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 ماڵپەری بەهەشت 
 :ۆڵینەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێک

شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،  .1

ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و 

 سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.

بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان، لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و پاک کردنەوەى  .2

 .تاوان

 .پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان .3

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

فراوانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە  .5

 .نەهێشنت و کەمکردنەوەى دەمارگیرى مەزهەىب و حیزىب

 :ئامانجمان
ئاشناكردنی كۆمەڵگایە لە ئیسالمی ڕەسەن و دروستكردنی تاك و كۆیەتی بۆ تێگەشنت 

لە سەرچاوەكانی كە بریتین لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی صەحیح و ئاشكراكردنی ئەو 

ئیسالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و  شتانەی كە نامۆن بە

نورساوی لە بوارەكانی بیروباوەڕ و ڕەوشت و ئاكار و پەروەردە و زانست و پزیشكی و 

 گەشەی كۆمەاڵیەتی.
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 نووسةر ثيَشةكى

 

ُفِسَنا ، ُنُه ، َوَنْستَـْغِفُرُه ، َونـَُعْوُذ ِِبللَّـِه ِمن ُشـُرْوِر أَنـْ َوِمْن  ِإنَّ الْـَحْمَد للَّـِه ََنَْمُدُه ، َوَنْسَتِعيـْ
ا ، َمْن يَـْهِدِه اللَّـُه ؛ َفال ُمِضلَّ َلُه ، َوَمْن ُيْضِلْل ؛ َفال َهاِدَي لَُه ... َوَأْشَهُد َأْن َسيِ َئاِت َأْعَمـالِنَ 

 ال ِإَلَه ِإالَّ اللَّـُه َوْحَدُه ال َشـرِْيَك َلُه ... َوَأْشَهُد َأنَّ ُمـَحمَّدًا َعْبُدُه ، َوَرُسولُُه .

َها  ] يُّ
َ
َٰٓأ ِيَن َءاَمنُواْ ٱيَ َ َحقذ ُتَقاتِهِ ٱُقواْ تذ ٱَّلذ ۡسلُِموَن  ۦَّللذ نتُم مُّ

َ
 [ ١٠٢َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ

 .(  102) آل عمران : 

َها  ] يُّ
َ
َٰٓأ ْ َربذُكُم ٱنلذاُس ٱيَ ِن نذۡفٖس َوَِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها ٱتذُقوا ِي َخلََقُكم م  َّلذ

 ِ ا َون ۚٗ وَ َزوَۡجَها َوبَثذ ِمۡنُهَما رَِجاَلا َكثرِيا َ ٱتذُقواْ ٱَسآءا ِي تََسآَءلُوَن بِهِ ٱَّللذ ۚٗ ٱوَ  ۦَّلذ رَۡحاَم
َ
ۡۡل

َ ََكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيبااٱإِنذ   . ( 1) النساء :  [ ١ َّللذ

َها  ] يُّ
َ
َٰٓأ ْ ٱيَ ِيَن َءاَمنُوا ا ٱتذُقواْ ٱَّلذ ْ قَۡوَلا َسِديدا َ َوقُولُوا ۡعَمَٰلَُكۡم  ٧٠َّللذ

َ
يُۡصلِۡح لَُكۡم أ

َ َورَُسوَلُ ٱۡر لَُكۡم ذُنُوبَُكۡمۗۡ َوَمن يُِطِع َويَۡغفِ  ) األحزاب  [ ٧١َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما  ۥَّللذ
 . ( 71ـ  70:

، َوَشـرَّ  ٍد ـَهْدي َهْدُي ُمـَحمَّ ـَأمَّا بـَْعُد : فَِإنَّ َأْصَدَق الْـَحِدْيِث ِكَتاُب اللَّـِه ، َوَخْيـَر الْ 
 ـَها ، وَُكلَّ ُمـْحَدثٍَة ِبْدَعٌة ، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالَلٌة ، وَُكلَّ َضالَلٍة ِفـي النَّاِر .األُُمْوِر ُمـْحَدََثتُ 
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بوختيانكردن و درؤ بةدةمةوة هةَلواسينى موسَلمانان يةكيَكة لةو تاوانة 
ئوممةتةكةى لـآ ئاطادار كردووةتةوة و هانى داون  طةورانةى كة ثيَغةمبةرى خوا 

َمْن قَاَل ِفـي ُمؤِمٍن َما لَْيَس ِفيِه ؛  »ةونةوة ، هةروةكو فةرموويةتى : كة ليَى دووربك
ـا قَالَ َأْسَكنَـُه اللَّ  ، واتة : ئةو كةسةى شتيَك بة  (1) « ـُه َرْدَغَة الْـَخَباِل ، َحَّتَّ يَـخُرُج ِمـمَّ

يم و خويَن و ئيمانداريَك بَليَت كة تيَيدا نةبيَت ، ئةوا خواى ثةروةردطار دةخياتة ناو ك
، ئةطةر لةو كارةى تؤبة نةكات ، و طةردةنى  ) َرْدَغة الـَخبَـال (زووخاوى دؤزةخيان 

 خؤى بة خاوةنةكةى ئازاد نةكات .

ئةمة هةر ئيمانداريَك بيَت !!! ئةى ئةطةر ئةو ئيماندارة زانا و ثيَشةوايةك بيَت 
بةرانن ـ صةآلت وسةالمى لة زانايان و ثيَشةوايانى ئيسالم !!! كة مرياتطرى ثيَغةم

خوايان لةسةر بيَت ـ ، كة تانةليَدانيان هؤكارى سآلندنةوةى موسَلمانانة لة 
زانستةكةيان ؟!!! ئةوة بيَطومان تاوانةكةى طةورةتر وترسناك ترة !!!! و كاريطةرى 

ـ بة  ن (ـ) ابن العثيميخراثرتى لة كؤمةَلطةى موسَلمانان دةكةويَتةوة ، ثيَشةوا 
بيَت ـ سةبارةت بة ئاكامى تانةدان و تؤمةتباركردنى زانايان فةرموويةتى  رِةمحةت

الذي أرى أن هذا عمل مـحر م ، فإذا كان ال يـجوز إلنسان أن يغتاب أخاه الـمؤمن )) : 
وإن لـم يكن عالـمـًا فكيف يسوغ له أن يغتاب إخوانه العلمـاء من الـمؤمنيـن ؟! و 

أن يكف لسانه عن الغيبة فـي إخوانه الـمؤمنيـن ... وليعلم الواجب علـى اإلنسان الـمؤمن 
هذا الذي ابتلـي بـهذه البلوى أنه إذا جر ح العالـم فسيكون سببًا فـي رد ما يقوله هذا 

                                                           
 (. 2318، واإلرواء ، برقم :  1021،  437) صححه األلبانـي فـي الصحيحة ، برقم :   (1)
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العالـم من الـحق ، فيكون وِبل رد الـحق وإمثه علـى هذا الذي جر ح العالـم ، ألن جرح 
؛ فإن العلمـاء ورثة  بل هو جرح إلرث مـحمد  العالـم فـي الواقع ليس جرحًا شخصياً 

األنبياء ، فإذا جرح العلمـاء وقدح فيهم لـم يثق الناس ِبلعلم الذي عندهم وهو موروث 
، وحينئذ ال يثقون بشـيء من الشريعة اليت أيتـي بـها هذا العالـم الذي  عن رسول اللَّـه 

 . (1) (( ُجرح

حةرام و قةدةغةكراوة ، جا ئةطةر دروست واتة : من وادةبينم كة ئةم كارة 
نةبيَت مرؤظ براى ئيماندارى خؤى غةيبةت بكات ئةطةر زاناش نةبيَت ، ئةى ضؤن 
بؤى دروستة غةيبةتى براى ئيماندارى زاناى بكات ؟!! ثيَويستيش لةسةر مرؤظى 

وة  ئيماندا ئةوةية كة زمانى خؤى بثاريَزيَت لة غةيبةت كردنى برا ئيماندارةكانى ...
دةبيَت ئةو كةسانةش كة تووشى ئةم جؤرة ناهةموارية بوون بزانن كة برينداركردنى 
زانايةك هؤكارى رِةتكردنةوةى ئةو ووتة رِةوانةية كة ئةو زانايا دةيَليَت ، بةو جؤرةش 
ئاكامى ئةو رِةتكردنةوة و تاوانةكةى لة سةر ئةو كةسةية كة زاناكةى بريندار 

ردنى هةر زانايةك ـ لة رِاستيدا ـ برينداركردنيَكى كردووة ، ضونكة بريندارك
، ضونكة  ـة  ) مـحمد (تايبةت نية بة زاناكةوة ، بةَلكو برينداركردنى مرياتى 

زانايان مريات طرى ثيَغةمبةرانن ـ صةآلت و سةالمى خوايان لةسةر بيَت ـ جا 
نةى بةو زانسيارية ئةطةر زانايان بريندار بكات و تانةيان ليَبدات ئةوا خةَلكى متما

بؤيان  نابيَت كة ثيَيانة ، هةر ئةوةشة كة بة مريات لةثيَغةمبةرى خواوة 
                                                           

 (. 220) كتاب العلم ، للشيخ مـحمد العثيميـن ، ص (1)
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ماوةتةوة ، لةو كاتةش خةَلكةكة متمانةيان بةهيضيَك لةو شةريعةتة نابيَت كة ئةو 
 زانا برينداركراوة ثيَى هاتووة ، و باسى ليَوة دةكات .

، و ئةجنامدانيشى الرِيَبوونة  كةواتة ئةو كارة لة كارة قةدةغةكراوةكانة
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) الطََّحاِوي (لةرِيَطاى رِاست هةروةكو ثيَشةوا 

ِحِقْيـَن : َأْهل الْـَخبَـِر َواألََثِر ،  )) َوُعَلَمـْاُء السََّلِف ِمَن السَّْابِِقْيـَن َوَمْن بـَْعَدُهْم ِمَن الالَّ
َظِر ، اَل يُْذَكُروَن ِإالَّ ِِبلْـَجِمْيِل ، َوَمْن ذََكَرُهْم ِبُسْوٍء فـَُهَو َعلَـى َغْيـِر َوَأْهل اْلِفْقِه َوالنَّ 

، واتة : زانايانى سةلةف و ثيَشينان ، و ئةوانةشيان كة دواتر بة  (1) السَِّبْيِل ((
دواياندا هاتوون ، كة كةسانى ضاكةكار : شويَنكةوتوانى فةرموودة و شويَنةوارى 

ينيان ، و كةسانى شةرع زان و خاوةن ديد و تيَرِوانني ، نابيَت جطة لةباشى ثيَش
باسيان ليَوةبكريَت ، و ئةو كةسةش كة بة خراثة باسيان ليَوةبكات ، ئةوا لة سةر 

 رِيَطةيةكة جطة لة رِيَطاى رِاست .

بؤية دةبيَت موسَلمانان بةئاطا بن لةوةى كة نةكةونة تؤمةتباركردنى زانايان و 
يَشةوايانى ئيسالم ، ضونكة طؤشتى زانايان ذةهراوية و بكوذى ئةو كةسةية كة ث

) ـى كورِى  ) أحـمد (دةخيوات ، يان تةنانةت بؤنى ثيَوة دةكات ، هةروةكو ثيَشةوا 
)) لُـُحْوُم اْلُعَلَمـْاِء َمْسُمْوَمٌة ، َمْن ََشََّهْا َمُرَض ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  حنبل (

                                                           
 (. 82ص /  1) تـخريج العقيدة الطحاوية ، ألحـمد الطحاوي : ج  (1)



 

 

 7 ba8.org 

 ................................                    ةمحةت بي ت  لة ئريجا                               بةرائةتى ثي شةوا ئةلبانى بة ر 

، واتة : طؤشتى زانايان ذةهراوية ، ئةو كةسةى بؤنى بكات  (2) َوَمْن َأَكَلَهْا َمْاَت ((، 
 نةخؤش دةكةويَت ، وة ئةوةش بيخوات دةيكوذيَت .

)) اْعَلْم َيَْ يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن َعَساِكر (وة ثيَشةوا 
َك لِـَمْرضَ  اتِِه ، َوَجَعَلَنا ِمـمَّْن يَـْخَشاُه َويـَتَِّقيه َحقَّ تـَُقاتِِه : َأنَّ لُـُحوَم َأِخي َوفَـَّقِِن اللَّـُه َوِإَيَّ

َتِقِصيِهْم َمْعُلوَمٌة ، َوِإنَّ َمْن َأْطَلَق  اْلُعَلَمـاِء َمْسُموَمٌة ، َوَعاَدُة اللَّـِه ِفـي َهْتِك َأْسَتاِر ُمنـْ
، واتة : براى  (1) ُه اللَّـُه قـَْبَل َمْوتِِه ِبَْوِت اْلَقْلِب ((ِلَسانَُه ِفـي اْلُعَلَمـاِء ِِبلثَـّْلِب ؛ ابـَْتال

خؤم بزانة ـ خواى ثةروةردطار من و تؤش سةركةوتوو بكات بؤ طةشنت بة رِةزامةندى 
خؤى ، وة بشمان كات لةوانةى كة بةو ثيَيةى كة ثيَويستة ليَى برتسني و تةقواكارى 

، و عادةتى خواى ثةروةردطارييش لة  ئةو بني ـ كة طؤشتى زانايان ذةهراوية
هةَلماَلني و هةتككردن سرتى ئةوانة ئاشكراية كة توانج و تانة لة زانايان دةدةن ، وة 
ئةو كةسةش كة زمانى بةرِةآلكات لة قسةثيَكردنى زانايان ئةوا بيَطومان خواى 

 ثةروةردطار ثيَش مردنى توشى مردنى دأل دةكات .

خؤش دةبن بةهةَلةى زانايان و ثيَشةوايانى ئةهلى عادةتى بيدعةكارانة كة دَل
سوننة و بةدوايدا دةطةرِيَن بؤ ئةوةى لةطةأل زيادرِةويكردن تيَدا بةناو خةَلكدا بآلوى 
بكةنةوة !! يان بيكةن بةثاَلثشتى بيَدعة و سةرثيَضيةكانيان بؤ شةريعةت ، كة 

                                                           
 (. 9/  1ي : ـحدوشـي الفضل الـب، أل ) نشـر العبيـر فـي منظومة قواعد التفسيـر (2)

، وقيل إنه للخطيب البغدادي كمـا فـي : نشـر العبيـر  235) الكواكب الدرية للكرمي : ص  (1)
 (. 9 /1فـي منظومة قواعد التفسري : 
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ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  وَْكانِـي  () الشَّ بةداخةوة لةرِؤذطارى ئةمرِؤدا زؤرن !!! ثيَشةوا 
)) َوَقْد َجَرْت قَْاِعَدُة َأْهِل اْلِبدَِع ِفـي َسْاِبِق الدَّْهِر َواَلِحِقِه ِِبَنَــُّهْم يـَْفَرُحْوَن فةرموويةتى : 

ْارَِهْا َوِإَذْاَعِتَهْا ِفْيَمـْا ِبُصُدْوِر اْلَكِلَمِة اْلَوْاِحَدِة َعْن َعْالِـٍم ِمَن اْلُعَلَمـْاِء ، َويـَُبْاِلُغْوَن ِفـي ِإْشهَ 
ًة لِِبْدَعِتِهم َوَيْضـرِبـُْوَن بِـَهْا َوْجَه َمْن َأْنَكَر َعَلْيِهم (( نَـُهم َويَـْجَعُلْونَـَهْا ُحجَّ ، واتة :  (2) بـَيـْ

رِيَسا و بنةوا لةالى ئةهلى بيدةع ، و بيدعةكاران ـ لة ديَرى زةمان و ئةوةش كة 
ةر واش دةبيَت كة بة ووشةيةك لة هةَلةى زانايان دَلخؤش دةبن داديَت ـ ئةوة بووة ه

! بؤ ئةوةى ئاشكراى بكةن و بآلوى بكةنةوة لة نيَو خؤياندا ، و بيكةن بة بةَلطة بؤ 
بيدعة و تازةطةريةكانى خؤيان ، و دةيدةن بة رِووى ئةو كةسةى كة نكوَلى لة 

 هةَلةكانيان بكات .

ةوا و زانايانةى كة ليَشاوى تؤمةتباركردن و ئاشكراشة كة يةكيَكيك لةو ثيَش
تانةليَدانى نةزانان وكةسانى تووتى ئاساى ئةم سةردةمةى بةركةوتووة و ثاريَزراو 

) ُمـَحمَّد نةبووة لةزمانى بيدعةكاران ، ثيَشةوا و فةرموودةناسى سةردةم شيَخ 
ين األَْلَبانِـي ( ةها تؤمةت بآ بنةواو و ـة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ، كة ضةند ََنِصـرالدِ 

درؤى شاخدارى بؤ هةَلبةسرتاوة ، و كةوتووةتة بةر ليَشاوى بآ رِةمحانةى تاوانباران 
!!! 

                                                           
 (. 39 / 1:  ، للشوكانـي ومنتهى األدب ) أدب الطلب (2)
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ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة مامؤستاى زانكؤ بووة لة  ) مـحمد الـمجذوب (شيَخ 
وةسفى ئةم هيَرشانةى كة دةكريَنة سةر ئةو ثيَشةواية و لةباسى ضاكةكانيدا 

 :  (1)فةرموويةتى 

 قَاُلوا َأاَل ِمْن ِكْلَمــٍة ِفـي الشَّْيِخ تـُْنِصُفُه        فـََقـْد طََغى الْـَجْوُر َحَّتَّ ِفـي الْـَمَوازِْينِ 

ُغَها         َعْقــٌل يَـَرى الْـَحـقَّ ِفـي ِظلِ  اْلبَـَراِهْيـنِ   ُشنَّـْت َعلَــْيـــِه ُحـــُروٌب اَل ُيَســوِ 

ــــاِم َعــْن َخْيـِر النَِّبيِ ْيـنِ فـَُقـْلُت : فَـوْ  ُث الشَّ  َق ثـَنَــــائِـي َمـــــا يـُبَـلِ ـــغُــُه         ُمـَحــــدِ 

 َوَردُُّه الْـِجـــْيـَل ِلْلـَوِحي الْـَجِلــْيِل يَـٌد          َمـــــا ِإْن يَُكـاِبُر ِفْيـــــَها َغْيـُر َمْفتُـــــونِ 

 َــُّه َهـــزَّ اْلُعـــُقـوَل َوقَـــْد         َِبَتْت ِمَن الْـِحـْجــِر َوالتـَّْقِلْيِد ِفـي ُهونِ َوَحــْسبُـــُه َأن

ُز َمــا بـَْيـَن َمْفــُروٍض َوَمْسنُــونِ   فََأْصَبَحــْت َذاَت َوْعــي لَْيَس يـُْعِجـُزُه         التَّْميِــيـْ

ْيُن ِســـرٌّ ِمـَن الـرَّْحـَمــ  ــِن بـَيَـنَّـــُه         َو َرُسـولُـــُه َوِســَواُه َمـْحُض تَـْخِمـْيـنِ َوالـدِ 

 والْـَجاِمُدوَن َحَياَرى لَْيِس ِفـي يَِدِهـْم         ِإالَّ ِرَوايَــــــُة َمـْجــــــُروٍح لِـَمـــْوُهــونِ 

ْعُر ِفـي رَُجـٍل          َيْدُعـ ْينِ ــــــوُه َحَّتَّ ِعـَفَمـا َعَسى َأْن يـَُقوَل الشِ   ـَداُه نَـاِصـَرالـــدِ 

                                                           
األستاذ فـي الـجامعـة اإلسـالمية إِبن رائسة الـمفيت  ـ َرِحَمهُ اللَّـهُ ـ) قالـها الشيخ مـحمد الـمجذوب  (1)
 (. 289، ص  1للجامعة اإلسالمية ( ، نقال عن كتاب ) علمـاء ومفكرون عرفتهم : م  ـ هُ اللَّ هُ َمِحَرـ 
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 ـنِ َوَأيُّ َخْيـــــــٍر ِإَذا فَـــــْرٌد تَـَجـاَهــــلَـُه           َوقَــــْد َفَشــــا َفْضــلُـُه بـَْيـَن الْـَمــاَليِيْ 

ئةم ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة ذيانى خؤيدا هةستى بةو هيَرشة كردووة 
كريَتة سةرى ، وليَى بةئاطابووة ، بؤية دةبينني : ناوبةناو لةنووسني و ووتار و كة دة

ئامؤذطاريةكانى تيشكى خستووةتة سةر هةنديَك لةو تؤمةتانةى ئاشكرا كردوون ، 
جاريَك بة وةآلمدانةوةيان ، ئةويرت بة خؤ بةريكردن لةو تؤمةتانة ، وة هةنديَك جار 

نكاريان ، بةآلم وةكو ثةرتوكيَكى سةربةخؤ بةو كارة بة بةرثةرضدانةوةى سةرانى نةزا
هةَلنةستاوة ـ سةرةرِاى باوةرِ ثيَبوون و هاندانى بؤ ئةو جؤرة نووسينانة ـ ، ئةوةش 
لةبةر سةرقاَلى بةنووسني و دةرس ووتنةوة و بانطةشةكردن بؤ ئايني و بةرنامةكةى 

كات بةفريِؤدانيَكى زؤرى  خواى ثةروةردطار ، لةطةأل ئةوةى كة ئةو جؤرة نووسينانة
تيَداية بؤ ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةطةر بةراورد بكراية بة ئةو هةوأل و 
كؤششانةى كة بةرِيَزيان خستبوويةطرِ بؤ خزمةتكردنى ئايني ـ بةتايبةت لةبوارى 
 خزكةمةت كردنى سوننةت ـ ، بةآلم لةطةأل ئةوةشدا حةزى ئةوةى هةبوو كة بةتيَر و

تةسةىل هةستيَت بة بةرثةرضدانةوةيان !!! وةكو لة بابةتة هاوشيَوةكانيدا ئةوةى بة 
 رِاشكاوى دةربرِيوة .

