفتوا بكفر من قال بخمق القرآن ،ىؤالء خمفاء بني

العباس ،لم يقولوا بيذا فقط ،بل حمموا الناس عميو ،وعذبوا العمماء ،ومنعوا اإلمام أحمد -رحمو اهلل -من

التدريسُ ،يدرس ماذا؟ الحديث ،فبقي في بيتو ال يأخذ الناس الحديث عنو ،وىو إمام الدنيا ،ثم ماذا؟ ما نتج عن
حمل أسمحة ،وال الحكم بتكفير المعين الخميفة ،أو غير الخميفة ،وما تج أر األرباع واألنصاف
ىذا أحزمة وال ْ
واألثبلث واألسداس من الشباب ،أنصاف المتعممين وأرباع المتعممين وأخماس المتعممين وبدأ كل واحد يطمق

 - ٖٜالمصدر السابق (ٖٕ.)ٖٜٗ-ٖٗٛ /
ٓٗ  -المصدر السابق (ٖٕ.)ٖٜٗ /

القول بالكفر ،أو يؤلف رسالة في مسائل الكفر بالجيل كما يفعل بعض المجاىيل ،أنا ما أقول :كل من كتب في
ىذا فيو مجيول.

أنا أقول :كثير من الكتابات كتبيا مجاىيل يكتب اسمو نعم ،ولكن من ىو؟ ال ُيعرف من يكون ىذا ،ال ُيعرف
بالتحقق بالعمم ،اليوم المطابع جاىزة ،ومن شاء ألف ،أنا سمعت من بعض الناس في غير ىذا الموضوع يتصل
بي شخص يريد أن يؤلف رسالة يريد مراجع في الموضوع ،تريد أن تؤلف رسالة وما تعرف المراجع ،في أي

مستوى أنت؟ ،وما حصيمتك العممية؟ قال :أنا طالب في الثانوي ،تريد أن تؤلف رسالة؟ ،قال :نعم ،ما شاء اهلل،

وتع ِرف المصادر والمراجع ،وىذا ال يقف
يا ولدي تعمم ودع عنك التأليف ،قال :أريد أن أنفع المسممين ،تعمّ ْم ْ
عميو ،تأتي رسائل :عدد من الناس نساء ورجال ،يقول :أريد أن أؤلف في الموضوع الفبلني ما ىي المراجع؟،
الذي ال يعرف المراجع ىو ليس بأىل لمتأليف ،وبعضيم قمت لو :أنت لم تتأىل ،وأنت ال تعرف المصادر ،قال:

أنا عزمت عمى ىذا واتفقت مع دار النشر ،يعني ىو مصر يريد فقط أن يعرف المصادر حتى يكتب ،فمسألة
التأليف والكتابة اليوم ميسورة لكل أحد.

وأما ىذه الوسائل في اإلنترنت ووسائل التواصل وما إلى ذلك فحدث وال حرج ،كل من شاء نقش ركاكتو وجيمو،

ونادى عمى نفسو بالجيالة ،لو كان يعقل ،كثير من القضايا لربما يتفطن ليا اإلنسان إذا تقدم بو العمم ،والسن
والخبرة في الحياة ،لكن المشكمة إذا ذىبت نفسو قبل أن يدرك فمتى يفيق؟ ،عمى أىوال القيامة ،أو في البرزخ

حينما يعاين الحقائق.

وأسأل اهلل أن ينفعنا واياكم بما سمعنا ،وأن يجعمنا واياكم ىداة ميتدين ،واهلل أعمم.
وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو.