بؤية ئةم نووسينة ـ لة اليةكةوة ـ : هةوَليَكة بؤ هيَنانةدى ئةو حةزةى كة 
)) إن من الـمصائب ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةتى فةرموويةتى : 

ـي العصـر الـحاضـر أن يضطر الـمسلم الطالب للعلم إلـى إضاعة كثيـر من الكبـرى ف
وقته فـي الدفاع عن نفسه ، ورد التهم واألِبطيل عن شخصه اليت ألصقها به بعض 
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ِإنَّ  »:  الناس مـمن ال يـخشون اللَّـه وال يستحيون من عباد اللَّـه ، مصداقًا لقوله 
ِة اأْلُْولَـى : ِإَذا لَـْم َتْسَتِح َفاْصَنْع َما ِشْئَت ِمـمَّـا َأْدَرَك النَّاُس ِمنْ   . « َكاَلِم النـُّبـُوَّ

 ومنه قول الشاعر : 

 َوَتْستَــِح َمـْخـُلوقــاً َفَمـا ِشْئَت َتْصَنعِ ْم تَـْخَش َخاِلقاً            ِإَذا لَـْم َتُصْن ِعْرضاً َولَـ

 ُظُم َحــقَّـــُه              َويَـْجَهُل ِمْنَك الْـَحقُّ فَالصَّـْرُم َأْوَسعِ ِإَذا ُكْنَت تَـأَتِـي الْـَمـــْرَء تـَعْ 

وإذا كان من الـمعلوم أن من ال حياء له ال دواء له ، فال تنفع فيه الـمعاتبة ، كان 
 من الـمتبادر أن األولـى االنصـراف عنه وتركه وشأنه ، كمـا قال الشاعر :

 ْجــهـاً َوقَــــاَحـاً              تـََقلََّب ِفـي اأْلُُمــوِر َكَمـا َيَشـــاءُ ِإَذا ُرِزَق اْلَفََّت وَ 

 َولَـْم يَـــُك ِللــدََّواِء َواَل لِـَشـــْيٍء              يـَُعـــالِـُجـــُه بِـِه ِفْيــــــِه َعنَــــــــاءُ 

 َحيَـــاَء ِلَوْجـــــِهـِه ِإالَّ اْلَعـــــنَـاءُ       َفَمـا َلَك ِفـي ُمَعـــــاتـَبَـِة الَـِّذي اَل         

بيد أنه لـمـا كان السكوت عن مثله يعرض كثيـرًا من األبرَيء لالنزالق من ورائه ، 
ِِلَْهلَِك  ]والتأثر بتهمه وأِبطيله ، كان البد من الرد عليه والكشف عن افتـراءاته : 

 . ( 42) األنفال :  [ َمْن ََحذ َعْن بَي ِنَةٍ َمْن َهلََك َعْن بَي ِنٍَة َويَْحََي 

وفـي ذلك فائدة أخرى تعود إلـى الباهت نفسه ، أال وهي : احتمـال أن يعود إلـى 
رشده ، والتقليل من أوزاره ، من جراء تقليل عدد الـمتورطيـن الـمضلليـن به الذين 
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َوَِلَْحِملُنذ  ]:  َعال ى ــ ت  سوف يـحمل هو أوزارهم فوق أوزاره الـخاصة به كمـا قال 
ا ََكنُوا َيْفََتُونَ  لُنذ يَوَْم الْقِيَاَمةِ َعمذ

َ
ثَْقالِِهْم َولَيُْسأ

َ
ثَْقاًَل َمَع أ

َ
ثَْقالَُهْم َوأ

َ
) العنكبوت :  [ أ

ْوَزارِ  ]، وفـي اآلية األخرى :  ( 13
َ
ْوَزارَُهْم ََكِملًَة يَوَْم الْقِيَاَمةِ َوِمْن أ

َ
ِِلَْحِملُوا أ
ََل َساَء َما يَزُِرونَ 

َ
ِيَن يُِضلُّوَنُهْم بَِغرْيِ ِعلٍْم أ  . ( 25) النحل :  [ اَّلذ

ولعل فـي هذا تذكرة وإقناعًا للذين ال تروقهم مثل هذه الردود مطلقًا ، ويتمنون 
أنه لو صـرفت مثل هذه الـجهود إلـى نواح علمية مـجردة عن الـمناقشة واألخذ والرد ، 

دهم الروح العلمية اليت تساعد علـى تبيـن الـحقيقة مـمـا اختلف فيه وغالبهم ليس عن
 الناس ، مث علـى التمسك بـها والدعوة إليها .

وَنن وإن كنا مع هؤالء فيمـا يتمنون فيجب أن يتذكروا أن كثيـراً ما تـجري الرَيح 
 ِبـا ال يشتهي الـمالح ، كمـا قال الشاعر :

  الْـَمـــْرُء يُــْدرُِكُه       تَـْجــِري الر ِيَــاُح ِبَـا اَل َتْشَتِهي السََّفنُ َمــا ُكلُّ َمـــا يـََتَمّنَّ 

وأيضًا فإنه ليس من صفات الـمؤمنني أن يسكتوا علـى البغي والظلم والبهت 
والكذب الذي يلصق بـهم ، وهم يـجدون وسيلة مشـروعة لدفعه ورده علـى صاحبه ، 

ويسميه النصارى ِبآلية الذهبية : )) من ضـربك   عيسى خالفًا لـمـا يعزى لسيدَن
علـى خدك األمين ، فأدر له خدك األيسـر ، ومن طلب منك كساءك فأعطه رداءك ، 
ومن طلب منك أن تـمشـي معه مياًل فامش معه  ميليـن (( ، فليس فـي اإلسالم شـيء 
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بعض صفات عباد  من هذا ، بل هو علـى إطالقه يعارض القرآن الكرمي فـي بيان
َصاَبُهُم اْْلَْْغُ ُهْم  ]الرمحن الـمؤمنيـن اليت منها ما أفادته اآلية الكرمية : 

َ
ِيَن إِذَا أ َواَّلذ

ِ إِنذُه ََل ُُيِبُّ  ْجُرهُ لََعَ اَّللذ
َ
ْصلََح فَأ

َ
وَن وََجَزاُء َسي ِئٍَة َسي ِئٌَة ِمثْلَُها َفَمْن َعَفا َوأ يَنْتَِِصُ

 َ الِِمنَي َول بِيُل لََعَ الظذ ولَئَِك َما َعلَيِْهْم ِمْن َسبِيٍل إِنذَما السذ
ُ
َمِن انْتََِصَ َبْعَد ُظلِْمهِ فَأ

ِِلمٌ 
َ
ولَئَِك لَُهْم َعَذاٌب أ

ُ
ِ أ رِْض بَِغرْيِ اْْلَق 

َ
ِيَن َيْظلُِموَن انلذاَس َويَبُْغوَن ِِف اْۡل ) [  اَّلذ

 . ( 42ـ  39الشورى : 

م مـمـا يقنع أولئك الناس ، فال أقل من أن يعتبـر فإن لـم يكن فـي كل ما تقد
 ذلك عذراً لـي ، فقد قيل : )) ليس من العدل سـرعة العذل (( ، وقال الشاعر : 

 َتََنَّ َواَل تـَْعَجــْل بَِلْوِمــَك َصاِحــباً            َلَعـــــلَّ لَــــُه ُعـــْذرًا َوَأْنَت تـَلُــــومُ 

يهم أن يعودوا علـى الـجائر الظالـم ِبللوم واإلنكار وردعه بل لقد كان الواجب عل
اْنُصـْر َأَخاَك ظَالِـمـًا َأْو  »:  ـ َعل ْيِه الصَّالُة َوالسَّالُم ـعن ظلمه ، وأن ينتصـروا للمظلوم لقوله 

  ، فَِإنَّ َذِلَك َنْصُرهُ تَـْحِجُزُه َعِن الظُّْلمِ » قَاَل : َكْيَف َأْنُصـُرُه ظَالِـمـًا ؟ قَاَل : . « َمْظُلومًا 
» . 

لِيَـْنُصـِر الرَُّجُل َأَخاُه ظَالِـمـًا َأْو َمْظُلومًا : ِإْن َكاَن ظَالِـمـاً  »َوِفـي حديث آخر : 
َهُه فَِإنَُّه َلُه ُنْصـَرٌة ، َوِإْن َكاَن َمْظُلوماً فـَْليَـْنُصـْرُه   . «فـَْليَـنـْ
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تَـَقُص ِفْيِه ِمْن ِعْرِضِه ، َما ِمْن اْمِرئ يَـْخُذُل امْ  »وقوله :  رًِأ ُمْسِلمـًا ِفـي َمْوِطٍن يـُنـْ
تَـَهُك ِفْيِه ِمْن ُحْرَمِتِه ِإالَّ َخَذَلُه اللَّـُه  ِفـي َمْوِطٍن يُـِحبُّ ِفْيِه ُنْصـَرَتُه ، َوَما ِمْن  ـ ت َعال ى ـَويـُنـْ

تَـَقُص ِفْيِه ِمنْ  تَـَهُك ِفْيِه ِمْن ُحْرَمِتِه ِإالَّ َنَصـَرُه َأَحٍد يـَْنُصـُر ُمْسِلمـاً ِفـي َمْوِضٍع يـُنـْ  ِعْرِضِه َويـُنـْ
 . «اللَّـُه ِفـي َمْوِطٍن يُـِحبُّ ِفْيِه ُنْصـَرتَُه 

وعلـى كل حال فمن الـمعلوم أن إرضاء الناس غاية ال تدرك كمـا جاء فـي بعض 
 (( . األمثال : )) ما قرعت عصا علـى عصا إال حزن لـها قوم وسـر لـها آخرون

 وقال الشاعر : 

 َوَلْسُت بِنَــــاٍج ِمــْن َمَقـالَـــِة طَـــاِعــٍن           َولَــْو ُكْنُت ِفـي غَــاٍر َعلَـى َجبَــٍل َوْعـرِ 

ُهُم بـَْيـَن َخـــاِفيَـتَــي َنْسـِر  ِمَن النَّاِس َسالِـمـاً      َوَمْن َذا الَِّذي يـَْنُجو  َولَـْو غَــاَب َعنـْ

ذا كان األمر كذلك فحسيب أنِن سألتزم فـي ردي هذا حدود الشـرع ، فال وإ
أقابل الباغي بشـيء من البغي ، والباهت بشـيء من البهت ، وإمنـا سأصفه ِبـا فيه كي 

،  يـحذره الناس فال يضلوا بضالله وال ينحرفوا ِبَنرافه عن كتاب اللَّـه وسنة نبيه 
به ، قد اغتـر ِبظهره وال علم عنده حبقيقة أمره ،  السيمـا من كان منهم حديث صلة 

 كمـا قال الشاعر :

 َلَك ِفـي الْـَمْنظَــِر َحَّتَّ تُـْخبِـُرهْ      اَل يـَغُـــــرَّْنَك َصـِدْيٌق َأبَــــــــداً          

 َمْنظَــُرهْ  َكْم َصِدْيٍق ُكْنَت ِمْنُه ِفـي َعَمى         غَـرَّنِـي ِمْنـــــُه َزَمــــــاَنً 
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لِـي يـَْنُشــــُرهْ   َكــــاَن يـَْلَقــــانِـي بـََوْجــــٍه طَِلٍق          وََكـــــاَلٍم َكالــــَّلَّ

 فَــــِإَذا فـَتَّْشتَـــــُه َعـْن ِغْيـــــــبَـة           لَـْم َأِجـْد َذاَك ِلَوْجـٍد ُيْضِمـــُرهْ 

ْخــــَواَن ِإالَّ ُكلَّ    َمــــْن           ُيْضِمُر الْـِودَّ َكَمــا قَــْد يُْظِهــُرهْ فَـدَِع اإْلِ

 فَـِإَذا فُـْزَت ِبَـــْن يَـْجـــَمـُع َذا           فَاْجَعلَــْنُه َلَك ُذْخــراً َتْذَخــــُرْه 

 وقدميـاً قال العلمـاء :

َبـــٍة ِفـي ِستَّـٍة           رِ مُ   اْلَقــــْدُح لَْيَس ِبِغيـْ  َتظَـــلِ ٍم  َوُمَعـــرِ ٍف َوُمـَحــذِ 

َعــانََة ِفـي ِإزَاَلِة ُمْنَكٍر   َوُمـَجاِهٍر ِفْسقاً َوُمْستَـْفٍت َوَمـْن          طََلَب اإْلِ

وخصلة واحـدة من هـذه الـخصال كافية لتجويز مثل هذا الرد ، فكيف وقـد 
ََل ُُيِبُّ  ]:  ـ ت َباَرك  َوت َعال ى ـلها قـول اللَّـه انضم إليها غيـرها ، وخباصة األولـى منها ، ودلي

ُ َسِميًعا َعلِيًما وءِ ِمَن الَْقْوِل إَِلذ َمْن ُظلَِم َوََكَن اَّللذ ُ اْْلَْهَر بِالسُّ  148) النساء :  [ اَّللذ

) . 

 . «لَـيُّ اْلَواِجِد يَـِحلُّ ِعْرَضُه َوُعُقوبـَتَـُه  »:   وقوله 

 :وقال الشاعر 

َوَوْضُع النََّدى ِفـي َمْوِضِع السَّْيِف ِِبْلُعاَل         ُمِضـرٌّ َكَوْضِع السَّْيِف ِفـي َمْوِضِع 
 النََّدى
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أن يعصمنا من الظلم وغمص الناس بغيـر حق ، وأن يـجعل  ـ ت َباَرك  َوت َعال ى ـ أسأل هللا
 . (1) مسيع مـجيب ((ونـهج السلف الصاحل ، إنه  ما أكتبه دفاعاً عن سنة النيب 

 ثوختةى ووتةكةى ثيَشةوا ئةلباني ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةوةية كة :

يةكيَك لةطةورةترين طرفتةكانى ئةم سةردةمة ئةوةية : كة موسَلمانى 
فيَرخوازى زانستى شةرعى مةجبوربيَت بةوةى كة زؤريَك لةكاتةكةى لةبةرطريكردن 

يانة بةفريِؤبدات كة لةاليةن ضةندةها خةَلكى ، و بةرثةرضدانةوةى ئةو تؤمةت نارِةواي
لةخوانةترس ، و بآ شةرم لةبةندةكانى خواى ثةروةردطار بةرامبةرى دةيكةن و بؤى 
هةَلدةبةسرتيَن ، ... كةضى بيَدةنطبوون لةو جؤرة كةسانة خةَلكانيَكى زؤر بآ تاوان 

بن بة تؤمةتة بةدواى خؤيدا هةَلدةخليسكيَنيَتة ناو ئةو هةآلنة ، و كاريطةردة
ثوضةَلةكانى ، رِةتدانةوة و ئاشكراكردنى ثيَويست دةبيَت بؤ ئةوةى هةروةكو خواى 

ِِلَْهلَِك َمْن َهلََك َعْن بَي ِنٍَة َويَْحََي َمْن ََحذ َعْن بَي ِنٍَة ] ثةروةردطار فةرموويةتى : 
ردنةش ... ئةمة لة اليةكةوة ، لةاليةكى ترةوة ئةو بةرثةرضدانةوة و ئاشكراك [

سوديَكى ترى تيَداية دةطةرِيَتةوة بؤ خودى كةسى تؤمةتباركار ، كة بريتية لة : 
ئةطةرى طةرِانةوةى ئةو كةسة بؤ رِاستيةكان ، و كةمكردنةوةى تاوانةكانى ، لةو 
اليةيةى كة ذمارةى توشبوون و طومرِا بوون بةهؤى ئةوةوة ، و لةرِؤذى دواييدا 

ت سةرةرِاى هةَلطرتنى تاوانة تايبةتةكانى خؤى ، ... هةَلطرى تاوانى ئةوانيش دةبيَ

                                                           
 (. 8ـ  3) مقدمة كتابه كشف النقاب ، ص  (1)
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وة ئةم بةثةرضدانةوةيةوةش بريخستنةوةيةك بيَت بؤ ئةوانةى كة بةرِةهايى حةزيان لةو 
جؤرة بةرثةرضدانةوانة نايةت !! ... ، كة زؤريَك لةوانة نةفةس و رِوحيةتى زانستيان 

ةى كة خةَلك تيَيدا جياوازن ، نية كة ياريدةرى ئاشكراكردنى رِاستيةكانة لةو شتان
 ثاشان دةستى ثيَوة بطرن و بانطةوازى بؤ بكةن ... .

ئةو وة لةاليةكى ترةوة ئةم نوسينة ئامؤذطاريةكة دؤستانةية ئاراستةى 
كةسانةى دةكةم كة هيدايةت دراون ، ومةبةستيان بةزانستةكةيان رِةزامةندى خواى 

ريطةرى لةسةريان نية لةوةدا ، و فيز و ثةروةردطارة ، ولؤمةى لؤمةكارانيش هيض كا
.. ئاشكراشة خةَلكى لووت بةرزيش رِيَطريان نية لةوةرطرتنى رِةواييةكان .

) لةطويَبيست بوونيان بؤ رِةوايى و وةرطرتنى حةق سآ كؤمةَلن ، هةروةكو ثيَشةوا 
 ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : ابن قتيبة الدينوري (

مسع قوما يقولون ، فقال كمـا قالوا !!! فهو ال يرعوي ، و ال  )) رجل منقاد يةكةم :
، كةسيَكى شويَنكةوتوو كة  يرجع ؛ ألنه لـم يعتقد األمر بنظر ، فيـرجع عنه بنظر ((

شتيَكى لة خةَلكيَكـةوة بيستووة ، ئةويش وةكو ئـةوان دةَليَت !!! ئةو جؤرة كةسة 
وباوةرِى لة بابةتةكة بة تيَرِامان و بريكردنةوة ناسَليَتةوة ، و ناشطةرِيَتةوة ، ضونكة بري

 نةبوو ، بؤية بة تيَرِامان و بريكرنةوةش ليَى ناطةرِيَتةوة !!!

)) ورجل تطمح به عزة الرَيسة وطاعة اإلخوان وحب الشهرة ، فليس يرد  دووةم :
تـرافه عزته ، وال يثِن عنانه إال الذي خلقه إن شاء ، ألن فـي رجوعه إقراره ِبلغلط واع

ِبلـجهل وَتىب عليه األنفة ، وفـي ذلك أيضا تشتت جـمع وانقطاع نظام واختالف إخوان 
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، كةسيَك كة عقدتـهم له النحلة ، والنفوس ال تطيب بذلك إال من عصمه اللَّـه وجناه (( 
خوازيارى تواناى دةسةآلت و طويَرِايةَلى برايان ، و حةز و ئارةزووى شؤرةتة ، ئا ئةم 

سانة هيض شتيَك توانايان رِةت ناكاتةوة ، و رِيَطر و جلةوطرييان نابيَت جطة جؤرة كة
لةوةى كة خوَلقاندونى ، ئةطةر ويستى ئةوةى هةبيَت ، ضونكة طةرِانةوةى برِياردانيةتى 
بة هةَلةكانى ، و دانثيانانى نةزانينيةتى ، تةكةبور و فيززليشى رِيَطرة لةو كارةى ، 

يَتة هؤى ثةرتةوازةيى و ثةرش و بآلوبوونةوةى كؤمةَلةكةى ، و هةروةها ئةو كارةى دةب
دابرِانى سيستةم و جيابوونةوةى برايانى هاوبريى كؤى كردبوونةوة ، دةروونةكانيش 
حةزيان لةوة شتانة نية ، مةطةر كةسيَك خواى ثةروةردطار ثاراستبيَتى و رِزطارى 

 كردبيَت .

بعلمه ال َتخذه فيه لومة الئم ، وال تدخله من  )) ورجل مستـرشد يريد اللَّـه سيَيةم :
،  (1) مفارق وحشة ، وال تلفته عن الـحق أنفة ، فإلـى هذا ِبلقول قصدَن وإَيه أردَن ((

كةسيَك كة هيدايةت دراوة ، ومةبةستى بة زانستةكةى رِةزامةندى خواى ثةروةردطارة ، 
سانيَك وة بة جابوونةوةى كة ولؤمةى لؤمةكارانيش هيض كاريطةرى لةسةر نية لةوةدا ،

، يَطر نية لةوةرطرتنى رِةواييةكان، وة فيز و لووت بةرزيش رِليَى تووشى غةريبى نابيَت
 .ردووة و مةبةستيشمان هةر ئةمانةنجا ئةم ووتةيةمان ئاراستةى ئةم جؤرة كةسانة ك

بؤية مةبةست بةم نووسينة جؤرى سآيةمة لة جؤرةكانى خةَلك ، هةر وةكو 
 ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةو جؤرة كةسانة بووة . ) ابن قتيبة (ى ثيَشةوا مةبةست

                                                           
 (. 13) كتاب االختالف فـي اللفظ والرد علـى الـجهمية ، دار الكتب العلمية ، ص  (1)
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لةكؤتاييدا و لةخستنةرِووى ثةيرِةوى ئةم نووسينة دةَليَم : بة ثشتيوانى خواى 
 ثةروةردطار ثةيرِةوى ئةم نووسينة بةم ثيَيةى خوارةوة دةبيَت :

ن و درؤهةَلواسني ثيَشةكيةكى كورت : كة تيَدا ئاماذة بة طةورةيى بوختيانكرد
بؤ برِاواداران كراوة ، بةتايبةت ئةطةر برِوادارةكة زانا و ثيَشةوايةك بيَت لة زانايانى 

 ئيسالم ، ئةو كاتة تاوانةكة طةورةتر و ناقؤآلتر دةبيَت !!!

لة طةأل باسكردنى شةرعيةتى ئةم جؤرة بةرثةرضدانةوانة ، لة ووتةى ثيَشةوا 
، ضونكة نووسينةكة خستنة رِوو و ئاشكراكردنى ئةو  ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ

 تؤمةتانةية كة دةدريَتة ثاأل خودى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ .

 هةروةها ئاشكرا كردنى مةبةست لةم نووسينة كة بريتية لة :

ـ هيَنانةدى حةرز و ئاواتى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بؤ  1
ئةوانةى كة هةستاون بة بوخت بؤ كردن و تؤمةتباركردنى بةبآ بةرثةرضدانةوةى 

 تاوان !!!

ـ بؤ ئةوةى ببيَت بة رِيَنيشاندةرى ئةو جؤرة كةسانةى كة مةبةستايان  2
طةشتنة بةرِاستيةكان ، و هيض فيززليةكيان نية لة طةرِانةوة بؤ رِةوايي ئةطةر بؤيان 

 ئاشكرا بيَت .

 خاآلنةى تيَدا رِوونكراوةتةوة :ثاشان ، دةستثيَكيَك : كة ئةم 
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 يةكةم : زانايان كيَن و رِيَطةكانى ناسينةوةيان كامانةن ؟

دووةم : تاوانى ئةو كةسانةى ضية كة توانج لة زانايان ثيَشةوايانى مريات طرى 
 ثيَغةمبةران ـ صةآلت و سةالمى خوايان لةسةر بيَت ـ دةدةن ؟

تةى زانايةك ضةند بؤضونيَكى خراثى ئاشكراكردنى ئةوةى : كة ئةطةر ووسآيةم : 
هةَلدةطرت ، ئةوا بة بؤضونى ئةو زاناية دانانريَن ، تاكو ئةوة ئاشكرا نةكات ، بة 

 طوفتار يان بة كردارى .

ضوارةم : ئةطةر زانايةك لة ثرس و باسيَكدا بكةويتة هةَلةوة ، نابيَت بدريَتة 
هةمان هةَلةوة ، ئةوةش تةنها ثاأل هيض كؤمةلَ و طروثيَكى طومرِا كة كةوتوونةتة 
 بؤ زانايانة نةك بؤ ئةو كةسانةى خؤيان بةزانا دةزانن .

ثيَنجةم : جياوازى كردن لة نيَوان بةهةَلةدانانى زانايةك بؤ زانايةكى تر ، 
 لةطةأل تانةدانى يان حوكم دانى بة بيدعةكاريَتى بةرامبةرةكةى .

لة سةر جياوازى  ) البـراء (ذايةتى و د ) الوالء (شةشةم : دانةبستنى دؤستايةتى 
زانايانى سةلةفى لة نيَو فيَرخوازانى زانستى شةرعى و موسَلماناندا ، بةتايبةت 

 ئةطةر لة بنةواكاندا هاودةنط بوون .

مورجيئة و جةند  ))دوابةدواى ئةوةش ، بةشى يةكةم ديَت : لة ذيَر ناونيشانى 
 طريَتة خؤ :، كة ئةم سةرباسانة دة(( ليَكؤَلينةوةيةك 
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 . مورجيئة لة زمانةوانى و زاراوةى شةرعدا 

 . مورجيئة لة زمانةوانيدا 

 . مورجيئة لة زاراوةى زاناياندا 

 . كؤمةأل و طروثةكانى مورجيئة 

  الـَجْهِميَّــة (يةكةم : جةهميةكان ( . 

  اْلَكرَّاِميَّــُة (دووةم : كةرِاميةكان ( . 

 ُمْرِجئَـُة الُفَقهاِء (يئة سآيةم : فوقةهاى مورج ( . 

 . ئيمان و هةنديَك لة بنةواكانى لةالى مورجيئة 

  ثيَناسةى ئيمان لةزمانةوانى و زاراوةى زانايان و بنةواكانى لةالى ئةهلى سوننة
 وجةماعة .

  لُغًة (ثيَناسةى ئيمان لة زمانةوانيدا ( . 

  اصطالحاً ثيَناسةى ئيمان لة زاراوةى شةرعدا ( ) . 

 . بةَلطة و مةرجةكانى بةريبوون لة ئريجا 

 . نويَذ و ثةيوةندى نةكردنى بة ئريجاوة 
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  الـحكم حوكم كردن بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة (
 و ثةيوةندى بة ئريجاوة . بغيـر ما أنزل اللَّـه (

ةلبانى هاودةنطة ئايا ثيَشةوا ئ ))ثاشان ، بةشى دووةم ديَت : كة ناونيشانى 
 ، و ئةم سةرباسانة دةطريَتة خؤ : ((لةطةأل ئةهلى سوننة يان لةطةأل مورجيئة ؟! 

  ئيمان و بنةواكانى لةالى ثيَشةوا ئةلبانى ، كة مةرجى بةري بوونيةتى لة
 ئريجا .

 ـ كردةوة بةشيَكة لة ئيمان . 1

 ـ زيادبوونى ئيمان و كةمبوونةوةى .  2

من  ))واتة : دروستيَتى ووتنى برِطةى :  ـاء فـي اإلميـاِن (()) جواز االستثنـ  3
 لةاليةن موسَلمانةوة . (( ـ ِإْن َشاَء اللَّـه ـئيماندارم 

 ـ بوونى ثةيوةندى لة نيَوان رِووكةش و دَلدا . 4

 ـ كاريطةرى سةرثيَضى و تاوان لة سةر ئيمان . 5

 دنى بؤيان .ئةَلبانى و خؤ بةريكردنى لة ئريجا و دذايةتى كر 

  طةواهى و شايةتى دانى زانايان بةسةلةفيةتى ئةلبانى و بةرى بوونى لة
 ئريجا .
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  دا ـ رط (ـ) شجياوازى نيَوان زانايانى ئةهلى سوننة لة ليَكدانةوةى زاراوةى
 ية نةك حةقيقى !!! ) لفظ (جياوازيةكى طؤيى 

طومانانةى ثيَشةوا ئةو  ))ثاش ئةويش بةشى سيَيةم ديَت لةذيَر ناونيشانى : 
ـة ، و ئةخاآلنة لةخؤ  ((ئةلبانى ثآ تؤمةتبار دةكريَت و رِةتدانةوة و بةدرؤخستنةوةيان 

 :دةطريَت 

ةوة بة بةشيَك لة ئيمان : تؤمةتباركردنى ثيَشةوا بةوةى كة كرديةكةم
 !!!نازانيَت

 ت !!!بة كوفر دانانيَ ) ترك جنس عمل (: تؤمةتباركردنى ثيَشةوا بةوةى كة دووةم

سآيةم : تؤمةتباركردنى بةوةى كة نويَذنةكةر بةكافر نازانيَت ، ئةو كةسةش 
 نويَذنةكةر بةكافر نةزانيَت ، كاريطةرى ئريجائى كةوتووةتة سةر !!!

ضوارةم : تؤمةتباركردنى بةوةى كة ئةو كاربةدةستة بةكافر نازانيَت كة حوكم 
ئةطةر بةحةآلَلدانانى لة طةَلدا بةوة ناكات كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، 

 نةبيَت ، ئةمةش لةالى ئةوان بؤضوونى مورجيئةية نةك ئةهلى سوننة !!!

ثيَنجةم : لة الى ثيَشةوا ئةلبانى كوفر بة كردةوة رِوونادات !!!! بةَلكو تةنها بة 
التكذيب = نفي بة درؤدانان :  )بريوباوةرِ دةبيَت ، واتة : كوفر حةصر دةكات لة 

 كة ثةيوةستة بة دَلةوة !!! يق (التصد
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شةشةم : تؤمةتباركردنى يَشةوا بةوةى كة هيض كردةوةيةك لةالى ئةو خؤى 
بؤخؤى كوفر نية ، بةَلكو تةنها نيشانة و بةَلطةية لةسةر كوفر ، كة ئةمةش 

 بؤضوونى مورجيئةية !!!

حةوتةم : تؤمةتباركردنى ثيَشةوا بةوةى كة كةس بةكافر نازانيَت تاكو 
) قصد الفعل نةك مةبةستى كردةوةكة  ) قصد الكفر (بةستى كوفرةكةى نةبيَت مة
) !!! 

هةشتةم : تؤمةتباركردنى ثيَشةوا ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بةوةى كة جنيودان و 
و ئايينةكةى بة كوفر  سوكايةتى كردن بة خواى ثةروةدطار و ثيَغةمبةرةكةى 

 نازانيَت !!!

  كآ رِةواج بةم تؤمةتانة دةدات و بؤضى ؟!كة : ئينجا ئةوة ئاشكرا دةكريَت 

كؤتايشدا .... دةرةجنام و ئاكامى ئةم ليَكؤَلينةوة دةخريَتةرِوو ... لةطةأل  لة
ئاماذةكردن بة طرنطرتين ذيَدةر و سةرضاوةى بةكارهاتووة تيايدا ، بةدوايدا : ثيَرِستى 

 ووسينةكة ديَت .سةرباسةكان كة دووا هةنطاوى ئةم ثةرتوكةية و كؤتايى بة ن

داواكارم لةثةروةردطارى بةبةزةييم ، بةميهرةبانى خؤى قةَلةمى عةفو بةسةر 
هةموو هةَلةيةكمدا بيَنيَت كة لةم ثةرتوكةدا كردوومة ، ضونكة هةموو هةَلةيةك 
كة تيَيداية بةرهةمى نةزانني ، و تاوانى نةفسى خؤمة ، وة ئةوةش رِاستى و رِةوايى 

 م لوتفى ثةروةردطارمة بةرامبةر بة بةندةى تاوانبارى خؤى .بيَت تيَيدا ، كةرة
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داواكاريشم جيَى وةرطرتنى ثةروةردطار بيَت ، و دَلى بةندةكانيشى بؤ بكاتةوة ، 
بؤ ئةوةى ببيَت بة مايةى هيدايةت ، و ناسينى رِةوايى لةو باس و ثرسانةى كة تيَدا 

 هاتوون .

إِْن  ]ة لةم ئايةتةدا هاتووة : درومشى مةبةستيشمان لةم نوسينة ئةوةية ك
نِيُب 

ُ
ُْت ِإَوَِلْهِ أ ِ َعلَيْهِ تََوَّكذ  اْْلِْصََلَح َما اْستََطْعُت َوَما تَوْفِيِِق إَِلذ بِاَّللذ

رِيُد إَِلذ
ُ
 . [ أ

 

ِ الَْعالَِمنيَ  ِ َرب  ِن اْْلَْمُد َّلِلذ
َ
 َوآِخُر َدْعَواُهْم أ

 

 األلباني محب                                                                                                                                                             

 كةالرى بارام عدنان سوننة باوكى                                                                                                                            

 2010/  6/  23/  كةالر                                                                                                                                               
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 رىدةستثيَك و رِيَخؤشكا

لة هةر باس و ثرسيَكدا ـ بة تايبةت باس و ثرسة شةرعيةكان ـ ثيَويستة ـ 
موسَلمانان بةطشتى و فيَرخوازانى زانستى شةرعى بةتايبةت ـ زاراوة و بنةوا ثيَويست 
و ثةيوةستةكانى بابةتةكةيان لة ال ئاشكرا و رِوون بيَت ، كة ثيَويسنت متمانةيان 

يَكى دروست و رِةوا تيايدا ، ضونكة ئةطةر وانةبيَت بكريَتةسةر بؤ طةشنت بة ئةجنام
موسَلمان دةكةويَتة تواجندان و تؤمةتباركردنى كةسانيَك كة ووتة و طوفتاريان لةو 

دةبةن ،  داباس و ثرسةدا هةبيَت ، و لةئةجنامدا خؤيان و خةَلكانيَكى تريش بةهةالكةت
ان هؤكارى الدنيان دةبن ، خواى تاوانى خؤيان و ئةوانيشيان دةكةويَتة ئةستؤ كة ئةوو 

ِيَن  ]ثةروةردطار فةرموويةتى :  ْوَزارِ اَّلذ
َ
ْوَزارَُهْم ََكِملًَة يَوَْم الْقِيَاَمةِ َوِمْن أ

َ
ِِلَْحِملُوا أ
ََل َساَء َما يَزُِروَن 

َ
 . ( 25) النحل :  [يُِضلُّوَنُهْم بَِغرْيِ ِعلٍْم أ

ر لةم دةستثيَكةدا هةوَلى ئةوة خواى ثةروةردطاو عةونةتى بؤية بةثشتيوانى 
 رِوونبكريَتةوة كة :خاآلنةى خوارةوةى تيَدا  مدةدريَت ئة

 زانايان كيَن و رِيَطةكانى ناسينةوةيان كامانةن ؟ يةكةم :

مرياتطرانى  تاوانى ئةو كةسانة ضية كة توانج لةزانايان و ثيَشةوايان و دووةم :
 ر بيَت ـ دةدةن ؟ثيَغةمبةران ـ صةآلت و سةالمى خوايان لةسة
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ئاشكراكردنى ئةوةى : كة ئةطةر ووتةى زانايةك بؤضونى ترى خراث  سآيةم :
بطريَتةوة ، ئةوا ئةو بؤضوونة خراثانة بة بؤضونى ئةو زاناية دانانريَن ، تاكو ئةوة 

 ئاشكرا نةكات ، بة طوفتار يان بة كردارى .

ا بكةويتة هةَلةوة ، ئةطةر ثيَشةوا يان زانايةك لة ثرس و باسيَكد ضوارةم :
 وة .يةنابيَت بدريَتة ثاأل هيض كؤمةلَ و طروثيَكى طومرِا كة كةوتوونةتة ئةو هةَلة

كردن لة نيَوان بةهةَلةدانانى زانايةك بؤ زانايةكى تر ، لة يجياواز ثي نجةم :
 طةأل تانةدان و حوكمدانى بة بيدعةكاريَتى بةرامبةرةكةى .

لة سةر  ) البـراء (و دذايةتى  ) الوالء (دانةبستنى دؤستايةتى  شةشةم :
جياوازى زانايانى سةلةفى لة نيَو فيَرخوازانى زانستى شةرعى و موسَلماناندا ، 

 بةتايبةت ئةطةر لة بنةواكاندا هاودةنط بوون :

ضونكة ئةطةر موسَلمانان بؤيان رِوون بوويةوة كة زانايان كيَن ، و ضؤن 
نيَكى نةزان ، وخؤ بةزانا دانةر ناكةون ، كة دةناسريَنةوة ، ئيرت شويَنى كةسا

 بةداخةوة لة رِؤذطارى ئةمرِؤدا زؤرن !!

وة ئةطةر بؤيان ئاشكرا بوو كة تاوانى تواجندان و تانةدان لة مرياتطرانى 
ثيَغةمبةران ـ صةآلت و سةالمى خوايان لةسةر بيَت ـ كة زانايانن ضةند تاوانيَكى 

ن و تواجنانةى كة لة زانايانى دةطرن ، بةَلكو بطرة دةبن طةورةية ، دةسَليَنةوة لةو تاوا
 بة شويَنكةوتةى زانايان لة هةموو رِةوايى و رِاستيةكدا .
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وة ئةوةيان لة ال ئاشكرا دةبيَت كة ئةطةر ووتةى زانايةك بؤضونيَكى خراث 
هةَلطريَت ، ئةوا بة بؤضونى ئةو زاناية دانانريَت ، تاكو ئةوة ئاشكرا نةكات ، بة 
طوفتار يان بة كردارى ، بةوةش لة تؤمةتباركردن و تاوانباركردنى زانايان ثاريَزراو 

 دةبن .

وة ئةطةر زانايةك لة ثرس و باسيَكدا بكةويتة هةَلةوة ، وةكو كةسانى نةزان و 
 كاَلفام ناياندةنة ثاأل هيض كؤمةلَ و طروثيَكى طومرِا كة كةوتوونةتة ئةو هةَلةوة !!!

جياوازى هةية لةنيَوان بةهةَلةدانانى زانايةك بؤ زانايةكى تر ،  وة كة دةشزانن :
لةطةأل تانةدانى و حوكم دانى بة بيدعةكاريَتى بةرامبةرةكةى ، ووتةى هةموو 

ثلةى خؤى و زانايةك لة شويَنى خؤى دادةنةن و هةَلسةنطاندنى تةواوى بؤ دةكةن ، 
 دةدةنآ .

 ) الوالء (ةهةر باسيَكدا دؤستايةتى دا لـانى سةلفيشـاوازى زانايـان لةجيـثاش
لةسةر ووتةى هيض اليةكيان دانابةسنت ، بةتايبةت ئةطةر  راء (ـ) البو دذايةتى 

هةردوو ال لةزانايانى ئةهلى سوننة بن ، و لةبنةواكاندا هاودةنط بن ، سةرةرِاى ئةو 
 جياوازيةى كة لةنيَوانيانداية .
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 : ت و بةتوانا دةووتريَتجا بة ثشتيوانى خواى بلَند و باآلدةس

 زانايان كيَن و رِيَطةى ناسينةوةيان كامةية ؟:  يةكةم

بةهؤى هةَلةى ثةروةردةيى ، و رِةنطدانةوة لة ناو موسَلماندا واى ليَهاتووة كة 
خةَلكانيَكى زؤرينةى ثيَشةوايان و زانايانى ئيسالم نةناسنةوة و نةزانن كيَن و ضؤن 

خؤبةزانا زان بكريَن بةزانا و دووة كة كةسانى نةزانكار بيانناسنةوة ؟ ئةوةش واى كر
هةَلقورتيَنن ، و خةَلكى ضةواشة بكةن و كةسانيَكياك يَضةواشةكاران خؤيانى ت و ،
بكةن بة زانا كةضى بيدعةكار و الرِيَبوون ، بةآلم لةرِاستيدا يةك طرتنةوةى  ـآل

 مةبةستةكان كردوونى بة زانا !!!

 و رِاستكردنةوةى ئةو هةَلة ثةروةردية ، دةووتريَت :بؤية بؤ رِةواندنةوة 

  زانايان : مريات طرانى ثيَغةمبةرانن ـ صةآلت و سةالمى خوايان لةسةر
بيَت ـ ، نةك بةوةى كة ثارة و سةروةت وسامانيان ليَيانةوة بة مريات بؤ مابيَتةوة ، 

يَشكيان و جيَطري بةَلكو مرياتطرى زانستةكةيانن ، ئةو زانستةى كة لة دةروون و م
بووة ، و بة طشتى لة كردةوةكانيان و رِةنطى داوةتةوة ، و بانطةوازى خةَلكى بؤ 

 دةكةن .

  زانايان : ئةوانةن كة عارف و ثسثؤرن لة شةريعةتةكةى خواى ثةروةردطار
، و شارةزان بة ئايينةكةى ، ئةوانةى كة كردةوة بة زانستةكةيان دةكةن لةسةر 

يةتةوة ، ئةوانةى كة خواى ثةروةردطار دانايى ثيَبةخشيون ، ضاورِؤشنى و هيدا
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وِِتَ  ]هةروةكو فةرموويةتى : 
ُ
يُْؤِِت اْْلِْكَمَة َمْن يََشاُء َوَمْن يُْؤَت اْْلِْكَمَة َفَقْد أ

واتة : خواى ثةروةردطار دانايى دةخبشيَت بةو ،  ( 269) البقرة :  [َخرْيًا َكثرًِيا 
ئةو كةسةش كة دانايى ثيَببةخشريَت ، ئةوا ضاكة و  كةسانةى كة بيةويَت ، و

 خيَريَكى زؤرى ثيَبةخشراوة .

  زانايان : ثيَشةوايانى ئايينن ، بة هةولَ و كؤشش و ئارامطرتن و تةواوى
دةستطرتنيان بة ئايينةكةيان و ثيادةكردنيان بؤى ، ثلة و ثايةى خؤيان بةدةستيان 

ًة َيْهُدوَن  ]انةوة فةرموويةتى : هيَناوة ، خواى ثةروةردطار لة بارةي ئِمذ
َ
وََجَعلْنَا ِمنُْهْم أ

وا َوََكنُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُوَن  ا َصََبُ ْمرِنَا لَمذ
َ
، واتة : ئيَمة هةنديَك  ( 24) السجدة :  [بِأ

لةوامنان ـ واتة لة نةوةكانى ئيسرائيل ـ كرد بة ثيَشةوا ، و هيدايةتيشمان دان و 
هيدات دراوبوون لة خؤياندا و هيدايةت دةرى خةَلكيش : واتة ـ  كردمنان بة زانا

، ثيَبةخشينى ئةو ثلة و ثايةش مةنزيلةيةش بةوة بوو كة ئارام طربوون ، و ـ بوون 
 لة باوةرِ و زانينيشياندا طةشتبوون بة ثلةى يةقني و دأل ئارامى .

 ان جيَطةى زانايان : ئةوانةن كة رِؤَلى فةتوادان دةطيَرِن و ووتةكاني
متمانةية لة زانينى حوكمة شةرعيةكان ، و هةوَليان دانانى كؤمةَلة رِيَسايةكة بؤ 

 كردنى سنورى حةآلأل و حةرامةكان لة شةرعدا .يديار

  زانايان : ئةو كؤمةَلةيةن كة رِاثةرِيوون و هةستاون بؤ فيَربون و شارةزابون
ردنى موسَلمانان و لةئايني و ثاشان هةستاوون بةفيَركردن و بانطةشةك
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َوَما ََكَن الُْمْؤِمنُوَن  ]ئاطاداركردنةوةيان لةخراثةكان ، ثةروةردطار فةرموويةتى : 
ِيِن َوِِلُنِْذُروا قَوْ  ُهوا ِِف ال  ِ فِرْقٍَة مِنُْهْم َطائَِفٌة ِِلَتََفقذ

َمُهْم إِذَا ِِلَنْفُِروا ََكفذًة فَلَْوََل َنَفَر مِْن ُك 
 . ( 122) التوبة :  [هِْم لََعلذُهْم َُيَْذُروَن رََجُعوا إَِِلْ 

  زانايان : ئةوانةن كة رِيَنيشاندةرى خةَلكن ، و هيض سةردةميَك نية كة
تيايدا نةبن ، تاكو ئةو رِؤذةى كة فةرمانى خواى ثةروةردطار ديَت ، هةر ئةوانيشن 

وايى ، ثيَغةمبةرى سةروةر و ثيَشةنطى كؤمةَلةى سةرخراو و رِزطاربوون تاكو رِؤذى د
 نَ مَ  مْ هُ رُّ ـضُ  يَ اَل  هِ ـاللَّ  رِ مْ ِبَِ  ةً مَ ائِ  قَ يِت مَّ أُ  نْ مِ  ةٌ فَ ائِ طَ  الُ زَ  تَـ اَل  »فةرموويةتى :  خوا 

، واتة :  (1) « اسِ ى النَّ ـلَ عَ  ونَ رُ اهِ ظَ  مْ هُ وَ  هِ ـاللَّ  رُ مْ أَ  يَ ـتِ  أيَْ َّتَّ حَ  مْ هُ فَ الَ خَ  وْ , أَ  مْ هُ ـلَ ذَ خَ 
لة ئوممةتةكةم لة سةر رِةوايى و حةق هةر بةردةوامن ،  بةردةوام كؤمةَليَك

سةرنةخستنى هةنديَك بؤيان زيانيان ثآ ناطةيةنيَت ، و نةش ئةوانةى كة 
ئةوان هةر وة ،  ديَتثيَضةوانةيان دةبنةوة ، تاكو فةرمانى خواى ثةروةردطار 

 . ى كة لةسةرينبةردةوامن لة ناو خةَلكدا لةسةر ئةو مةنهةجة رِةواية

 لُ هْ أَ  مْ )) هُ فةرموويةتى : ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  مديِن (ـي الـ) عليَشةوا ث
 ، واتة : ئةوانة ئةهلى حةديسن . (( ثِ يْ دِ حَ ـالْ 

                                                           
 (.) رواه البخاري و مسلم  (1)
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)) فةرموويةتى :  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ) حنبل (ى كورِى  مد (ـ) أحوة ثيَشةوا 
، ئةطةر ئةوانة ئةهلى حةديس نةبن  (( مْ هُ  نْ ي مَ رِ دْ  أَ اَل فَ  ثِ يِ دْ حِ ـالْ  لَ هْ وا أَ ونُ كُ م يَ ـلَ  نْ إِ 

 ، ئةوا من نازامن ئةوان كيَن .

 بُ ) ِبَ ةكةيدا و لة ـ ) صحيح (لة  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ) البخاري (وة ثيَشةوا 
، واتة : بةردةوام  ( ق ِ ـحَ ـى الْ لَ عَ  نَ يْ رِ اهِ  ظَ يِت مَّ أُ  نْ ٌة مِ فَ ائِ اُل طَ زَ  تَـ : اَل   يب ِ النَّ  لِ وْ قَـ 

))  ، فةرموويةتى : و رِةوايني يَك لة ئوممةتةكةم سةركةوتوون و لةسةر حةقكؤمةَل
 ، واتة : ئةوانة ئةهلى عيلم و زانايانن . (1) ((  مِ لْ عِ الْ  لُ هْ أَ  ُهمْ وَ 

  زانايان : ثيَشةنط و سةرى ئةو كؤمةَلةيةن كة فةرمامنان ثيَكراوة بةوةى
لة ترسناكى ثيَضةوانة بوونةوة و  كة دةستى ثيَوة بطرين ، و ئاطادار كراوينةتةوة

 . (2)ن ليَيان ادابرِ

ئةمةبوو مشتيَك لة خةرمانى وةسفى زانايان ، كة ثيَويستة موسَلمانان 
سيفةتيان بزانن بؤ ئةوةى بيانناسنةوة ، و بطةرِيَنةوة بؤيان لةكاتى فةتوا و 

انا ئةوة نية كة ثرسيارةكانياندا ، بةتايبةت لةبوارى بريوباوةرِ و ئيماندا ، ضونكة ز
ووتةبيَذ بيَت و لة ووتار و دةرسةكانى ووتةى طةورة و بآ ناوةرِؤك و رِةونةقدار بةكار 

                                                           
 (. 358/  13:   ، البن حجر العسقالنـي رح صحيح البخاريـ) فتح الباري ش (1)

اعد فـي التعامل قو ) ةنرخى سيفةتى زانايان برِوانة ثةرتوكى ببؤ زياتر شارةزابوون ، و زانينى  (2)
 .ـة الشيخ عبدالرحـمن بن معال اللويـحق ( )  كة لة نووسينىمع العلمـاء ( 
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بيَنيَت ، يان هةر كةسةو ثةرتوكيَك بنووسيَت زانا بيَت !!! يان نووسراويَك 
بآلوبكاتةوة ، يان دةسنووسيَك تةحقيق بكات و بةضاثى بطةيةنيَت !!! ضونكة 

لة ميَشك و بريى كةسانيَكى زؤر لة رِؤذطارى ئةمرِؤدا بوونةتة بةداخةوة ئةمانة 
ثيَوةر بؤ كيَشان و ناسينى زانا ، بةوةش كةوتوونةتة ئةو هةَلةيةى كة كةسانى 
ووتارخويَن !! و نووسةريان ليَببيَتة زانا !!! و دةبينيت ئةو جؤرة كةسانة بوونةتة 

ن ... وةكو : مامؤستا فآلن ... و جيَطةى ئيعجابيان ، و بوونةتة سةرضاوةى فةتوايا
سةيد فيسار ... و حاجى فآلنة ... و هةزاران نازناوى تر كة تةنها ناوى فريودةرن و 

لة ثيَشةوا و زانايانيش بة زاناترى  تةنانةتهيضى تر ، بةَلكو بةوةشة ناوةستيَت 
 دةزانيَت !!! و تانة و تةشةرةش لةطةورة زانايانى ئيسالم دةدات !!!

ةسيَكى كةودةن و نةزان لةو جؤرة كةسانة ووتبووى : مامؤستا فآلن وةكو ك
 ئةطةر لة ئةلبانى زياتر نةبيَت وةكو ئةلبانية !!!!!

ليَرةدا ثرسياريَك ديَتة ثيَشةوة و ثيَويست بةوةآلم دةكات ، ئةويش ئةوةية كة 
 طرنرتين رِيَطة بؤ ناسينةوةى زانايان ضية و كامةية ؟

: تويَذةر و ليَكؤلةرِةوان دوواى طةشت و طةرِانيَك بة ناو  لة وةآلمدا دةووتريَت
يَ ، و  ) الر َِجال (ثةرِةى ثةرتؤكةكانى  دا دةبينيَت زانايان ضةند ـ ْر (ـ) السِ 

شيَوازيَكيان لةم كارةدا بةكارهيَناوة ، و كردوويانةتة ثيَوةرى كاريان ، كة 
 طرنطرتينيان ئةمانةن : 
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بةربةآلوى و بآلوبوونةوة : واتة بةربةآلوبوونةوةى  ( ةُ رَ هْ شُّ الوَ  ةُ اضَ فَ تِ ) االسْ ـ  1
زانست و ناو شؤرةتيان كة ثيَويست بةوة نةكات كة موسَلمانان بةدواى ئةوةدا 

 بطةرِيَن كة زانان يان نة ؟

، و  ( شافعي) ، و  ( حنبل) ى كورِى ـ ( أحـمد) بؤ منوونة زانايةتى : ثيَشةوايان 
و هةزارةها زاناى تر ثيَويست  ( مسلم) و  ( البخاري) ... و  ( حنيفة أبو) ، و  ( مـالك) 

ناكةن بةوةى كة موسَلمانان ثرسيارى ئةوة بكةن كة ئةو ثيَشةوايانة زانا بوون يان 
نة ؟! ضونكة بةربآلوى شورةت و زانيارى و شويَنكةووتوانيان ، و بآلوبوونةوةى 

 يَويست بة ثرسيار ناكات دةربارةيان .ئةركى ئةوةى لةسةر موسَلمانان خستووة ، و ث

 لَ اَل حَ ـذ الْ )) خُ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ( ي  رِ وْ الثَـّ  انُ يَ فْ ) سُ ثيَشةوا 
، واتة : حوكمى حةآلأل و حةرام لة  (1) ... (( مِ لْ عِ ي الْ ـفِ  نِ يْ ورِ هُ شْ مَ ـالْ  نَ مِ  امَ رَ حَ ـالْ وَ 

 رطرة .كةسانيَكى ناودار لة عيلم و زانستةوة وة

 نَ مِ  مَ لْ عِ وا الْ ذُ )) خُ ةش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : ـ ة (ـبَ عْ ) شُ وة 
، واتة : عيلم و زانستى شةرعى لة كةسانيَكى ناودار و ناسراوةوة  (2) (( نَ يْ ورِ هُ شْ مَ ـالْ 

 وةرطرن .

                                                           
 (. 406: محدث الفاصل ـي الـ) أخرجه الرامهرمزي ف (1)

 (.ن ـمن طريقي ،161، ي الكفاية ـخطيب فـ، وال 2/2: جرح والتعديل ـي الـي حامت فـ) أخرجه ابن أب (2)
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نةك بةدةردى زؤريَك لة موسَلمانانى ئةمرِؤ ، دةبينيت لة زانايان 
ة و لة كةسانيَكةوة زانست و زانيارى و حةآلأل و حةرام وةردةطرن كة دووركةوتونةتةو

هيض بنةواكانى زانستى شةرعيان ثآ نية !!! تةنها لةبةر ئةوةى كة تواناى ووتن و 
ووتار و قسةى زل و رِةونةقداريان هةية ، يةكيَكيان بةناوى : مامؤستا فآلن !!! و 

آلن !!!! و سةدان كةسى ترى نامؤ لة ئةوى تريان بةناوى : سيد فآلنة !!! حاجى ف
طؤرِةثانى زانستى شةرعيدا ، كة جطة لة طةورةكردنى كؤرِ و كؤمةأل و اليةن و 

 حزب نةبيَت ، هيض بنةوايةكى شةرعيان نية . 

 : ( ةُ ادَ هَ ) الشَّ ـ طةواهى و شايةتى زانايانى تر لةسةريان  2

زانايانى تر كة زانان ـ كار ئةم كارة ـ واتة شايةتى دانى طةورة زانايان لةسةر 
و كرداريَكى شويَنكةوتراوة بة دريَذايى ميَذووى ئيسالم ، و تيايدا زانايان و 
ثايةبةرزانى ئةم ئوممةتة ـ لة سةردةمانى كؤن و تازةشدا ـ شايةتيان بؤ فيَرخوازان و 

ةى زانايانى تر داوة ، و مةنزيلة و ثلة و ثايةيان دةرخستوة ، بؤ ئةوةى جيَى متمان
موسَلمانان بن و ضةواشةكاران كة ثؤشاكى درؤ و ضةواشةكارى نةكةن بةبةر خؤيان 
و كةسانى ترى نةزانةوة ، هةروةك لةم سةردةمانةدا ، و بيَشةرمانة كةسانى 
ضةواشةكار ئةو ثلةية بةخؤيان دةدةن كة وةكو زانايةك ثاكانة و ثلة و ثايةى 

ن ، نةك لةبةر ئةوةى كة ئةو كةسانة زانايةتى بةكةسانيَكى بيدعةكار و حزبى بدة
شايستةى ئةوة بن ، بةَلكو تةنها لةبةر هاو حزب بوون يان لةبةر ئةوةى هاوبريى 

 خؤيانة !!!



 

 

 37 ba8.org 

 ................................                    ةمحةت بي ت  لة ئريجا                               بةرائةتى ثي شةوا ئةلبانى بة ر 

ئةوةى زياتر جيَطةى سةرنج بيَت لةكارى ضةواشةكارانى ئةم سةردةمة ئةوةية 
ةرنةبرِن كة ئةو كارةيان ـ باسكردنى كةسانى تر بة زانا ـ ئةطةر رِاستةوخؤ ئةوة د

تيَيدا ، بة نارِاستةوخؤ ئةوة دةردةبرِن كة خؤيان لة زانا زاناترن !!! ضونكة ئةهليةتى 
 لَ وْ  حَ اَل وَ ئةوةيان بةخؤيان داوة كة زانايانى ئةهلى سوننة بة موسَلمانان بناسيَنن !!! 

 !!!! هِ ـللَّ  ِبِ الَّ إِ  ةَ وَّ  قُـ اَل وَ 

 نْ مَّ ـ مِ الَّ إِ  مَ لْ عِ ا الْ ذَ هَ  ذُ خَ ؤْ  يُـ )) اَل ى : ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةت ون () ابن عَ 
، واتة : ئةم زانستة شةرعية وةرناطرييَت جطة لةوانة نةبيَت  (1) (( بِ لَ لطَّ ِبِ  هُ لَ  دَ هِ شُ 

 كة شايةتيان بؤ دراوة بةوةى كة فيَرخوازى زانستى شةرعى بوونة .

كة  رين (ـ) ابن سيوا ووتةى ثيَشة ىلة ليَدانةوة مد ِبزمول (ـ) الدكتور أحبؤية 
ى ـلَ إِ  لُ يْ بِ )) السَّ دا فةرموويةتى : ـ (2) ؟ (( مُ ـالِ عَ الْ  فُ رَ عْ يُـ  فَ يْ )) كَ فةرموويةتى : 

،  هِ رِ ـصْ عَ  اءِ هَ قَ فُـ  نْ مِ  نَ يْ ورِ هُ شْ مَ ـالْ ، وَ  هُ نْ عَ  هِ تِ قْ ي وَ ـفِ  مِ لْ عِ الْ  لِ هْ أَ  الِ ؤَ سُ ؛ بِ  مِ ـالِ عَ الْ  ةِ فَ رِ عْ مَ 
، واتة : رِيَطةى  (( مِ لْ عِ الْ  بِ لَ طَ بِ  رَ هِ تَ شْ يَ  نَّ أَ ، وَ  هِ رِ مْ أَ  نْ مِ  هُ ونَ رُ ـبِ خْ ـا يُ ى مَ ـلَ عَ  لُ و ِ عَ يُـ وَ 

و  طةيشنت بة ناسينى زانا ، بة ثرسياركردنة لة ئةهلى عيلم و زانايان لة كات
ى خؤيدا ، و ئةوانةى كة شةرعزانن لة سةردةمى ئةودا ، وة متمانة دةكاتة سةردةم

                                                           
،  153/ 1 :ي الكامـل ـ، وابـن عـدي فـ 2/ 2 :جرح والتعديل ـي الـامت في حـ) أخرجه ابن أب (1)

 (.من طرق  ، 161 ،ي الكفاية ـخطيب فـ، وال 405 ،محدث الفاصل ـي الـوالرامهرمزي ف

 (. 325/  2: البغدادي  لخطيب، لمتفقه ـ) الفقيه وال (2)
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هةواَلى ثيَدةدةن لة سةرى ، وة دةبيَت ناسراويش بيَت بةوةى كة  سةر ئةوةى كة ئةوان
 فريخوازى زانستى شةرعى بووة .

زانايان نةك تةنها بؤ ناسيى زانايانى تر ئةم ثةيرِةوةيان بةكارهيَناوة ، بةَلكو بؤ 
زانينى ثلة و تواناى خؤشيان بؤ ئةهليةتى فةتوادان ، و مةنزيلةتى عيلمى ثرسيان 

ـ بة رِةمحةت  ) أنس (ى كورِى ـ ) مالك (تر كردووة ، ئةوةتا ثيَشةوا  بة زانايانى
 لْ  : هَ ِنِ  مِ  مُ لَ عْ أَ  وَ هُ  نْ مَ  تُ لْ أَ  سَ َّتَّ ى حَ وَ تْـ فَ ي الْ ـفِ  تُ بْ جَ ا أَ )) مَ فةرموويةتى : بيَت ـ 

 لَ يْ قِ ، فَ  كَ لِ ذَ ي بِ ـنِ رَ مَ أَ فَ  ، دٍ يْ عِ سَ  نَ  بْ َي حْ ـيَ  تُ لْ أَ سَ ، وَ  ةَ عَ يْـ بِ رَ  تُ لْ أَ ؟ سَ  كَ لِ ذَ لِ  عاً ضِ وْ ي مَ ـانِ رَ يَـ 
 الً هْ أَ  هُ سَ فْ ى نَـ رَ يَـ  نْ أَ  لٍ جُ رَ ي لِ غِ بَ نْـ  يَـ ي ، اَل هِ تَ نْـ أَ  تُ نْ كُ   الَ ، قَ  كَ وْ هَ ـنَ  وْ لَ  هِ ـاللَّ دِ بْ  عَ ِبَ  أَ : َيَ  هُ لَ 
وة ، واتة : وةآلمى هيض فةتوايةكم نةداوةتة (1) (( هُ نْ مِ  مُ لَ عْ أَ  وَ هُ  نْ مَ  لَ أَ سْ  يَ َّتَّ حَ  ءٍ يْ ـشَ لِ 

تاكو ثرسيارم نةكرد لةوانةى كة لة خؤم زاناتر بوون ، ئايا بة شياوم دةزانيَت بؤ ئةو 
 ) سعيد (ى كورِى ـ حي (ـ) يكرد و ثرسياريشم لة  ) ربيعة (شويَنة ؟ ثرسيارم لة 

ووترا : ئةى باوكى  ) مالك (كرد ، فةرمانيان ثيَكردم بةو كارة ، بة ثيَشةوا 
و قةدةغةى ئةو كارةيان ىلَ بكردايةى ؟ ئةويش فةرمووى :  عةبدوَلآل ئةطةر ياساغى

وازم ئةهيَنا و ئةو كارةم نةدةكرد ، ضونكة نابيَت هيض كةسيَك خؤى بة شياو بزانيَت 
 بؤ شتيَك تاكو ثرسيارى لة خؤى زاناتر نةكات .

                                                           
 رىـى السنن الكبــمدخل إلـي الـف، والبيهقي   316/ 6 :ي حلية األولياء ـ) أخرجه أبو نعيم ف (1)
 (.ن ـمن طريقي ، 326/ 2 :متفقه ـي الفقيه والـخطيب فـ، وال 825 : رقم، ب 440: 
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ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بةو جؤرة  ن (ـحمد بن صاحل العثيميـ) مثيَشةوا 
)) لكن مع األسف الشديد ، ى كة ثيَضةوانةى ئةم رِيَسايةن فةرموويةتى : كةسانة

الشيخ ، فاآلن كلمة الشيخ  ا صارت كلمةـإن كلمة الشهيد اليوم صارت رخيصة ، كم
 !!! : شيخ يقال له (2)من كرسوعه (1)يقال لإلنسان الذي ال يعرف كوعه ، يعِنرخيصة

ن ، وعن ـيقوم يتكلم بكالم فصيح بيجلس كله عوام ، مث ـي مـجلس فـجده يـوت
 ر له ، فيكون عندهم شيخ الشيوخ !!!ـم ، ال نظيـشجاعة ، فيقولون : هذا عال

ختصرا من ـوكذلك أيضا سهلت كلمة اإلمام ، اآلن لو صنف اإلنسان كتاِب م
ا  ـمـال! اإلمام البد أن يكون ع ـى ال  عَ ت  ـ ه ـأبسط ما يكون ، قالوا : هذا إمام !! سبحان اللَّ 

                                                           
)) الُكوُع : طرف الزند  دا فةرموويةتى :ـ(  544/  2ر : ـمنيـمصباح الـ) ال لة) الفيومي (  (1)

فال و ) الَكاُع ( لغة ، قال األزهري : ) جمع ) َأَكواٌع ( ، مثل : قفل وأقـهام ، و الـي اإلبـالذي يل
ي ـان متالصقان فـهام ، و مها عظمـمحاذي لإلبـي رسغ اليد الـالُكوُع ( طرف العظم الذي يل

خنصر ـي الـالساعد ، أحدمها أدق  من اآلخر ، و طرفامها يلتقيان عند مفصل الكف  ، فالذي يل
وُع ( ومهـا عظمـا سـاعد الذراع ، ـ) الكُ : ه ـال لـام يقـهـي اإلبـ) الُكرُسوُع ( و الذي يل : هـيقـال ل
) اتج العروس من وة برِوانة : ن ) الُكوِع ( و ) الُكْرُسوِع ( (( ـد : ال يفرق بيــي البليـويقال ف

 (. 141/ 22لزَّبيدي : ، ل جواهر القاموس

ــوة  (2) ــاتووة ـ    ( 1/980روزآِبدي : ـلفيـــ، ل محيطـ) القـــاموس الـــة لـ َعُة ، )) الُكْرَســـ: دا هـ
ي َطَرِف ـِخْنَصَر الَناِتىُء عنَد الرُّْسِغ أو ُعظَْيٌم فـي الـا : ... َطَرُف الزَّْنِد الذي يَلـوالُكْرسوعُة بضمهم

 (.َن (ـِر اآلدِمييـي الرُّْسَغ من وظيِف الشاِء وَنِوها من غيـا يَلـمـالَوِظيِف م
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مفاهيم هنا ـا اختلفت الـمـهذا لـرا متبوعا ، وليس كل إنسان يؤلف يسمى إماما ، ولـكبي
ن ، وتقول : قال ـمؤلفيـرا ألحد الـ، صارت األلقاب تشوش ، فعندما تقرأ كتاِب صغي

اء ، وهذا ـاإلمام فالن ابن فالن ! ماذا يظن السامع ؟ ، يظن أنه إمام من أكابر العلم
 . (3) يء من الكذب ((ـا ال يستحق ، ألن هذا فيه شـ، أن نصف اإلنسان ِبجوز ـال ي

واتة : بةآلم بةداخيَكى زؤر طةورةوة دةَليَم : ووشةى شةهيد لةم رِؤذطارةدا بيَنرخ 
بووة ، هةروةكو ضؤن ووشةى شيَخيش بيَنرخ بووة ، ئيستا ووشةى شيَخ بيَنرخ بووة ، 

)  يَت : كة دوو سةرى ئيَسكةكةكانى باسكيان ئةوةش بةوةى كة بةكةسانيَك دةووتر
 لة يةك جياناكةنةوة !! كةضى ثيَيان دةووتريَت : شيَخ !!!! كوع و كرسوع (

وة دةبينيت لة مةجليسى وا دادةنيشيَت كة هةموو كةسانى عةوامن ، و ئةويش 
ئازايةتى خؤى دةردةخات ، و  هةَلدةستآ بة ووتنى ضةند ووتةيةكى رِةونةقدار ، و

َلكةكةش دةَليَن : ئةمة زاناية !! و هاوشيَوةشى نية !! بؤية دةبينيت الى ئةوان بة خة
 ردريَت !!يَشيَخى هةموو شيَخان دةذم

هةروةها ووتنى ووشةى ثيَشةواش ئاسان بووة ، دةبينيت ئةطةر كةسيَك 
ثةرتوكيَكى كورت ، كة ئاسانرتين شتة نووسيةوة ، دةووتريَت : ئةوة ثيَشةواية !!! 

كى و بيَطةردى بؤ خواى ثةروةردطار !! ثيَشةوا دةبيَت زانايةكى طةورة بيَت ، و ثا
خةَلكى شويَنكةوتووى هةبيَت ، نةك هةر كةس و نووسى ثيَى بووتريَت ثيَشةوا !!! 

                                                           
 (. 30/  1ن : ـاعة ، للشيخ ابن عثيميـجمـرح عقيدة أهل السنة والـ) فوائد من ش (3)
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وة لةبةر ئةوةى كة ليَرةدا ضةمكةكان تيَكةَلبوون ، دةبينيت نازناوةكان دةشيَويَنريَن 
ة كة ثةرتوكيَكى بضوكى يةكيَك لة نووسةران و ئاوةذوو دةكريَت ، ضونك

دةخويَنيتةوة و دةَليَت : ثيَشةوا فآلنى كورِى فآلن فةرموويةتى !!! بيسةر طومانى 
ضى دةبات ؟!! طومانى ئةوة دةبات كة ثيَشةوايةكة لة زانايان ، ئةمةش نادروستة و 

رِيَك درؤى نابيَت كةسيَك وةسف بكةين بة سيفةتيَك كة شايستةى نية ، ضونكة ب
 تيَداية .

هةر لةم بارةيةوة ـ واتة : هةستانى زانايان بة طةواهى دان بؤ زانايانى ترى 
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم  ) مقبل بن هادي الوادعي (ئةهلى سوننة ـ شيَخ 

ي هذا ـاء السلفيون فـ)) إذا سئلنا من هم العلماراستة دةكات كة : ـئ ىارةـثرسي
بكريَت كة زانايانى يَ، واتة : ئةطةر ثرسيارمان ل (( ر ؟ فكيف جنيب ؟ـالعص

 سةلةفيةت لةم سةردةمةدا كيَن ، ضؤن جواب دةدةينةوة ؟

» يقول :  م ـلَّ سَ وَ  هِ ى آلِ ل  عَ وَ  هِ يْ ل  عَ  هُ ى اللَّ ل  ـ صَ  يبُّ )) النَّ ثاشان لة وةآلميشدا دةفةرمويَت : 
 هُ ـاللَّ  رُ مْ أَ  يَ ـتِ  أيَْ َّتَّ حَ  مْ هُ ـلَ ذَ خَ  نْ مَ  مْ هُ رُّ ـضُ  يَ اَل  ق ِ حَ ـى الْ ـلَ عَ  نَ يْ رِ اهِ  ظَ يِت مَّ أُ  نْ مِ  ةٌ فَ ائِ طَ  الُ زَ  تَـ اَل 
ـ  يُّ ـانِ بَ لْ اأْلَ  خُ يْ الشَّ ، وَ  ـ هُ ـاللَّ  هُ ظ  فِ حَ ـ  زٍ ِبَ  نُ ابْ  خُ يْ الشَّ :  اءِ ـمَ لَ عُ الْ  ءِ اَل ؤُ هَ  نْ مَ ، فَ  « كَ لِ ذَ كَ   مْ هُ وَ 

 خُ يْ الشَّ ي ، وَ ادِ هَ  نُ بْ  عُ يْ بِ رَ  خُ يْ الشَّ ، وَ  انِ زَ وْ فَ الْ  حُ الِ صَ  خُ يْ الشَّ ، وَ  (1) ـ هُ ـاللَّ  هُ ظ  فِ حَ 

                                                           
 ئةم ووتةية ثيَش كؤضى دوايى ثيَشةوا ئةلبانى بووة ، بؤية دةَليَت : خوا بيثاريَزيَت . (1)
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ن ! قلت : ـحزبييـ، ... فإن قال قائل : أنت ال تذكر ال ـ هُ اللَّ  مُ هُ ظ  فِ َحـ اد بَّ عَ الْ  نِ سِ حْ مُ ـالْ دُ بْ عَ 
ُ ََل َيهْ  ] : ال أذكرهم وال كرامة ُ قُلُوبَُهْم َواَّللذ َزاَغ اَّللذ

َ
ا َزاُغوا أ ِدي الَْقوَْم فَلَمذ

 . (1) (( ( 5) الصف :  [الَْفاِسقنَِي 

فةرموويةتى : بةردةوام كؤمةَليَك لةئوممةتةكةم  واتة : ثيَغةمبةرى خوا 
لةسةر رِةوايى بةردةوامن ، سةرنةخستنى هةنديَك بؤيان زيانيان ثآ ناطةيةنيَت ، و 

خواى ثةروةردطار ديَت ، فةرمانى هةروةها ئةوانةى كة ثيَضةوانةيان دةبنةوة ، تاكو 
 ) ابن ِبز (رِةواية بةردةوامن ، لةو زانايانةش : شيَخ  و ئةوان لةسةر ئةو مةنهةجة

صـاحل الفـوزان (  )خ ـخوا بيثاريَزيَت ، وة شيَ ي (ـ) األلبانخوا بيثاريَزيَت ، وة شيَخى 
خوا ـ  محسن العباد (ـ) عبدال، و شيَخ  ي (ـلـدخـمـادي الـــع بن هـربي ، و )

يَت : تؤ ناوى حزبيةكان ناهيَنيَت !! ئةوا ، ... وة ئةطةر يةكيَك بَلـ بيانثاريَزيَت 
 دةَليَم : ناويان ناهيَنم و هيض رِيَزيَكيشيان لةالم نية .

 : ( رُ ) اآلَثَ ـ بة شويَنةوار و ثامشاوةكانيان  3

مةبةست لة شويَنةواريان ئةو ثةرتؤك و فةتوايانةية كة دواى خؤيان دةبيَت بة 
 موطأ (ـ) الثامشاوة بؤيان ، وةكو كتيَبى  سةرضاوةى وةرطرتنى شةرع بؤ موسَلمان ، و

                                                           
تـم   :راث وحـزب التحريرـمعية إحيـاء التـن مـن مـدينة ِبرمنغهام عن جـريطانييـأسئلة الب  )(1)

 . ( 162هـ ، السـؤال : 1417شوال  21ي ـالتسجيل ف
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، و  ) حنبل (ى كورِى ـ مد (ـ) أحى ثيَشةوا ـ ) مسند (، و  ) مالك (ى ثيَشةوا ـ
) ، و  ) الشافعي (ى ثيَشةوا ـ د (ــمسنـ) األم ، و الرسالة ، و الهةريةك لة كتيَبى 

توكةكانى سوننة ثةر، و  ) البخاري ومسلم (ةوايان ـة ثيَشـى هةريةك لـ صحيح (
، و ئةو كتيَبانةى كة لة زانستى قورئان رِاظةكردن و سوننةت ليَكدانةيدا نووسراون 
، و هةر هةمووشيان بة طشتى هةزارةها كتيَبى تريش كة بة سةرضاوة دادةنريَن بؤ 

 موسَلمانان ، و جيَى متمانةيانن بة طشتى .

ةرعى لة هةموو هةر ئةو سةرضاوانةشن كة زانايان ، و فيَرخوازانى ش
سةردةميَكدا خؤيان و جطة لة خؤشيان لة سةر ثةروةردة دةكةن ، و هانى طةرِانةوةى 
موسَلمان دةدةن بؤيان ، كةواتة زانايان با بةجةستةيان لة ناو موسَلمانان برِؤن 
 ونةميَنن ، بةآلم دَلنيان لةوةى كة شويَنةوار وثامشاوةكانيان لة ناوياندا دةميَنيَتةوة .

لةم بارةيةوة   ) أبو طالب (كورِى  ي (ـ) عل و هاوةَلى بةرِيَز ةواـثيَش
ي ـفِ  مْ هُ رُ آَثَ , وَ  ةٌ ودَ قُ فْ مَ  مْ هُ ـانُ يَ عْ , أَ  رُ هْ الدَّ  يَ قِ ا بَ مَ  ونَ قُ ِبَ  اءُ ـمَ لَ عُ )) الْ  فةرموويةتى :

جةستة و ، واتة : زانايان بة مانةوةى زةمانة دةميَننةوة ، رِاستة  (( ةٌ ودَ جُ وْ مَ  وبِ لُ قُ الْ 
 تةنيان ناديارة ، بةآلم شويَنةوار كاريطةريان لة دَلةكاندا بوونى هةية .
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ميراتطرانى  كة توانج لةزانايان و ىتاوانى ئةو كةسة:  دووةم
 دةدات ؟ ـصةآلت و سةالمى خوايان لةسةر بيَت  ـثيَغةمبةران 

ةوى سةلةفى صاَلحى لة بنةواكانى بريوباوةرِى ئةهلى سوننة وجةماعة ، و ثةيرِ
ئةم ئوممةتة ئةوةية كة : نابيَت باسى ثيَشةوايان و زانايانى ئيسالم بةخراثة بكريَت و 
تانة و تواجنيان ليَبدريَت ، ضونكة ئةو كارة الرِيَبوون و الدانة لة رِيَطاى رِاست ، 

 اءُ ـمَ لَ عُ )) وَ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ي (اوِ حَ ) الطَّ هةروةكو ثيَشةوا 
 هِ قْ فِ الْ  لُ هْ أَ ، وَ  رِ ثَ اأْلَ وَ  رِ ـَخبَ ـالْ  لُ هْ أَ ـ  نَ ـيْ قِ حِ الالَّ  ِمنَ  مْ هُ دَ عْ بَـ  َمنْ وَ  نَ ـيْ قِ ابِ السَّ  ِمنَ ـ  فِ لَ السَّ 
 .(1)(( لِ يْ بِ السَّ  رِ ـيْ ى غَ ـلَ عَ  وَ هُ فَـ ،  وءٍ سُ بِ  مْ هُ رَ كَ ذَ  نْ مَ ، وَ  لِ يْ مِ جَ ـلْ  ِبِ الَّ إِ   يُْذَكرونَ ، اَل  رِ ظَ النَّ وَ 

واتة : زانايانى سةلةف و ثيَشينان ، و ئةوانةشيان كة دواتر بة دواياندا هاتوون 
، كة كةسانى ضاكةكار و شويَنكةوتةى شويَنةوارى ثيَشينيان ، وة كةسانى شةرعزان 
و خاوةن ديد و تيَرِوانني ، نابيَت جطة بة باشى باسيان ليَوةبكريَت ، و ئةو كةسةش 

 ات ، ئةوا لة سةر رِيَطةيةكة جطة لة رِيَطاى رِاست .كة بة خراثة باسيان ليَوةبك

ليَكدانةوةى ئةم  بيثاريَزيَت ـ لةثةروةردطار ـ خوا  وزان (ـاحل الفـ) صشيَخ 
 وزُ جُ ـ يَ اَل )) فَ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ي (اوِ حَ ) الطَّ ووتةيةى ثيَشةوا 

 ا اَل ذَ هَ ، فَـ  ادِ هَ تِ ي االجْ ـفِ  أٌ طَ خَ  مْ هِ ضِ عْ بَـ  نْ مِ  لَ صَ حَ  وْ  لَ َّتَّ ، حَ  مْ هِ صِ قُّ نَـ تَـ وَ  مْ هِ يْ فِ  نُ عْ الطَّ 
  يبُّ النَّ  الَ ، قَ  ق ِ حَ لْ لِ  ونَ بُ الِ طَ  مْ هُ  كَ لِ ذَ  عَ مَ ، وَ  ونَ ئُ طِ خْ ـيُ  دْ قَ  مْ هُ َــّن؛ أِلَ  مْ هِ صِ قُّ نَـ ي تَـ ـضِ تَ قْ يَـ 

                                                           
 .( 97، برقم :  67أو ص 18ترتيب أبـي سنة الكوردي ، ص منت العقيدة الطحاوية ، للطحاوي ،)  (1)
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 (2) « دٌ احِ وَ  رٌ جْ أَ  هُ لَ فَـ  أَ طَ خْ أَ فَ  دَ هَ تَـ ذا اجْ إِ ، وَ  انِ رَ جْ أَ  هُ لَ فَـ  ابَ صَ أَ فَ  مُ اكِ حَ ـالْ  دَ هَ تَـ ا اجْ ذَ إِ  »: 
 ا اَل ـمَ يْ وا فِ لُ خُ دْ يَ  نْ أَ  مْ هُ ـلَ  قُّ حِ ـ يَ اَل  هُ َــّن؛ أِلَ  نَ ـيْ مِ ـالِ عَ تَـ مُ ـالْ  سَ يْ لَ وَ  اءِ ـمَ لَ عُ الْ  ق ِ ي حَ ـا فِ ذَ هَ ، وَ 

 ، واتة : بؤية نابيَت تانةيان ليَبدريَت و سوكايةتيان بةرامبةر (3) (( ونَ نُ سِ حْ ـيُ 
بكريَت ، ئةطةرضى هةَلةش لة هةنديَكيانةوة بكةويَتةوة بة هؤى ئيجتيهاديانةوة ، 
وةمةش ئةوة ناخوازيَت كة سوكايةتيان بةرامبةر بكريَت ، ضونكة زانايان لةوانةية 

  هةَلةش بكةن ، بةآلم لة طةأل ئةوةشدا داواكارى رِاستني ، ثيَغةمبةرى خوا
كؤششى خؤى كرد و رِاستى ثيَكا لة فةرموويةتى : ئةطةر كةسى دادوةر 

ثيَكا يحوكمةكةيدا ئةو دوو ثاداشتى بؤ هةية ، وة ئةطةر كؤششى خؤى كرد و نةش
ئةوا هةر ثاداشتيَكى بؤ هةية ، ئةمة دةرحةقى زانايانة نةك ئةوانةى خؤيان بةزانا 

 دةزانن !!! ضونكة بؤيان نية برِؤنة بواريَكةوة كة نايزانن .

فةرموويةتى :  ) صاحل آل الشيخ (هةروةكو شيَخ ئةم قةدةغةكردنةش 
 لِ ائِ سَ ي مَ ـفِ  ونَ تُ ُمفْ ـالْ  مُ هُ َــّنأِلَ وَ ،  ةِ عَ يْـ رِ ـالشَّ  ُهم نـََقَلةُ َــّ ن)) أِل دةطةرِيَتةوة بؤ ئةوةى كة : 

 ثِ يْ دِ  حَ َّن عْ مَ ، وَ  هِ ابِ تَ ي كِ ـفِ  ـ لَّ جَ وَ  زَّ ـ عَ  هِ ـاللَّ  مِ اَل  كَ َّن عْ مَ  اسِ لنَّ لِ  ُمبَـيِ ُنونَ ـالْ  مْ هُ َــّنأِلَ ، وَ  ةِ عَ يْـ رِ ـالشَّ 
،  ةِ حَ يْ حِ الصَّ  ةِ دَ يْ قِ عَ الْ  تِ يْ بِ ثْ تَـ بِ  هُ نْ بُّوَن عَ ذُ يَ وَ  نِ يْ الد ِ  نِ عَ  ونَ عُ فَـ دْ يَ  نَ يْ ذِ الَّ  مُ هُ ، وَ   يب ِ النَّ 

                                                           
 (.) رواه البخاري و مسلم  (2)

 (. 213/  1صاحل الفوزان : للعالمة رح العقيدة الطحاوية ، ـ) ش (3)
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 يِت الَّ  ةِ لَ اطِ بَ الْ وَ  ةِ رَ كَ نْ مُ ـالْ  ثِ يْ ادِ حَ اأْلَ ، وَ  اتِ وعَ ضُ وْ مَ ـَردُّ الْ  ، وَ   يب ِ النَّ  ةِ نَّ تـَْثِبْيُت سُ وَ 
 .  يب ِ لنَّ لِ  تْ فَ يْـ ضِ أُ 

اء ورَثََة األنبياء ؛ ألنَّ ـهذا كان العلمـاية العلمية ـ ولـحمـريعة ـ الـاُة الشـمَ ـفهم إذًا حُ 
َمى العلم هم الصحابة ـا َورَّثُوا العلم ، والذين حَ ـا وإمنـمـوال دره اراً ـم يـَُور ِثُوا دينـاألنبياء ل

ن من أهل ـاء اتبعي التابعيـاء السلف وعلمـ، وهم التابعون من علم ـ مْ هِ يْ ل  عَ  هِـاللَّ  انُ وَ ض  رِ ـ 
 حديث ومن أهل الفقه .ـال

جميل ، وأن ال نقع ـجميع ِبلـاعة : أن يُْذَكَر الـجمـفهؤالء منهج أهل السنة وال
جميل ـْذَكُروَن ِبلحديث وال من أهل الفقه ، بل يُ ـاء ال من أهل الـٍم من العلمـي عالـف

ا اجتهدوا ورََجوا األجر ـهم إمن َِ ـا أخطؤوا فيه أنـهم فيمـا يـُْرَجى لـوال يُْذَكُروَن بسوء ، وإمن
 . (1) خطأ ال يـَُتاَبُع عليه صاحبه ((ـوالثواب وال

ةرةوةى شةريعةتن ، وة لةبةر زطويَسةردةم لة دواى  سةردةمواتة : ضونكة زانايان 
انن لة باس و ثرسة شةرعيةكان فةتوايان ئاراستة دةكريَت ، وة ئةوةى كة هةر ئةو

لةبةر ئةوةش كة ئةوانن ووتةى خواى ثةروةردطار لة كتيَبةكةيدا ، و ووتةى 
لة فةرموودةكانيدا ئاشكرا دةكةنةوة ، وة ئةوانيشن ثاريَزةرانى  ثيَغةمبةرةكةى 

اوةرِى دروست ـان بؤ بريوبـدنيئايني و ئةوانةى كة ثاريَزطارى ليَدةكةن ، بة جيَطري كر
، لة طةأل رِةتكردنةوةى فةرموودة  و سةملاندنى سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا 

                                                           
 .( 19ـ  18/ 45:  الشيخ صاحل آل الشيخ، ي الطحاوية من مسائل ـا فـحاف السائل ِبـ) إت (1)
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، و بآ بنةواكان ، كة دراونةتة ثاأل  ) ضعيف (هةَلواسراوةكان ، و فةرموودة 
 . ثيَغةمبةرى خوا 

تى هةر ئةوانن ثاريَزةرانى شةريعةت ـ ثاراستنة زانستيةكةى ـ بؤية بة رِاس
زانايان بة مرياتطرانى ثيَغةمبةران دادةنريَن ، ضونكة ثيَغةمبةران دواى خؤيان هيض 
دينار و درهةميَكيان بة مريات بةجآ نةهيَشتووة ، بةَلكو ئةوان زانستيان لة دواى 
خؤيان بة مريات بةجآ هيَشتووة ، وة ئةوانةش كة زانستةكةيان ثاراستووة هاوةآلنى 

ةوانةى كة لة ثاش ئةوان هاتوون لة زانايانى شويَنكةوتوان ، ، وة ئ بةرِيَزيبوون 
و زانايانى ثيَشني ، و شويَنكةوتوانيان لة ئةهلى حةديس ، و ثيضشةوايانى فيقهو 

 شةريعةت .

جا ثةيرِةوى ئةهلى سوننة و جةماعة لةوانةدا ئةوةية كة : هةمووان بة باشى 
نى هيض زانايايةك لة زانايان ، زانايانى باسيان ليَوة بكريَت ، وة نةكةوينة ووتة ثيَوت

ئةهلى حةديس بيَت يان فةقيهو شةرع زانن بن ، وة دةبيَت بة باشى باسيان ليَوة 
بكريَت ، نةك بة خراثى ، بةَلكو لة طةأل ئةوةشدا دةبيَت ئاواتةخوازى ئةوةش بني كة 

داوة و  خواى ثةروةردطار ليَيان نةطريَت ، ضونكة ئةوان هةوأل و كؤششى خؤيان
 ئاواتةخوازى ثاداشت بوونة ، هةَلةش شويَنى خاوةنةكةى ناكةوتريَت تيايدا .

 عُ فْ ) رَ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كتيَبى  ) ابن تيمية (هةر لةم بارةوةية كة ثيَشةوا 
نووسيوةتةوة ، بؤ ئةوةى موسَلمانان مةنزيلةتى زانايان و  ( مِ اَل عْ اأْلَ  ةِ مَّ ئِ اأْلَ  نِ عَ  مِ اَل مَ ـالْ 
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ثيَشةوايان بزانن ، و بزانن ضؤن مامةَلةيان لةطةَلدا دةكةن ، و ضةندةها كتيَبى 
 تريش كة لةم بارةيةوة نووسراوون .

لة كةوتنة ثيَضةوانة بوونةى ئةم بنةواية ،  يَتبؤية موسَلمان دةبيَت بةئاطاب
ؤَلةى ضونكة تانةدان و توانج دان لة زانايان تاوانيَكى طةورةية و خواى ثةروةردطار ت

ـ بة رِةمحةت  ر (اكِ سَ ) ابن عَ ئةو تاوانة لة ئةجنامدةرانى دةكاتةوة ، هةروةكو ثيَشةوا 
َك لِ ـ)) اْعَلْم ََي َأِخي َوفَـَّقِِن اللَّ بيَت ـ فةرموويةتى :  ْخَشاُه ـمَّْن يَ ـَنا مِ ـَمْرَضاتِِه َوَجَعلَ ـُه َوِإَيَّ
َتِقِصيِهْم ـِه فِ ـَوَعاَدُة اللَّ ، اِء َمْسُموَمٌة ـُعَلمَ ُحوَم الْ ـَويـَتَِّقيه َحقَّ تـَُقاتِِه َأنَّ لُ  ي َهْتِك َأْسَتاِر ُمنـْ

ُه قـَْبَل َمْوتِِه ِبَْوِت اْلَقْلِب ـاِء ِِبلثَـّْلِب ابـَْتاَلُه اللَّ ـي اْلُعَلمَ ـَمْعُلوَمٌة ، َوِإنَّ َمْن َأْطَلَق ِلَسانَُه فِ 
ةردطار من و تؤش سةركةوتوو بكات بؤ ، واتة : براى خؤم بزانة ـ خواى ثةرو (1) ((

طةشنت بة رِةزامةندى خؤى ، وة بشمان كات لةوانةى كة بةو ثيَيةى كة ثيَويستة ليَى 
برتسني و تةقواكارى ئةو بني ـ كة طؤشتى زانايان ذةهراوية ، و عادةتى خواى 

نة ثةروةردطارييش لة هةَلماَلني و هةتككردن سرتى ئةوانة ئاشكراية كة توانج و تا
لة زانايان دةدةن ، وة ئةو كةسةش كة زمانى بةرِةآلكات لة قسةثيَكردنى زانايان 

 ئةوا بيَطومان خواى ثةروةردطار ثيَش مردنى توشى مردنى دأل دةكات .

                                                           
ر ـي : ) نشـــا فـــ، وقيــل إنــه للخطيــب البغــدادي كمــ 235كرمــي : ص لل، ) الكواكــب الدريــة  (1)

 (. 9/  1ي : ـحدوشـي الفضل الـب، أل رـي منظومة قواعد التفسيـر فـالعبي
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ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ) حنبل (ى كـورِى  مد (ـ) أحهةر لةم بارةيةوة ثيَشـةوا 
، واتة  (2) (( اتَ ا مَ هَ لَ كَ أَ  نْ مَ ، وَ  ضَ رُ ا مَ هَ َشَّ  نْ مَ  ةٌ ومَ مُ سْ مَ  اءِ ـمَ لَ عُ الْ  ومُ حُ ـ)) لُ فةرموويةتى : 

: طؤشتى زانايان ذةهراوية ، ئةو كةسةى بؤنى بكات نةخؤش دةكةويَت ، وة ئةوةش 
 بيخوات دةيكوذيَت .

دةبيَت خؤيان بثاريِزن لةكةوتنة تانة و تةشةرةدان ، و  انموسَلمان ووبكةوا
ان و زانايانى ئةهلى سوننة و جةماعة ، ثيَشني و سةلةفى تؤمةتباركردنى ثيَشةواي

صاَلحى ئةم ئوممةتة ، ئةوةش لةبةر طةورةيى تاوانةكة و ئةو ئاكامة خراثةى كة ليَآ 
 دةكةويَتةوة .

 

 

     
 

 

 
 

                                                           
 (. 9/  1ي : ـحدوشـي الفضل الـب، أل رـي منظومة قواعد التفسيـر فـر العبيـ) نش (2)



 

 

 50 ba8.org 

 ................................                    ةمحةت بي ت  لة ئريجا                               بةرائةتى ثي شةوا ئةلبانى بة ر 

كة ئةطةر ووتةى زانايةك :  ئاشكراكردنى ئةوةى:  يةميَس
ة خراثانة بة بؤضونى بؤضونى ترى خراث بطريَتةوة ، ئةوا ئةو بؤضوون

ئةو زاناية دانانريَن ، تاكو ئةوة ئاشكرا نةكات ، بة طوفتار يان بة 
 : كردارى

باس ثرسة شةرعيةكاندا دةخريَنةرِوو لةاليةن  ةو رِيَسا و بنةوايانةى كة لةل
ثيَشةوايان و زانايانى ئةهلى سوننة وجةماعة ، و دةبيَت رِةضاو بكريَت لة ليَدانةوةى 

، واتة :  ب ((هَ ذْ ِبَِ  سَ يْ لَ  بِ هَ ذْ مَ ـالْ  مُ زِ )) اَل مةزهةبى زانايان ، ئةوةية كة بؤضوون و 
 زانايان بة بؤضوونيان دانانريَت . و ووتةى بؤضوونخراثى ى راوخواز

ليَرةدا ووتةى ضةند ثيَشةوا و زانايةك لة زانايانى ئةهلى سوننة و جةماعة 
وتويَكردنى ووتةى زانايان نةكةوينة هةَلة دةخةينة رِوو لةو بارةيةوة ، بؤ ئةوةى لة تا

و ووتة و بؤضوونى وايان نةدةينة ثاأل ، كةضى ئةوان ليَى بةرينب بةريبوونى طورط لة 
بةتايبةت لةو ثرس و باسانةى كة لةم نووسني و  ـ الُمالسَّ  هِ يْ ل  ـ عَ  ) يعقوب (خويَنى كورِى 

ها تؤمةت و ووتةى ثرِوثوض كتيَبةى كة لة بةر دةستتداية !!! كة دةبينيت ضةندة
دراوةتة ثاأل ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة باس و ثرسى ئيمان و كوفر ... 

ووتةكانى ترى بةرِاشكاوى ثيَضةوانةى ئةوة دةردةبرِيَت  هتد !!! سةرةرِاى ئةوةى كة لة
ؤى بةزارى يَت !!! يان : سةرةرِاى ئةوةى كة خرتسبةكة دةدريَتة ثاَلى ، و بؤى هةَلدة
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!!!! بةآلم ضى بووتريَت لةطةأل كةسانى نةزانكار و  (1)بةرى دةكات  ـآخؤى خؤى ل
كةودةن ، كة هةر ئةيانةويَت ووتةى خؤيان بسةثيَنن ، ئةطةر لة سةر مةزهةب و 

 ةَ وَّ  قُـ اَل وَ  لَ وْ  حَ اَل وَ ،  ((بشفرِيَت هةر بزنة !!!!  ))بؤضوونى ئةوةش بيَت كة دةَليَت : 
 . هِ ـللَّ  ِبِ الَّ إِ 

)) هل الزم كة كرا ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ) ابن تيمية (ثرسيار لةشيَخى ئيسالم 
بؤضوون زانايان بة خراثى ، واتة : ئايا خوازراوى  مذهب مذهب أم ال ؟ ((ـال

 بؤضوونيانة دانانريَت يان نة ؟

 )) الصواب : أن الزم مذهب اإلنسان ليسبةرِيَزيشيان لة وةآلمدا فةرمووى : 
ِبذهب ، إذا لـم يلتزمـه ، فإنه إذا كان قد أنكره و نفاه ، كانت إضافته إليه كذًِب عليه 

 مقال .ـي الـ، بل ذلك يدل على فساد قوله ، و تناقضه ف

ره من ـر كل من قال عن االستواء وغيـمذهب مذهبًا للزم تكفيـولو كان الزم ال
يء من ـي أن ال يكون شـول يقتضجاز ليس حبقيقة ، فإن الزم هذا القـالصفات أنه م

 . (1) ائه وصفاته حقيقة ((ـأمس

                                                           
م ـمذهب ليس ِبذهب فقد يذكر العالـزم ال)) ال فةرموويةتى :حافظ ابن حجر ( ـ) الثيَشةوا  (1)

) فــتح البــاري ، البــن ي ذلــك جــدا (( ـر الزمــه ، حــَّت إذا عرفــه أنكــره ، وأطــال فـــيء وال يستحضـــالشــ
 (. 337/  12معرفة : ـ: دار الالعسقالنـي حجر 

 (. 217/  20: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م (1)
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 ىبؤضوونخراثى واتة : ووتةى درووست لةووتةى زانايان ئةوةية كة : خوازراوى 
زانايان بة بؤضوونيان دانانريَت ، ئةطةر ثابةند نةبيَت ثيَوةى ، بةآلم ئةطةر نكوَلى 

ى ئةوةى بؤى بة درؤكردن دةذميَردريَت ليَبكات ، و رِةتى بكاتةوة ، ئةو كاتة دانةثاَل
بة دةميةوة ، بةَلكو زياد لة سةر ئةوةش بة ثوضةَلى ووتةكةى و دذيةك بوونةوةى 

 خؤى دادةنريَت ، لة ووتةكانيدا .

بؤضوونيان دابنريَت ، ئةوا ئةوة دةخوازيَت  بؤضوون بةخراثى ئةطةر خوازراوى  ضونكة
و جطة لةوةش  ) االستواء (ةبارةت بة كة هةموو ئةوانة بةكافر بزانريَت كة س
!!! لةبةر ئةوةى  ) حقيقة (ن نةك ـ جاز (ـ) ملةسيفةتةكانى خواى ثةروةردطار ووتوويانة 

ئةم بؤضوونة ئةوة ثيَويست دةكات ، كة هيضيَك لة ناو و سيفةتةكانى خراثى كة خوازراوى 
 بن !!! ) حقيقة (خواى ثةروةردطار 

 ) الزم القول (ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ) ابن تيمية (ةوا وة لة ووتةيةكى تريدا ثيَش
دةكات بة دوو بةشةوة ، و هةريةكةشيان حوكمى تايبةتى خؤى بةسةردا دةدات ، 

 هةروةكو فةرموويةتى :

 ى هذا فالزم قول اإلنسان نوعان :ـ)) وعل

ق حـن الزم الإجب عليه أن يلتزمه ، فـا يـمـحق : فهذا مـالزم قوله ال أحدهما :
جوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه ال ميتنع من التزامه بعد ظهوره ، ـو ي، حق 
 ى مذهب األئمة من هذا الباب .ـا يضيفه الناس إلـمـر مـوكثي
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جب التزامه إذ أكثر ما فيه أنه قد ـالزم قوله الذي ليس حبق : فهذا ال ي والثاني :
ن مث إن عرف من حاله ـر النبييـم غيـتناقض ، وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عال

جوز أن يضاف إليه قول لو ظهر ـأنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه و إال فال ي
م يلتزمه ، لكونه قد قال ما يلزمه و هو ال يشعر بفساد ذلك القول و ال ـله فساده ل

 يلزمه .

أو ليس  مذهب هل هو مذهبـي الزم الـي اختالف الناس فـوهذا التفصيل ف
ا كان من اللوازم يرضاه القائل بعد ـِبذهب ؛ هو أجود من إطالق أحدمها ، فم

 . (1) وضوحه له فهو قوله ، وما ال يرضاه فليس قوله و إن كان متناقضا ((

                                                           
 (. 193:  م ابن تيمية، لشيخ اإلسال ) القواعد النورانية (1)

ة دةبينيت زانايان الزمى مةزهةبيان وةرنةطرتووة ، بةَلكو دانةثاَلى الزمى مةزهةبةكةيان رِةت يبؤ
) مقبـل بـن  كروةتةوة ، هةروةكو ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة ووتةيـةكى شـيَخ    

مناسبة أقـول : إن قـول صـاحبنا ـهذه الــبـ : )) و ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويـةتى  هـادي الـوادعي ( 
مد ) ـرواه أح : ) ـ الكويت ( 445/  1ر هذا ) ـحديث ابن كثيـجه لـخريـي تـالشيخ مقبل بن هادي ف

ألنه من طريق عبد الرمحن بن عياش السمعي عن ؛ ، و هو حديث ضعيف  اهنمبع 13ص  4! ( ج 
 (. جهوالنـا مـمـهم بن األسود و هـدل

 زََّعـــ ه ـا صـفتان للَّــ، فهمـ (الضـحك ) ر ـغيـ (العجـب ) ليس بصـحيح ألن  (ِبعناه  )له : أقول : فقو 

ا ، بــل ـهمــهم ال يعتقدونــ خالفــا لاشـاعرة ، فإنـ هو هووم هوون ا و المود ل  وو عنــد أهـل السـنة ـ  ـ لََّجـَو
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 واتة : وة بةم ثيَية دةردةكةويَت كة خوازراوى ووتةى مرؤظ دوو جؤرة :

مةيان ثيَويستة كة ثابةند بيَت يةكةميان : خوازراوى رِةواى ووتةكةى ، ئا ئة
ثيَيةوة ، ضونكة خوازراوى رِةوايى رِةواية ، وة دةشتوانريَت ئةوةى بدريَتة ثالَ ئةطةر 
بزانريَت بة شيَوةيةكة ئةطةر ئةوة ئاشكرا بوو رِيَطر نية لة ثانةد بوونى ثيَوةى ، وة 

 ةم جؤرةيانة .زؤريَك لةوةى كة خةَلكانيَك دةيدنة ثاأل بؤضوونى ثيَشةوايان ئال

دووةميان : خوازراوى نارِةواى ووتةكةى : ئةم جؤرةيان نابيَت ثابةند بكريَت 
ثيَوةى ، ضونكة ئةوثةرِى كة بووتريَت ئةوةية كة ووتةكانى دذيةك بوونةتةوة ، وة لة 

 ـآشةريعةتيشدا ئةوة جيَطر سةمليَنراوة كة هةموو زانايةك ووتةى دذيةكى ل
يَغةمبةران نةبيَت ، ثاشان ئةطةر بة شيَوةيةك بزانريَت كة دةكةويَتةوة ، جطة لة ث

ئةو كةسة ثابةندى ئةو بؤضوونة دةبيَت ئةطةر ئاشكرا بكريَت ، ئةوا دةتوانريَت 
ئةوةى بدريَتة ثاأل ، ئةطةرنة نابَت و دروست نية ئةوةى بدريَتة ثاأل ئةطةر خراثى بؤ 

تةيةكى فةرمووة ئةوةى خواستووة ، ئاشكرابوو ثابةند نابيَت ثيَوةى ، ضونكة ئةو وو
 و بآ ئاطاش بووة لة ثوضةَلى ئةو ووتةية ، بؤية نابيَت بدريَتة ثاَلى .

                                                                                                                                                 

 هب لوو    ا الووالهذا قيــل : ـ، و لــ ف ع ووه ي نبن ووه لووا ا هوو ا ال ووم  ا ِبعــّن الرضــا !ـهمـــيتأولون
 ! مب هب

مذكورة ، و قــد فاتــه ـو أمــا قولــه : و هــو حــديث ضــعيف ، فهــو مســلم ِبلنظــر لطريــق الســمعي الــ
فلعلـه لـو وقـف عليهـا  ا .ـحديث ِبجموعهمــها ، و حسنا الــالطريق األخرى اليت ابتدأَن التخريج ب

 (. 732/  6:  ، لالبانـي ) السلسلة الصحيحةه أعلم (( ـحديث . و اللَّ ـيرجع عن جزمه بضعف ال
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ئائةم فراوانيةش لةثرس و باسى ئةوةى كة خوازراوى ووتة بة بؤضوونى 
، لةوة باشرتة كة يةكيَكيان بة رِةوايى بووتريَت ، بؤية ؟ بيذةرةكةى دادةنريَت يان نة 

ى رِازى دةبيَت ئةطةر بؤى ئاشكرا كرا ئةوةش يَوازراوى ووتةكةيةتى و ثئةوةى كة خ
رِازى نابيَت ئةوا ناكريَت بة  يَىبة ووتةى ئةو دادةنريَت ، بةآلم ئةوةى كة بيَذةكة ث

 ووتةى ئةو دابنريَت ، ئةطةرضى ووتةكانى ثيَضةوانةى يةك بوونةتةوة .

بذاردة لةم باسة دةخاتةرِوو ، و يش ووتةى دروست هةَل ( يب  اطِ ) الشَّ ثيَشةوا 
ختلف فيها ـمذهب : هل هو مذهب أم ال ؟ هي مسألة مـ)) والزم الدةفةرموويَت : 

مغربيون ويرون أنه رأي ـن أهل األصول ، والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون والـبي
اية مذهب ليس ِبذهب ، فلذلك إذا قرر عليه ، أنكره غـن أيضا أن الزم الـمحققيـال

، واتة : خوازراوى بؤضوون زانايان : ئايا بة بؤضوونيان دادةنريَت يان  (1) اإلنكار ((
) نة ؟ باس و ثرسيَكة زانايانى ئوصوأل تيَيدا جياوازن ، وة ئةوةش كة مامؤستايانى 

ان بؤى دةضوون و بة بؤضوونى زانايانى ـةكامن ي (ـمغربـ) ال، و  البجائي (
ى ئةوةية كة : خوازراوى بؤضوونى زانايان بة بؤضنيان دانانريَت ليَكؤلةرِةوانيان دةزان

 ، بؤية دةبينيت كة ثيَيان رِادةطةيةنريَت ، بة توندترين شيَوة نكوَلى ليَدةكةن . 

)) يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ( ي  دِ عْ ) السَّ بة هةمان شيَوة ثيَشةوا 
م ـرح به صاحبه ولـم يصـمذهب الذي لـال والتحقيق الذي يدل عليه الدليل : أن الزم

                                                           
 (. 549/  2:  ، لإلمام الشاطيب ) االعتصام (1)
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ا ـمخلوق مهمـر معصوم ، وعلم الـم يلتزمه ليس مذهبًا ؛ ألن القائل غيـر إليه ، ولـيش
م يقله ، ولكننا ـم يلتزمه . ونقوله ما لـا لـر ، فبأي برهان نلزم القائل ِبـبلغ فإنه قاص

ى ـملة األدلة علـألقوال من جملزوم ، فإن لوازم اـى فساد الـنستدل بفساد الالزم عل
حق الزمه حق ، والباطل يكون له لوازم ـى فسادها ، فإن الـصحتها وضعفها وعل

ى ـرف القائل بفساده ـ علـتناسبه ، فيستدل بفساد الالزم ـ خصوصًا الالزم الذي يعت
، واتة : وة ئةو ليَكؤَلينةوةيةى كة بةَلطة ثاَلثشتى دةكات  (1) ملزوم ((ـفساد ال

 ىةوةية كة : خوازراوى بؤضوونى زانايان ـ ئةوةى كة خاوةنةكةى بة رِاشكاوى دةرئ
ثآ نةداوة ، و ثابةند نةبووة ثيَوةى ـ بة بؤضون و مةزهةبيان  ىنةبرِيوة ، و ئاماذ

دانانريَت ، ضونكة بيَذةرانيان ثاريَزراو نني لة تاوان ، و زانيارى مرؤظيش ضةنديَك 
تيَداية ، بؤية بةض بةَلطةيةك ئيلزامى كةسيَك بكةين  زيادبكات هةر كةم و كورِى

بة شتيَك كة خؤى ثيَوة ثابةند نةكردووة ، و ووتةيةكى بةدةمةوة بنيَني كة 
 ملزوم (ـ) الحوكم لةسةر ثوضةَلى  ) الالزم ( ىنةيووتووبيَت ، بةآلم ئيَمة بة ثوضةَل

ن كة بة هؤيانةوة دروستى دةدةين ، لةبةر ئةوةى كة خوازراوةكانى ووتة لةو بةَلطانة
و الوازى و ثوضةَلى ووتة دةردةكةويَت ، ضونكة ووتةى رِةوا خوازراوةكةشى رِةواية ، و 
ووتةى ثوضةَليش خوازراوى طوجناوى خؤى هةية ، بؤية ثوضةَلى خوازراو بةَلطة 

 ـ بة تايبةت ئةو خوازراوةى كة بيَذةرةكةى دان بة ملزوم (ـ) الدةبيَت لةسةر ثوضةَلى 
 ثوضةَليدا دةنيَت ـ .

                                                           
 (. 144/  1ان : ـرح منظومة اإلميـ، نقال عن : ش 113) توضيح الكافية الشافية :  (1)
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 كةواتة لة كؤى ئةو ووتانةى ثيَشةوة بةوة دةطةين كة :

ـ نابيَت بووتريَت : خوازراوى ووتة بة رِةهايى بة بؤضوونى بيَذةرةكةى  1
دادةنريَت ، يان بة رِةهايى بة بؤضوونى بيَذةرةكةى دانانريَت ، بةَلكو دةبيَت 

 تةفصيلى ثآ بدريَت .

ووتة ئةطةر بزانريَت بيَذةرةكةى بة شيَوةيةكة كة ئةوةى لة  ـ خوازراوى رِةواى 2
ال ئاشكرا بوو رِيَطر نية لة ثابةند بوونى ثيَوةى ، دةتوانريَت ئةو خوازراوةى بدريَتة 

 ثالَ ، ضونكة خوازراوى رِةوايى رِةواية .

ت ـ خوازراوى نارِةواى ووتة نابيَت بدريَتة ثاأل بيَذةرةكةى ئةطةر ثابةند نةبيَ 3
 سَ يْ لَ  بِ هَ ذْ مَ ـالْ  مُ زِ )) اَل ثيَوةى . هةر ئةمةشة كة زانايان سةبارةتى فةرموويانة : 

 . ب ((هَ ذْ ِبَِ 

ـ خوازراوى نارِةواى ووتة ئةطةر بيَذةرةكةى سةرةرِاى ثابةند نةبوونى ثيَوةى ،  4
ة دةكات ، و رِةتى دةكاتةوة ، دانة ثاَلى ئةم جؤر ـآكة ثيَشى دةطةيةندريَت نكوَلى ل

  خوازراوة بة درؤكردن دةذميَردريَت بةدةم ئةو كةسةوة .
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ئةطةر زانايةك لةثرس وباسيَكدا بكةويتة هةلَةوة ، :  ضوارةم
هيض كؤمةلَ و طروثيَكى طومرِا كة كةوتوونةتة  نابيَت بدريَتة ثالّ

 : هةمان هةلَةوة

واتايةكى تر واتة : كةوتنةهةَلةوة ، بة ئاشكراية كة زانايان ثاريَزراو نني لة
كؤشش و هةوَليشيان بكةونة هةَلةوة و  ثاشلة  يةةلةوانمةعصوم نني ، بةَلكو 

ووتةيةك بَليَن هاودةنط بيَت لة طةأل ووتة و بؤضوونى كؤمةأل و طروثة طومرِاكان ، 
بيَطومان هيض كاتيَكيش ئةوة كةوتنةهةَلة و هاودةنط بوونةيان لةهةَلةكةدا ئةوة 

: لةطةأل ئةواندا حةشر بكريَن ، و بدريَنة ثاأل ئةو كؤمةأل و طروثة  ناطةيةنيَت كة
طومرِاية !!!! بةَلكو موسَلمان دةبيَت دادوةر بيَت لة رِوانينى بؤ ئةم جؤرة ثرس و 
باسانة ، ضونكة مةرج نية ئةطةر زانايةك لة ووتة يان بؤضوونيَكيدا هاودةنط بيَت 

 تة ثاَليان ، و بة يةكيَك لةوان بذميَردريَت !!!لة طةأل هةنديَك لة بيدعةكاران بدريَ

م قد يزل ، قد يقول ـ)) إن العالت : يَدةَل جهِن (ـحميد الـ) عبدالهةروةكو شيَخ 
حشر معهم ... ال بد من اإلنصاف ـمبتدعة ، و ال يعِن ذلك أنه يُ ـقواًل يوافق فيه بعض ال

فليس كل من قال قواًل وافق فيه  مسائل ... ،ـي مثل هذه الـو النظر ِبلعدل و العلم ف
، واتة : بيَطومان زاناش ( 1) (( ، و هذا واضح جداً  مبتدعة يكون مبتدعاً ـبعض ال

لةوانةية هةَلة بكات ، وة لةوانةش ووتةيةك بَليَت تيَيدا هاودةنطى هةنديَك لة 

                                                           
 (.ي أحد دروسه ـى سؤال عرض عليه فـ) من جواب عل (1)
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 بيدعةكاران بيَت ، بةآلم ئةوةش ناطةيةنيَت كة لة طةَلياندا حةشر بكريَت ، ...
ثيَويستة لةم جؤرة باسانةدا ئينصاف و تيَرِامان و دادثةروةرى و زانني هةبيَت ، ... 
ضونكة مةرج نية هةركةسةو ووتةيةك بَليَت و تيَيدا هاودةنطى هةنديَك لة 
بيدعةكاران بيَت ئةوا بةو ووتةيةى ببيَت بة بيدعةكار ، ئةمةش شتيَكى زؤر رِوون 

 ئاشكراية .

هةروةكو هةنديَك الوى حةماسى و كةسانى نةزانكار  ضونكة ئةطةر وابيَت ـ
دووبارةى دةكةنةوة ـ ئةو كاتة دةبيَت زؤريَك لةثيَشةوايان و زانايان تؤمةتبار بكريَت 

كة  ريح (ـي شـ) قاضو  هاري (ـربـ) الببة طومرِايى و الرِيَبوون ، وةكو : ثيَشةوايان 
ة !!! ـ ) تعجب (طار دةكةن كة نكوَلى لة سيفةتيَك لة سيفةتةكانى خواى ثةروةرد

و تيَيدا هاودةنطن لةطةأل كؤمةَلى طومرِايى موعتةزيلة !!! سةرةرِاى ثيَشةوايةتى و 
 ئيمامةتيان لة ناو زانايانى تردا !!!

ش لة تةئويلى سيةفتيَكدا كةوتووتة هاوشيَوةى  رمذي (ـ) التوة ثيَشةوا 
شةوايان نةيانفةرمووة : كة تةئويلى جةهميةكان ، كةضى هيض لة زانايان و ثيَ

 لةسةر مةزهةبى جةهميةكانة !!! رمذي (ـ) التثيَشةوا 

 )، مةبةستى كوفر  ي (ـ) الشوكانوة هةر لةم باس و ثرسةدا دةبينني ثيَشةوا 
بةمةرج دةطريَت لة حوكمدان لة سةر تاكى ديارى كراودا !!!  قصد الكفر (واتة : 
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ة و بة بؤضوونى ئةهلى سوننة و كةضى ئةم بؤضوونةش بؤضوونيَكى هةَلةي
 جةماعةش ناذميَردريَت !!!

 ئةم ووتانةش كة دةخريَنةرِوو رِاستى ئةو ووتةيةية كة بامسان ليَوة كرد :

)) ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (ثيَشةوا  ووتةى يةكةم :
َه اَل ـَويـَُقوُل : إنَّ اللَّ  [بَْل َعِجبَْت  ] ريح يـُْنِكُر ِقَراَءَة َمْن قـََرَأ :ـي شُ ـوََكاَن اْلَقاضِ 

ريح َشاِعر يـُْعِجُبُه ِعْلُمُه . َكاَن ـا شُ ـيـَْعَجُب ؛ فـَبَـَلَغ َذِلَك إبـَْراِهيَم النََّخِعي فـََقاَل : إمنََّ 
 . [بَْل َعِجبُْت  ] ه أُفُقه ِمْنُه َفَكاَن يـَُقوُل :ـَعْبداللَّ 

َها اْلِكَتاُب ، َوالسُّنَُّة !!! َواتَـَّفَقْت فـََهَذا َقْد َأْنَكَر ِقَراَءًة َثَ  بَِتًة ! َوَأْنَكَر ِصَفًة َدلَّ َعَليـْ
ِة ((ـاأْلُمَُّة َعلَ  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ريح (ـي شُ ـ) قَاضِ ، واتة :  (1) ى َأنَُّه إَماٌم ِمْن اأْلَِئمَّ

، و  [َعِجبُْت  بَلْ  ]نكوَلآ لة خويَندنةوةيةكى قورئانى دةكرد كة تيَيدا هاتووة 
) إبـَْراِهيَم دةيفةرموو : خواى ثةروةردطار تةعةجوب ناكات !!!! كة ئةوةش كةشتة 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كةسيَكى  َريح (ـ) شُ ( ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرمووى : النََّخِعي 
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةو  ه (ـ) َعْبداللَّ شاعرية ، و موعجيب علمةكةى خؤى بووة ، 

 ئايةتةكةى دةخويَندةوة . [بَْل َعِجبُْت  ] : ةزاتر بوو كةضى بةو شيَوةشار

                                                           
 (. 492/  12: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م (1)
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ئةوةتا ئةم ثيَشةواية نكوَلى لة خويَندنةوةيةكى قورئانى كردووة كة جيَطري و 
سةمليَنراوة !! وة نكوَلى لةسيفةتيَكى خواى ثةروةردطار كردووة كة لةقورئان و 

ةتيش هاودةنطة لة سةر ئةوةى كة سوننةتدا جيَطري و سةمليَنراوة ، كةضى ئومم
 ثيَشةوايةكة لة ثيَشةوايانى ئوممةت . 

، و  312،  304/  2، و  139،  134/  1) منهاج السنة : وة ئةطةر برِوانينة 
كة دةبينني  ( 205ـ  204، و 190ة : ص ـمرسلـر الصوعق الـختصـ) م، و  ( 101/  3

ـ لة باس و ثرسى نةفيكردنى ستةم بؤ خواى ـ بة رِةمحةت بيَت  هاري (ـربـ) البثيَشةوا 
) ابن ثةروةردطار : ئةوةى نةفى كردووة كة بتوانيَت ستةم بكات !!! كةضى ثيَشةوايان 

ـ بة رِةمحةت بن ـ ئةم بؤضوونةيان بة بؤضوونى بيدعةكاران داناوة  تيمية ، و ابن القيم (
يَت ـ يةكيَكة لة زانايان و ثيَشةوايانى ـ بة رِةمحةت ب ( ي  ارِ هَ ـبَ رْ ـبَ ) الْ  !!! كةضى ثيَشةوا

 ناودارى ئةهلى سوننة و جةماعة . 

ةكةيدا ـ ) جامع (ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة  ( ي  ذِ مِ رْ ـ) الت ِ ثيَشةوا  ووتةى دووةم :
فةرموودةيةك واتا دةكات ، و دةكةويَتة تةئويلى سيفةتيَك لة سيفةتةكانى خواى 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بةو تةئويلة دةَليَت  م () ابن القيثةروةردطار ، ثيَشةوا 
 رُ اهِ ظَ  وَ ة ـ : هُ ـيَّ مِ يْ تَـ  نُ : ابْ  يْ ا ـ أَ نَ خُ يْ شَ  ـالَ قَ فَـ  مِ لْ عِ لْ ِبِ  ـهُ لَ  هِ رِ ـيْ غَ وَ  ي ِ ذِ مِ رْ ـالت ِ  لُ يْ وِ ـا َتَْ مَّ أَ )) وَ : 
تة : بةآلم سةبارةت بةو تةئويلةى ، وا (1) ... (( ةِ ـيَّ مِ هْ جَ ـالْ  تِ اَل يْ وِ َتَْ  سِ نْ جِ  نْ مِ  ادِ سَ فَ الْ 

                                                           
 (. 400: ص الـمرسلة ، البن القيم ، اختصار الـموصلـي ر الصواعقـختصـ) م (1)
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، و جطة لةويش كردوويانة بةوةى كة زانستة ى ، شيَخمان ـ واتة :  رمذي (ـ) الت ِ كة 
ـ سةبارةتى فةرموويةتى : نادروستى ئةو تةئويلة ئاشكراية ، لة  ة (ـيَّ مِ يْ ) ابن تَـ 

 جؤرى تةئويالتى جةهميةكانة .

ى فيَرخوازى ـ بة  ) ابن القيم (و نةش  () ابن تيمية لةطةأل ئةوةشدا نة ثيَشةوا 
رِةمحةت بن ـ حوكمى ئةوةيان نةداوة لةسةرى بةوةى كة جةهمية !!!! يان بيدعةكارة 

 بةو كارةى !!!!

ـ  ي (ـانِ كَ وْ ) الشَّ ووتةى سآيةم : ئةطةر برِوانينة ووتةيةك لة ووتةكانى ثيَشةوا 
ى بة مةرج دةطريَت بؤ  ( رِ فْ كُ الْ  دُ صْ ) قَ بة رِةمحةت بيَت ـ دةبينني مةبستى كوفر 

 زَّ عَ ـ ه ـاللَّ  الَ )) قَ بةكافردانى كةسيَك كة بكةويَتة كوفرةوة ، هةروةكو فةرموويةتى : 

َح بِالُْكْفرِ َصْدًرا  ]:   ـلَّ جَ وَ  رح ـ، فالبد من ش ( 106) النحل :  [َولَِكْن َمْن ََشَ
ا يقع من ـه ، فال اعتبار ِبالصدر ِبلكفر وطمأنينة القلب به ، وسكون النفس إلي

 جهل ِبخالفتها لطريقة اإلسالم .ـا مع الـر ، السيمـطوارق عقائد الش

ى ملة ـخروج عن اإلسالم إلـم يرد به فاعله الـوال اعتبار بصدور فعل كفري ل
 . (1) ى الكفر وهو اليعتقد معناه ((ـمسلم يدل علـالكفر ، وال اعتبار بلفظ تلفظ به ال

                                                           
ي : الروضة ـ، ونقله عنه صديق حسن خان ف 578/  4:  ، لإلمام الشوكانـي جرارـ) السيل ال (1)

: )) فإن  ـ هُـاللَّ هَُمِحـ َر.. قال ابن تيمية (.هـ  1408 ، جديدةـ، ط دار الندوة ال 289/  2الندية : 
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َح بِالُْكْفرِ َصْدًرا  ]:  ـ ىال  عَت ـ ل : فقد قال قي ، قيل : وهذا موافق ألوهلا ، فإنه  [َولَِكْن َمْن ََشَ
مراد ـرح ِبلكفـر صـدراً ، وإال َنقـض أول اآليـة آخرهـا ، ولـو كـان الــر إكراه فقـد شــمن كفر من غي

جب أن ـره فقط ، بل كان يـمكـم يستثن الـِبن كفر هو الشارح صدره ، وذلك يكون بال إكراه ، ل
ها ـرح بــرح صدره ، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعـاً فقـد شــم يشـمكره إذا لـر الـمكره وغيـيستثِن ال
 . كفر  يصدراً وه

َل َعلَيِْهْم ُسوَرةٌ تُنَب ِئُُهْم بَِما ِِف قُلُ  ]:  ـ ىال  عَت ـ ى ذلك قوله ـوقد دل عل ْن تََُنذ
َ
وبِِهْم َُيَْذُر الُْمنَافُِقوَن أ

َما ُكنذا ََنُوُض َونَلْعَ  ْْلَُهْم َِلَُقولُنذ إِنذ
َ
َ ُُمْرٌِج َما ََتَْذُروَن َولَئِْن َسأ ِ قُِل اْسَتْهزِئُوا إِنذ اَّللذ بِاَّللذ

َ
ُب قُْل أ

ْن َنْعُف َعْن َطائَِفةٍة َوآيَاتِهِ َورَُسوِلِ ُكنُْتْم تَْسَتْهزِئُوَن ََل َتْعَتِذُروا قَْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِيَمانُِكْم إِ 
ُهْم ََكنُوا ُُمْرِِمنيَ  نذ

َ
ْب َطائَِفًة بِأ ِ هم كفـروا بعـد إميـا م ـر أنـفقد أخب ، ( 66ـ  64) التوبة :  [ ِمنُْكْم ُنَعذ 

ه  ـن أن االسـتهزاء ايَيت اللَّــر اعتقـاد لـه ، بـل كنـا وـوض ونلعـب ، وبيــمع قوهلم : إَن تكلمنا ِبلكفر من غي
هذا ـي قلبـه منعـه أن يـتكلم بــان فــهذا الكـالم ، ولـو كـان اإلميــرح صـدره بــمن شــيكون هذا إال مـكفر ، وال
 (. 220/  7جموع الفتاوى : ـ) م الكالم ((

ْكة ]:   ـُهان َحْبسـُ ـ  )) قـال:  ـ هُـاللَّ هَُمِحـ َر وقال ابن تيمية
ُ
ِ ِمْن َبْعِد إِيَمانِهِ إَِلذ َمْن أ رِهَ َمْن َكَفَر بِاَّللذ

ِ َولَُهْم َعَذا َح بِالُْكْفرِ َصْدًرا َفَعلَيِْهْم َغَضٌب ِمَن اَّللذ يَماِن َولَِكْن َمْن ََشَ ٌب َوقَلُْبُه ُمْطَمئِنٌّ بِاْْلِ
م يـرد ِبلكفـر هنـا اعتقـاد القلـب فقـط ، ألن ذلـك ال يكـره ـ، ومعلـوم أنـه لـ ( 106) النحل :  [ َعِظيمٌ 

ُمْكَرَه وهـو ال يكـَره ـألنـه اسـتثّن الـ ؛م يـرد مـن قـال واعتقـد ـأكـره ولـ الرجل عليه ، وهو قد استثّن من
ى القول فقط ، فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضـب ـا يكره علـى العقد والقول ، وإمنـعل

رح ِبلكفر ـان ، ولكن من شـه وله عذاب عظيم وأنه كافر بذلك إال من أكره وهو مطمئن ِبإلميـمن اللَّ 
تكلـم ِبلكفـر كـافرًا إال مـن أكـره فقـال بلسـانه كلمـة  ن فإنه كافر أيضـاً ، فصـار مـنـمكرهيـدرًا من الص

ََل َتْعَتِذُروا قَْد َكَفْرُتْم َبْعةَد  ] ن :ـمستهزئيـي حق الـف ـ ىال عَت ـ  ان ، وقالـالكفر وقلبه مطمئن ِبإلمي
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َح بِالُْكْفرِ َصْدًرا  ] ثةروةردطار فةرموويةتى : واتة : خواى  [َولَِكْن َمْن ََشَ
ئارامى لةطةَلدا هةبيَت بةو كوفرة ، كةوتنةكوفردا سنط فراوانى و دَل ، بؤية دةبيَت لة

ى ئارامبيَت ، ضونكة هيض حسابيَك ناكريَت بؤ رِوودانى هةر جؤريَك يَدةرونيش ث
ن ، بةتايبةت ئةطةر نةزانينى لةطةَلدا بيَت بةوةى كة لةجؤرةكانى بريوباوةرِة خراثةكا

 ثيَضةوانةى رِيَضكةكانى ئيسالمة .

وة هيض حيسابيَك بؤ رِوودانى هيض كردةوةيةكى كوفرى ناكريَت ، ئةطةر 
خاوةنةكةى مةبةستى دةرضوون نةبيَت لةئيسالم بؤ ميلةتى كوفر !!! وة هيض حسابيش 

وتبيَتى و بةَلطة بيَت لةسةر كوفر ، كةضى ئةو بؤ ووتةيةك ناكريَت كة موسَلمان و
 بريوباوةرِى بة وواتاكةى نةبيَت .

) إيثار لة كتيَبى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ي (ـانـحمد بن إبراهيم الوزير اليمـ) مثيَشةوا 
دةطيَرِيَتةوة و  ) الشوكاىن (ئةم ووتةيةى ثيَشةوا  ( 395خلق : ص ـى الـحق علـال

زيلة مةزهةبةكان ، و دةَليَت : هةمان بةَلطةشيان هيَناوةتةوة كة دةيداتة ثاأل موعتة
 ـ بة رِةمحةت بيَت ـ هيَناويةتيةوة !!! ي (ـ) الشوكانثيَشةوا 

كةضى سةرةرِاى ئةو كةوتنة هةَلة و هاودةنط بوونانة هيضيَك لة زانايان ئةو 
ة !!! بة ثيَضةوانةى ثيَشةوايانةيان بة بيدعةكار و سةر بةو مةزهةبة طومرِايانة دانةناو

واتاى ووتةكانى خؤيان نازانن ونازانن ضى بةسةرزارياندا  كةسانى تووتى ئاسا ـ كة
                                                                                                                                                 

علـى شامت الرسول مسلول ـ) الصارم ال م يعتقدوا صحته ((ـهم لـهم كفار ِبلقول مع أنـن أنـ، فبي [ إِيَمانُِكمْ 
 (. 524: ص ، البن تيمية 
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ديَت !!! ديَت بةويستى بيدعةكارانةى خؤيان دةكةونة ناو زانايان ـ ئةوةى كة 
ثيَضةوانةى بووضوونةكانيان بيَتةوة !!! يان لةمثةرى رِيَطةى طةشتنيان بيَت بة 

!!! ـ ئةمةيان : غوالتى مورجيئةية !!! و ئةويرتيان : مورجيئةية !!!  مةبةستةكانيان
 ئةطةر زؤر سوكى بكةنةوة دةَليَن : كاريطةر بووة !!! يان : ئريجائى تيَداية !!!

بؤية موسَلمانى خواناس نةكةى بةدةردى ئةو جؤرة كةسانة برِؤيت و بكةويتة 
و مرياتطرانى ثيَغةمبةران ـ صةآلت هةمان هةَلة كة ئةوانى تيَكةوتووة و زانايان ، 

ى هةستاوون !!! يَو سةالمى خوايان لةسةر بيَت ـ تؤمةتبار بكةى ، وةكو ئةوان ث
بةَلكو وةكو ثيَشني و زانايان و ثيَشةوايانت بة لة مامةمةَلةكردنيان بؤ هةَلةى 

ـ زانايان ـ نةك بيدعةكار و خؤ بةزانا دانةران ، كة لةم سةردةمانةدا زؤرن !!! 
 هةروةكو لةم ضةند ووتة زيَرِين و ثرِ ثيَزةياندا ئاشكرا دةبيَت :

ي األمة ـ)) ومن له فـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (ثيَشةوا 
ر أجناس األمة ، فهؤالء هم أئمة ـاهيـمـي جـحمد فـلسان صدق عام حبيث يثّن عليه وي

ى صواهبم ، وعامته من موارد ـنسبة إلهدى ومصابيح الدجى ، وغلطهم قليل ِبلـال
جهل ـاالجتهاد اليت يعذرون فيها ، وهم الذين يتبعون العلم والعدل ، فهم بعداء عن ال

، واتة : ئةوانةى كة بة  (1) هوى األنفس ((ـوالظلم ، وعن اتباع الظن ، وما ت
 شيَوةيةكى طشتى لة ئوممةتدا رِاستطؤييان تيَداية ، بة شيَوةيةك زؤرينةى
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رِةطةزةكانى ئوممةت بةضاكة باسيان ليَوة دةكةن و سوثاسطوزاريانن ، ئةوانة 
ثيَشةوايانى هيدايةتن ، و ضراى شةوةزةنطى تاريكيةكانن ، و هةَلةكانيان 
بةبةراوردكردن لةطةأل دروستى و رِاستيةكانيان كةمن ، زؤرينةشيان لةو هةآلنةية 

هةوأل و كؤششيان ـ كة تاوانبار نابن  كة لة ئيجتيهادةوة دةكةويَتةوة ـ واتة دواى
 تيَيدا ، ئةو كةسانة مشورى شويَنكةوتةى زانست و دادثةروةرين ، و دوريشن لة

 نةزانني و ستةمةوة ، شويَنكةوتنى ئارةزووةكان و ئةوةى كة نةفس حةزى ليَيةتى .

ِب اْلِعْلِم ـ ي طَلَ ـُمْجَتِهُد فِ ـ)) فَاْلَفاِضُل الْ وة لة ووتةيةكى تريدا فةرموويةتى : 
ي َزَمانِِه َوَمَكانِِه ـ إَذا َكاَن َمْقُصوُدُه ُمَتابـََعَة الرَُّسوِل ـ حبََسِب إْمَكانِِه ـ ـحبََسِب َما َأْدرََكُه فِ 

َأْخطََأ ، ا ـى اْجِتَهاَداتِِه ، َواَل يـَُؤاِخَذُه ِبَِ ـُه َحَسَناتِِه ، َويُِثيَبُه َعلَ ـُهَو َأَحقُّ ِبَِْن يـَتَـَقبََّل اللَّ 
نَا  ] ِلَقْوِلِه : ْحِقيقاً ـتَ 

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ
َ
ذِسينَا أ ، واتة : كةسانى  (2)((  [َربذنَا ََل تَُؤاِخْذنَا إِن ن

ى طةشتووة يَى ئةوةى كة ثيَرِيَزدار موجتةهيد لة فيَرخوازى زانستى شةرعيدا ـ بةث
رى خوا بيَت سةردةم و شويَنى خؤى ـ ئةطةر مةبةستى شويَنكةوتنى ثيَغةمبةة ل
 ى تواناى خؤى ـ ئةو جؤرة كةسانة ئةوالترن كة خواى ثةروةردطار يَـ بةث

وةرطريَت ، و ثاداشتى بداتةوة لةسةر هةوأل و كؤششةكانى ، وة  ـآضاكةكانيان ل
ليَشى نةطرييَت ئةطةر كةوتة هةَلةوة ، ئةوةش هيَنانةدى ووتةى خواى ثةروةردطارة 

نَا َربذنَا  ]كة فةرموويةتى : 
ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ
َ
ذِسينَا أ  . [ََل تَُؤاِخْذنَا إِن ن
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)) إن يش ـ بة رِمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ( يب  هَ حافظ الذَّ ـ) الوة ثيَشةوا 
حريه للحق واتسع علمه ، وظهر ذكاؤه ـر من أئمة العلم إذا كثر صوابه ، وعلم تـالكبي

 (1) حاسنه ((ـونطرحه وننسى م وعرف صالحه وورعه واتباعه ، يغفر له زلته وال نضلله
، واتة : طةورة ثياو لة ثيَشةوايانى ئوممةت ئةطةر رِاستى و دروستى زؤربوو ، وة زانرا 
كة مشورى دؤزينةوةى رِاستيةكانة ، و زانستيَكى فراوانى هةية ، لة طةأل ذيريةكى 

ةويَتة ئاشكرادا ، و ضاكةكار ، و خؤثاريَز ، و شويَنكةوتةى رِةوايية ، ئةطةر بك
هةَلةشةوة خواى ثةروةردطار ليَي خؤش دةبيَت ، ناشبيَت ئيَمة بة طومرِاى بزانني ، و 

 بةيةك جارى بةالوةى بنيَني ، و ضاكةكانى لة بري بكةين .

كةواتة دةبيَت ئةم خاَلة رِةضاوبكريَت لةتاوتويَكردنى ووتةى زاناياندا ، ئةطةرنة 
زانايان ـ سةرةرِاى حةراميَتى ـ دةبيَتة خوى  رِةخنةطرتن و تواجندان و تؤمةتباركردنى

ـ بة رِةمحةت بيَت  ن (ـيْ مِ يْ ثَـ عُ ) ابن الْ هةميشةيى كةسانيَكى نةزان ، هةروةكو ثيَشةوا 
)) ما رأي فضيلتكم فيمن صار ـ لةوةآلمى ثرسياريَكدا كة ئةمة دةقةكةيةتى : 

رعي ـ، هل هذا عمل ش ر الناس عنهم والتحذير منهمـاء وتنفيـجريح العلمـهم تـديدن
، واتة : رِاى بةرِيَزتان ضية سةبارةت بةو كةسانةى  يعاقب عليه ؟ (( يثاب عليه أو

كة خويان طرتووة بة تانةدان و برينداركردنى زانايان ، سآلندنةوة و ئاطاداركردنى 
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خةَلك ليَيان ، ئايا ئةمة كردةوةيةكى شةرعية ؟! خاوةنةكةى ثاداشت يان سزا 
 سةرى ؟!!دةدريَت لة

جوز إلنسان أن ـحر م ، فإذا كان ال يـ)) الذي أرى أن هذا عمل مفةرموويةتى : 
اء من ـًا فكيف يسوغ له أن يغتاب إخوانه العلمـمـم يكن عالـمؤمن وإن لـيغتاب أخاه ال

ي إخوانه ـمؤمن أن يكف لسانه عن الغيبة فـى اإلنسان الـن ؟! و الواجب علـمؤمنيـال
 ن .ـمؤمنيـال

ن ِ  ] : ـ ىال  عَ ت  ـ ه ـل اللَّ قا ِ إِنذ َبْعَض الظذ ن  ِيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثرًِيا ِمَن الظذ
َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

ِخيهِ 
َ
ُكَل َْلَْم أ

ْ
ْن يَأ

َ
َحُدُكْم أ

َ
ُُيِبُّ أ

َ
ُسوا َوََل َيْغتَْب َبْعُضُكْم َبْعًضا أ إِثٌْم َوََل ََتَسذ

َ تَوذاٌب رَِحيمٌ َميْتًا فََكرِْهتُُموهُ َواتذقُ  َ إِنذ اَّللذ  . ( 12حجرات : ـ) ال [ وا اَّللذ

ي رد ما ـم فسيكون سبباً فـهذه البلوى أنه إذا جر ح العالـي بـوليعلم هذا الذي ابتل
م ـى هذا الذي جر ح العالـحق وإمثه علـحق ، فيكون وِبل رد الـم من الـيقوله هذا العال

؛  حمد ـيس جرحًا شخصيًا بل هو جرح إلرث مي الواقع لـم فـ، ألن جرح العال
م يثق الناس ِبلعلم الذي ـاء وقدح فيهم لـاء ورثة األنبياء ، فإذا جرح العلمـفإن العلم

ريعة اليت ـيء من الشـ، وحينئذ ال يثقون بش ه ـعندهم وهو موروث عن رسول اللَّ 
 . (1) م الذي ُجرح ((ـها هذا العالـي بـأيت
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ينم كة ئةم كارة حةرام و قةدةغةكراوة ، جا ئةطةر دروست نةبيَت واتة : من وادةب
مرؤظ براى ئيماندارى خؤى غةيبةت بكات ئةطةر زاناش نةبيَت ، ئةى ضؤن بؤى 
دروستة غةيبةتى براى ئيماندارى زاناى بكات ؟!! ثيَويستيش لةسةر مرؤظى ئيماندا 

خواى ، يماندارةكانى ئةوةية كة زمانى خؤى بثاريَزيَت لة غةيبةت كردنى برا ئ
ِ إِنذ َبْعَض  ] ثةروةردطار فةرموويةتى : ن  ِيَن آَمُنوا اْجَتنُِبوا َكثرًِيا مَِن الظذ

َها اَّلذ يُّ
َ
يَا أ

ُكَل َْلَْم 
ْ
ْن يَأ

َ
َحُدُكْم أ

َ
ُُيِبُّ أ

َ
ُسوا َوََل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا أ ِ إِثٌْم َوََل ََتَسذ ن  الظذ

ِخيهِ َميًْتا فََكرِ 
َ
اٌب رَِحيٌم أ َ تَوذ َ إِنذ اَّللذ  . ( 12حجرات : ـ) ال [ْهُتُموهُ َواتذُقوا اَّللذ

وة دةبيَت ئةو كةسانةش كة تووشى ئةم جؤرة ناهةموارية بوون بزانن كة 
برينداركردنى زانايةك هؤكارى رِةتكردنةوةى ئةو ووتة رِةوانةية كة ئةو زانايا دةيَليَت 

ةتكردنةوة و تاوانةكةى لة سةر ئةو كةسةية كة زاناكةى ، بةو جؤرةش ئاكامى ئةو رِ
بريندار كردووة ، ضونكة برينداركردنى هةر زانايةك ـ لة رِاستيدا ـ 

دة ةممةحوبرينداركردنيَكى تايبةت نية بة زاناكةوة ، بةَلكو برينداركردنى مرياتى م
 ن لةسةر ، ضونكة زانايان مريات طرى ثيَغةمبةرانن ـ صةآلت و سةالمى خوايا

بيَت ـ جا ئةطةر زانايان بريندار بكات و تانةيان ليَبدات ئةوا خةَلكى متمانةى بةو 
 زانسيارية نابيَت كة ثيَيانة ، هةر ئةوةشة كة بة مريات لة ثيَغةمبةرى خواوة 

بؤيان ماوةتةوة ، لةو كاتةش خةَلكةكة متمانةيان بةهيضيَك لةو شةريعةتة نابيَت 
 كراوة ثآى هاتووة ، و باسى ليَوة دةكات . كة ئةو زانا بريندار
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وة دةبيَت ـ دواى ئةوةى كة حةراميَتى دةست وةردانى نةزانكارامنان لةم كارةدا 
لة ال ئاشكرا بوو ـ ئةوةش بزانريَت كة لة ثرس و باسى خستنةرِووى هةَلةى زانايان 

ى ـ ثيَويستة و ثيَشةوايان ئيسالم ـ لة اليةن زانايان و فيَرخوازانى زانستى شةرع
رِةضاوى ضةندةها بوار و مةصلةحة بكريَت ، ئةطةرضى تةنانةت هةَلةكةش ثةيوةست 
بيَت بة بوارى بريوباوةرة ، و عةقيدةشةوة ، ض جاى باسةكة باسيَكى فيقهى يان 

 شتيَكى هاوشيَوةى ئةو بيَت !!!

وونة لةطةأل هيَنانةوةى ضةندةها منيش  ) صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ (شيَخ 
لةثيَشةوايان و ناودارانى ئيسالم بؤ ووتةكةى ـ سةبارةت بةم باس و ثرسة ـ 

مسألة متعلقة ـمسألة متعلقة ِبلعقـائد ، أو كانت الـ، إذا كانت ال )) أيضاً دةفةرموويَت : 
جب النظر ـي أمر من األمور ؛ فإنه هنا يـي شأنه ، فـي الفتوى فـبعالـم من أهـل العلم ، ف

 هُ ـاللَّ  مُ هُ مَ حِ ـ َرهذا ترى أئمة الـدعوة ـمفاسد ، ولـمصاحل ودفع الـإليه األمر ، من ال ا يؤولـفيم

مشهورين ـ و ـمن بن عبداللطيف بن حسن ـ أحـد األئمة الـمن وقت الشيخ عبدالرح ى ـال  عَ ت  
ي السنة ـبعالـم ، أو إبمام ، أو ِبن لـه أثر ف حمد بن إبراهيم ، إذا كان األمـر متعلقاً ـالشيخ م

 ي ذلك .ـهم يتورعون ، ويبتعدون عن الدخول فـ؛ فإن

معروف ، عند ـهندي ، الـمثال األول [ : الشيخ صديق حسن خان القنوجي الـ] ال
ي أكثر من كتاب ـخالص ( مع أنه نقد الدعوة فـاءَن له شأن ، ويقدرون كتابه ) الدين الـعلم

يء ، وهو ـهذا ، ألجل االنتفاع ِبصل الشله ، لكن يغض ون النظر عن ذلك ، وال يصعدون 
 رك .ـحقيق التوحيد ، ودرء الشـت
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معروف ، صاحب كتاب ) ـي ، الـحمد بن إمساعيل الصنعانـي : اإلمام مـمثال الثانـال
ى ـي رد الناس إلـرة فـر االعتقاد ( ، وله جهود كبيـره ، له كتاب ) تطهيـسبل السالم ( وغي

مسائل ـي بعض الـمذموم ، والتعصب ، وعن البدع ، لكن زل  فـيد الالسنة ، والُبعد عن التقل
ى الدعوة ، قيل : إنه رجع عن ـا أثّن علـمـمشهورة ، لـي قصيدته الـ، ومنها ما يُنسب إليه ف

ي النجدي ( يعِن ـِبخرى ، يقول فيها : ) رجعت عن القول الذي قد قلت ف قصيدته تلك
خذ هذه القصيدة أرِبب البدع ، وهي تُنسب له ، حمد بن عبدالوهاب النجدي ، وأيـم

 للدعوة ، لكنه رجع . ي كان مؤيداً ـى أن الصنعانـها علـرونـوتُنسب البنه إبراهيم ، وينش

اؤَن ـ كذا ـ ـمعروف ، ومع ذلك كان علم مقامه أيضاً  ى ـال  عَ ت   هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ َر ي أيضاً ـوالشوكان
ي ـره فـي الصفات ، وتفسيـلتوسل ، وله اجتهاد خاطيء في اـي له اجتهاد خاطيء فـالشوكان

ي ــ ف جيد ، و له كالم ـ أيضاً ـليس ِبل ي عمر ـبعض اآلَيت ، له َتويل ، وله كالم ف
ان بن ـجيد ، لكن العلمـاء ال يذكرون ذلك . وألَّف الشيخ سليمـليس ِبل معاوية 
ي ـا : اإلمام الصنعانـهمـن ( يعِن بـن اإلماميـيرئة الشيخـكتاب ) تب ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ َر انـسحم

 ي .ـواإلمام الشوكان

اء هو السنة ـاذا فعل ذلك ؟ ألن األصل الذي يبِن عليه هؤالء العلمـمـاذا ؟ لـمـوهذا ل
رة ـي نصـي التوحيد ، وال خالفوَن فـي أصل االعتقاد ، وما خالفوَن فـ، فهؤالء ما خالفوَن ف
م ال يتبع ـي مسائل ، والعالـا اجتهدوا ، فأخطأوا فـي رد البدع ، وإمنـفالسنة ، وال خالفوَن 

ي زلته ، ـ أي ال يُقتدى به فيها ـا أنه ال يُتبع فـبزلته ـ كذا ، ولعله ال يتتبع ، أي : يفضح ـ كم
 ا يـَُؤيَّد به .ـمـر من كالمه مـحق ، ويُنشـر الـرك وُيسكت عنها ، ويُنشـ، فهذه تـُتْ 
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ا هو معلوم ، ـي مسألة الصورة ، كمـف ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ  ا زل  ابن خزميةـمـسنة لاء الـوعلم

ي أكثر من مائة صفحة ، ـف ـ هُ اللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ  ، رد  عليه ابن تيمية العَ وَ  لَّ جَ  هـونفى صفة الصورة للَّ 
يطعن  أحداً اء السنة يقولون عن ابن خزمية : إنه إمام األئمة ، وال يرضون أن ـمع ذلك علم

ن ـميـه رب العالـي ابن خزمية ، ألن كتاب ) التوحيد ( ، الذي ماه ِبلدفاع عن التوحيد للَّ ـف
اؤه . ـ، وتقدست أمس  ـهُ الل  َج لَّ جَ ـ  ائه ونعوتهـي أمسـف ـال عَ وَ  لَّ جَ ـ ه ـاالت للَّ ـ، وإبثبات أنواع الكم

 مسألة ( .ـي هذه الـبالء ( قال : ) وزل ابن خزمية فر أعالم النـي ) سيـف ـ هُ اللَّ  هُ مَ حِ ـ َر والذهيب

 موقف منها ؟ـلا اـمسائل ، فمـي مثل هذه الـفإذًا هنا إذا وقع زلل ف

رته للتوحيد ـي أصل الدين ، موافقته للسنة ، ونصـى موافقته لنا فـموقف : أنه يُنظر إلـال
ذلك من األصول العامة ، ويُنصح هدى ، وَنو ـى الـر العلم النافع ، ودعوته إلـرته لنشـ، نص

ى ـ، وعل اماً ـمـيلقيه ـ كذا ـ ت ى حدٍة ، لكن ال يُقدح فيه قدحاً ـا رُدَّ عليه علـي ذلك ، ورِبـف
 . (1) مسائل ((ـي هذه الـهذا كان منهج أئمة الدعوة ف

واتة : هةروةها ئةطةر ثرس و باسةكةش ثةيوةست بيَت بة بريوباوةرِةوة ، يان 
كة ثةيوةست بوو بة زانايةك لة زانايانى خاوةن عيلم ، سةبارةت بة ثرس و باسة

فةتوا بيَت يان هةر باسيَكى تر ثةيوةست ثيَوةى ، ئةوا ثيَويستة ليَرةدا برِوانينة ئةو 
ئاكامةى كة ليَى دةكةويَتةوة ، لة ضاكة و بةدورخستنةوةى خراثة ، لةبةر ئةمةية 

                                                           
 (.رع ومسايرة األهواء : الوجه : ب ـن مطابقة الشـريط الفتوى بيـ) ش (1)
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من ـ) عبدالرحت بـن ـ هةر لة سةردةمى شيَخ ثيَشةوايانى بانطةوازخواز ـ بة رِةمحة
حمد بن إبراهيم ـ) مةوايةكى ناودار بووة ، و شيَخ ـكة ثيَش بن عبداللطيف بن حسن (

يش ئةطةر شتيَك ثةيوةست بباية بة زانايةكةوة ، يان ثيَشةوايةكةوة ،  آل الشيخ (
ن دةكرد ، و يان بة يةكيَك كة كاريطةرى لةسوننةتدا هةبيَت ، ئةوا خؤثاريَزيا

 دورئةكةوتنةوة لة دةست تيَوةردانى .

ناسراو ، و خاوةن  هندي (ـ) صديق حسن خان القنوجي ال: شيَخ  [منوونةى يةكةم  ]
 خالص (ـ) الدين الثلةو ثايةى خؤى لةالى زاناياندا ، كة رِيَزى تايبةتيان هةية بؤ كتيَبى 

 كتيَبيَكيدا رِةخنةى لة زياد لة كة لةنووسينى بةرِيَزيانة ، سةرةرِاى ئةوةى كة لة
طرتووة ، بةآلم زانايان ضاوثؤشى ،  ) عبدالوهاب (ى كورِى ـ حمد (ـ) مبانطةوازى ثيَشةوا 

و طةورةشى ناكةنةوة ، لةبةر سود وةرطرتن لة بنةواى شتةكة ، كة بةرقةركردنى 
 يةكخواثةرستى و بةالوةنانى هاوةأل برِياردانة .

) ناسراو ، خاوةن كتيَبى  ي (ـاعيل الصنعانـحمد بن إمسـ) م منوونةى دووةم : ثيَشةوا
ى هةية ، و هةوأل و ـ ر االعتقاد (ـ) تطهي، و جطة لةويشة ، كتيَبى  سبل السالم (

كؤششيَكى طةورةى هةية بؤ طةرِانةوةى خةَلك بؤ سوننةت ، و دووركةوتنةوة لة 
ةريةكان ، بةآلم دةبينني لة السايى كردنى كويَرانة ، و دةمارطريى ، بيدعة و تازةط

هةنديَك ثرس و باسدا كةوتووةتة هةَلةوة ، لةوانةش ئةو ثارضة هونراوة بةربآلوةى 
كة دةدريَتة ثاَلى كة وةسف و سةناى ضاكى تيَدا فةرمووة سةبارةت بة بانطةوازى 

، بةآلم دةووتريَت كة طوايا ثةشيمان  ) عبدالوهاب (ى كورِى ـ حمد (ـ) مثيَشةوا 
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 ))بيَتةوة لةو ثارضة هونراوةيةى بة ثارضة هونراوةيةكى تر كة تيَيدا هاتووة : بوو
، مةبةستى  ((ة سةبارةت بة نةجدى ووتوومة ـةيةى كـةو ووتـةوة لـثةشيمان بووم

ية ، كة دةبينني كةسانى  ) عبدالوهاب النجدي (ى كورِى ـ حمد (ـ) مثيَشةوا 
ن ، كةضى نيسةبةت دراوةتة ثاَلى ، وة بيدعةكار ئةم ثارضة هونراوةيةى وةردةطر

ة ، وة بآلوى دةكةنةوة بؤ ـ م (ـ) إبراهينيسبةتيش دةدريَتة ثاأل كورِةكةى كة ناوى 
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثشتيوانى  ي (ـانـ) الصنعئةوةى بةخةَلكى رِابطةيةنن ثيَشةوا 

اشطةزبووةتةوة بووة ثاشان ث ) عبدالوهاب (ى كورِى ـ حمد (ـ) مبانطةوازى ثيَشةوا 
 لة ثشتيوانية .

يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثلةوثايةى زانراوة ـ  ي (ـ) الشوكانهةروةها ثيَشةوا 
ـ بة رِةمحةت بيَت  ي (ـ) الشوكانلةطةأل ئةوةشدا زانايامنان سةرةرِاى ئةوةى كة ثيَشةوا 

ـ ئيجتيهادى هةَلةى هةبووة لة ثرس و باسى تةوةسولدا ، و لة ليَكدانةوةى 
يفةتةكانى خواى ثةروةردطار ، و لة رِاظةكردنى هةنديَك لة ئايةتةكاندا تةئويل س

هةية كة باش نية ، هةروةها   ) عمر (دةكات ، و هةنديَك ووتةشى سةبارةت 
ووتةى هةية كة باش نية ، كةضى بة خراثة باسى  ش  ) معاوية (سةبارةت بة 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كتيَبيَكى  ان (ـان بن سحمـ) سليمليَوة ناكةن ، تةنانةت شيَخ 
ان ثيَشةوا يكة مةبةستى ثيَ ن (ـن اإلماميـرئة الشيخيـ) تبنووسيوةتةوة لةذيَر ناونيشانى 

 ة ـ بة رِةمحةت بن .ـ ي (ـ) الشوكان، و ثيَشةوا  ي (ـ) الصنعان
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ئةمة بؤضى ؟ بؤضى ئةمةى كردووة ؟ ضونكة ئةو بنةوايةى كة ئةو زانايانة 
ة سةر دةنةن بريتية لة سوننةت . ئةو جؤرة زانايانة لة بنةواى بريوباوةرِدا بنةواى ل

ثيَضةوانةمان نةبوونةتةوة ، نةش لة يةكخواثةرستى ثيَضةوانةمان بوونةتةوة ، نةش 
لة سةرخسنت و ثشتيوانى سوننةتدا ، و نةش لة رِةتكردنةوةى بيدعة و 

ان كردووة ، لة هةنديَك ثرس و باسدا تازةطةريةكاندا ، بةَلكو ئةوانة تةنها ئيجتهادي
كةوتوونةتة هةَلةوة ، ناشبيَت بة دواى هةَلةى زانادا بطةرِيَني بؤ حةيابردنى ، و 
شويَنى هةَلةكانى بكةوين ، و السايى بكةينةوة ، بةَلكو وازى ليَ دةهيَنريَت ، بآ 

و ئةو  دةنط دةبني ليَى ، و لة بةرامبةريشدا حةق و رِةوايى بآلودةكةينةوة ،
 ووتانةشى كة ثشتيوانى حةق و رِةوايية تياياندا .

ة ـةت بيَت ـ لـة رِةمحــ ب ة (ـ) ابن خزمية كة بينيان ـزانايانى ئةهلى سونن
ووةتة هةَلة و نكوَلى لةوة ـةروةكو زانراوة كةوتـدا هـ ورة (ـ) الصثرس و باسى 

ـ بة  ) ابن تيمية (ا ى هةبيَت ، ثيَشةوـ ) صورة (ةروةردطار ـواى ثـدةكرد كة خ
رِةمحةت بيَت ـ لة زياد لة سةد ثةرِةدا وةآلمى دايةوة ، لةطةأل ئةوةشدا زانايانى 

دةَليَن : كة ئةو يةكيَكة لة  ) ابن خزمية (ئةهلى سوننة و جةماعة سةبارةت بة 
 ) ابن خزمية (ةروةرى ثيَشةوايانة ، و رِازيش نابن هيض كةسيَك توانج و تانة لة ـس

كة لة نووسينى بةرِيَزيانة ثرِى كردووة لة بةرطرى  ) التوحيد (، ضونكة كتيَبى بدات 
كردن لةيةكخواثةرستى خواى ثةروةردطار ، وة سةملاندن و جيَطريكردنى هةموو جؤرة 

 بةرز وبَلند لةناو سيفةتيدا . ىسيفةتيَكى كامأل وتةواو بؤ خواى ثةروةردطار
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) دا فةرموويةتى : ـ ر أعـالم النبالء (ـ) سي يش لة كتيَبةكةى ) الذهيب (ثيَشةوا 
 لةم باسةدا تيَكةوتووة . ابن خزمية (

كةوتة ليَرةدا دةَليَن : ئةطةر زانايةك لة زانايانى ئيسالم كةوتة هةَلةوة لة 
 باسيَك لة باسةكاندا ، هةَلويَستى موسَلمانان بةرامبةرى ضى دةبيَت ؟

َلويَستةكانى سةبارةت بة بنةوا ئايينيةكان هةَلويَست ئةوةية كة : برِوانريَتة هة
، و هاودةنطى لة طةأل سوننةت ، ثشتيوانى بؤ يةكخواثةرستى ، و بآلوكردنةوةى 
زانستى شةرعى سودبةخش ، بانطةشةى بؤ هيدايةت و ضاكةكارى ، هاوشيَوةى ئةو 

ى لة بنةوا طشتيانة ، وة ئامؤذطاريش بكريَت لة هةَلةكةيدا ، رِةنطة هةنديَك تووند
طةَلدا بةكار بهيَنريَت ، بةآلم ناطاتة ئةوةى كة تاونج و تانةى ليَبدريَت و بةتةواوى 
بةالوة خبريَت ، هةر ئةمةش بووة ثةيرِةوى ثيَشةوايانى بانطةشة لةم جؤرة باس و 

 ثرسانةدا .
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جياوازى كردن لة نيَوان بةهةلَةدانانى زانايةك بؤ :  ثيَنجةم
تانةدانى و حوكم دانى بة بيدعةكاريَتى  ، لة طةلَ زانايةكى تر

 : ( هُ لَ  هِ عِ يْ دِ بْ تَـ  وَ  هِ نِ عْ طَ  عَ ر مَ خَ ٍم آِل ـالِ ة عَ ـئَ طِ خْ ـتَ  نَ ـيْ بَـ  قُ يْ رِ فْ ) التـَّ  بةرامبةرةكةى
 

زؤرجار دةبينني و بيستومانة كة كةسانى تيَنةطةشتوو لة ووتةى زانايان ، ئةوة 
فآلنة زاناى بة بيدعةكار داناوة ، و تانة و تواجنى  دةطيَرِنة كة طوايا زاناى فآلنى

 ليَداوة و تؤمةتبارى كردووة ، و داويةتية ثاأل فآلنة كؤمةَلى طومرِا !!!

كةضى كة دةطةرِيَيتةوة بؤ ووتةى زاناكة دةبينيت بةدةر نية لةوةى كة تةنها 
ى و طومرِايى بةهةَلة دانانى زاناكةى بةرامبةريةتى ، نةك حوكم دان بة بيدعةكاريَت

 بةرمبةرةكةى !!!

ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة رِوونكردنةوةيةكيدا ـ لة باسيَكى 
هاوشيَوةى ئةم باسة ـ بؤ رِةواندنةوةى ئةو طومانةى كة لةالى هةنديَك كةسانى 
تيَنةطةشتوو دروست بووبوو !!! كة طوايا ئةم ثيَشةواية ئةو زانايانةى ـ لةكؤن و 

كردنى ذمارةى رِكاتةكانى يـ كة رِاى ثيَضةوانةيان هةية بة بةرِيَزيان لةديارتازةدا 
نويَذى تةراوحيدا بة بيدعةكار دةزانيَت !!! يان حوكمى طومرِاييان بةسةردا دةدات !!! 

ي عدد ـى السنة فـلَ عَ  ارَ صَ تِ  االقْ َنَ رْ ـتَ اخْ  نَ ـيْ ا حِ نَ َــّنأَ  دٌ حَ نَّ أَ  يـَتَـَومهََّ اَل )) فَ فةرموويةتى : 
راويح ، وعدم جواز الزَيدة عليها ؛ أننا نضلل أو نبدع من ال يرى ذلك من ـركعات الت
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خذوه حجة للطعن ـن ، كمـا قد ظن ذلك بعض الناس واتـن والالحقيـاء السابقيـالعلم
جوز ، أو أنه بدعة ، أنَّ  ـي ال يـعلينا ، تومهًا منهم أنه يلزم من قولنا : ِبن األمر الفالن

من قال جبوازه واستحبابه فهو ضال مبتدع ، كال فإنه وهم ِبطل وجهل ِبلغ ، ... كلَّ 
ى ذلك ، بل هو مغفور ـرعًا ، ولكنه ال يؤاخذ علـا هو خطأ شـنعم قد يقع أحدهم فيم

خطأ من نوع البدعة ـن للباحث أن هذا الـا سبق مرارًا ، وقد يتبيـله ومأجور عليه كم
مغفورًا له ومأجورًا عليه ، ألنه وقع عن اجتهاد منه ... ،  ي كونهـحكم فـختلف الـفال ي

مسائل ال يضلل بعضهم بعضًا ، ـي بعض الـاء مع اختالفهم الشديد فـهذا نرى العلمـول
ى ذلك مثااًل واحدًا : لقد اختلفوا منذ عهد ـرب علـوال يبدع بعضهم بعضًا ، ولنض

ومنهم من منعه ورآه بدعة ، من أجازه  ي السفر ، فمنهمـام الفريضة فـمـي إتـالصحابة ف
 خالفيهم .ـخالفة للسنة ، ومع ذلك فلم يبدعوا مـم

 ةَ ـنَّ السُّ  فَ الَ خَ  نْ مَ  انِ تَ عَ كْ َر  رِ افِ سَ مُ ـالْ  ةُ اَل يقول : ) صَ  ـا مَ هُ نْ عَ  هُ ـاللَّ  يَ ضِ رَ ـ فهذا ابن عمر 
ا ـمـاجتهادًا ، بل لم يضلل من خالف هذه السنة ـ. ومع هذا فلم يكفر ، ول (1) ( رَ فَ كَ 

 ام أمت معه .ـمـى وراء من يرى اإلتـصل

ن ، و أبو بكر ، ـى ِبّن ركعتيـصل راج بسند صحيح عنه أن النيب ـفروى الس
ى ِبّن أربعًا ، فكان ـان صلـن ، مث أن عثمـان صدرًا من أمارته ركعتيـو عمر ، و عثم
 ن .ـى ركعتيـه صلى وحدـى أربعاً ، وإذا صلـى معهم صلـابن عمر إذا صل

                                                           
 (.ن عنه ـ، إبسنادين صحيحي 123ـ  122/  21ي مسنده : ـرَّاج فـ) رواه السَّ  (1)
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خالف السنة الثابتة ـحمله اعتقاده خبطأ من يـلـم ي فتأمل كيف أن ابن عمر 
ى وراءه ؛ ألنـه يعلم أن ـى أن يضلله !! أو يبدعه !! بل إنـه صلـي السفر علـام فـمـِبإلت
 ه ـ ، بل ذلك عن اجتهاد منه .ـلـم يتم إتباعاً للهوى ـ معاذ اللَّ  ان ـعثم

هم ـن أن يتخذوه لـمسلميـى الـسبيل الوسط الذي نرى من الواجب علهو الوهذا 
موافق ـا يراه هو الصواب الـجهر كل منهم ِبـخالفات القائمة بينهم ، أن يـحل الـطريقًا ل

م ير ذلك لشبهة عرضت له ـ ألنه ـريطة أن ال يضلل وال يبدع من لـللكتاب والسنة ـ ش
حق فيه ـن ، وتتوحد كلمتهم ، ويبقى الـمسلميـدة الهو الطريق الوحيد الذي به تتحقق وح

ن ـخالفية بيـمسائل الـي الـم ... هذا هو موقفنا فـمعالـر منطمس الـظاهرًا جليا غي
 هوىـخالفنا لشبهة ال لـحق ِبليت هي أحسن ، وعدم تضليل من يـجهر ِبلـن : الـمسلميـال
)) (2) . 

ان كة لة كاتيَكدا ئيَمة ئةوةمان واتة : كةس طومانى ئةوة نةبات لة ووتةكامن
هةَلبذاردووة ، كة موسَلمانان ثابةند بن بة سوننةتةوة لة ذمارةى رِكاتةكانى نويَذى 
تةراوحيدا ، و نابيَت و دروست نية زيادةى لةسةر بكريَت ، كة ئيَمة ئةو زانايانةى 

ةكار دةزانني كة بؤضوونةكةى ئيَمةى نية ، لة زانايان كؤن و تازة بة طومرِا و بيدع
ى بردووين و كردوويانة بة هؤكاريَك بؤ يَ!!! هةروةكو خةَلكانيَك طومانى ئةوةيان ث

تانة ليَدامنان !!! بةطومانى ئةوةى كة ووتةكةمان : فآلنة شت دروست نية ، يان ئةو 

                                                           
 .( 44ـ  41ي : ص ـللعالمة األلبان، راويح ـ) صالة الت (2)
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كارة بيدعة و تازةطةرية ، ئةوة دةخوازيَت كة هةر كةسيَك بَليَت ئةوة دروستة ، يان 
، ئةوة طومرِا و بيدعةكارة !!! نةخيَر بةَلكو ئةو طومانة طومانيَكى سوننةتة 

رِةنطة يةكيَك لةو زانايانة بكةويَتة شتيَكةوة  آثوضةَلة و ئةوثةرِى نةزانينة ، ... بةَل
لة شةرعدا هةَلةبيَت ، بةآلم ليَى ناطرييَت لةسةر ئةو هةَلةيةى ، بةَلكو عةفوى 

ر دةدريَتةوة ، هةروةكو لة ثيَشدا بامسان ليَوةكرد ، لةسةر دراوة ، و ثاداشتيشى لةسة
وة رِةنطة بؤ كةسى ليَكؤَلةر ئةوة ئاشكرا بيَت كة ئةو هةَلةية لة جؤرى 
بيدعةكردنة ، بةآلم هيض جياوازيةكى نية لةوةى كة عةفوى لةسةر دراوة و 

دةبينني ثاداشتيشى بؤ هةية ، ضونكة كةوتنةهةَلةى لة ئيجتيهادةوةية ... ، بؤية وا 
زانايان لةطةأل ئةو هةموو جياوازية زؤرةيان لةهةنديَك بابةتدا كةسيان ئةوانى تريان 
بة طومرِا دانانيَت ، وة نةش كةسيان ئةوانى تريان بة طومرِا دةزانيَت ، جا با 
منوونةيةك لةسةر ئةمة بيَنينةوة : ئةوتا دةبينني هةر لة سةردةمى هاوةآلنةوة 

ذى سةفةر بة تةواوى ، هةنديَكيان بةرِةوايان داناوة ، و جياوازن لة كردنى نويَ
هةنديَكى تريان رِيَطربوونة ليَى ، و بةبيدعة و ثيَضةوانةى سوننةتيان زانيوة ، بةآلم 

 لةطةأل ئةوةشدا ثيَضةوانةكانيان بةبيدعةكار نةزانيوة .

ةرموو : ـ رِةزاو رِةمحةتى خوا لةخؤى و باوكى بيَت ـ دةيف ) ابن عمر (ئةوةتا 
نويَذى موسافر دوو رِكاتة ، ئةو كةسةش ثيَضةوانةى سوننةت بيَتةوة كوفرى كردووة 
، كةضى لةطةأل ئةوةشدا ئةو كةسةى بةكافر ، و طومرِا نةزانيوة كة ثيضةوانةى 
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، كةوة نويَذى كرد و باوةرِى وابووبووةتةوة بة ئيجتيهادةوة ، بةَلكو كة لة ثشت كةسيَ
 : نويَذةكةى بة ضوار رِكاتى كرد ـ .يَذةكةى بة تةواو كرد ـ واتةة نوئةويش لة ثشتيةو

بؤمان دةطيَرِيَتةوة لة ليَيةوة  ) صحيح (بة سةنةديَكى  راج (ـ) الس
كة لةمينادا دوو رِكاتى كردووة ، ئةبو بةكر و عومةر عومسانيش  ثيَغةمبةرةوة 

ووة ، ثاشان عومسان لة دوو مانطى يةكةمى سةردةمى خةالفةتيدا دوو رِكاتيان كرد
يش ـ رِةزاو رِةمحةتى خوا لة خؤى و  ) ابن عمر (لةمينادا ضوار رِكاتى كردووة ، و 

باوكى بيَت ـ كة نويَذى لةطةَلدا بكرداية ضوار رِكاتى دةكرد ، بةآلم ئةطةر بةتةنها 
 نويَذى بكرداية دوو رِكاتى دةكرد .

و رِةمحةتى خوا لة خؤى و باوكى  ـ رِةزا ) ابن عمر (جا تيَبفكرة لةوةى كة ضؤن 
بيَت ـ ضؤن بريوباوةرِةكةى ـ كة كردنى ضوار رِكات لة سةفةردا ثيَضةوانةى سوننةتة 
ـ واى ليَنةكرد كة بة طومرِا يان بة بيدعةكارى بزانيَت ، بةَلكو نويَذى بةدوادا كرد 

ضوار رِكاتى نةكردووة لةبةر شويَنكةوتنى  ، ضونكة دةزانيَت عومسان 
 ، بةَلكو ئةو كارةى لة ئيجتيهادةوةية . ه ـــ معاذ اللَّ رةزووةكانى ئا

وة ئةم رِيَطةيةش رِيَطاى ميانرِةوية كة بة ثيَويستى دةزانني لة سةر موسَلمانان 
شويَنى بكةون و بيكةن بة رِيَطةضارةى ئةو جياوازيانةى كة لة نيَوانيانداية ، بةآلم 

ة ئاشكرا بكات كة بة رِاستى دةزانيَت ، و لة طةأل ئةوةشدا هةر يةكيَكيان ئةو
طوجناوة لة طةأل قورئان و سوننةتدا ـ بةمةرجيَك ئةو كةسانة بة طومرِا و بيدعةكار 
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نةزانيَت كة ثيَضةوانةى بونةتةوة لة بةر طومانيَك كة تووشى بوون ـ ضونكة ئةوة 
ةيان دةبيَت بةيةك تاكة رِيَطةيةكة بة هؤيةوة يةك رِيَزى موسَلمانان ديَتةدى ، و ووت

، وة رِةوايى تيَيدا ئاشكرا و رِوون دةميَنيَتةوة بآ ئةوةى كة نيشانةكانى بسرِيَتةوة ... 
ئائةمةية هةَلويَستمان لة بابةتة جياوازةكانى نيَو موسَلمانان : ئاشكرا كردنى 
 رِةوايى بةباشرتين شيَوة ، لةطةأل طومرِا نةكردنى ئةو زانايانةى كة ثيَضةوانةمان

 دةبنةوة بةهؤى طومانيَكةوة ، نةك لةبةر شويَنكةوتنى بؤ ئارةزووةكانى .

ئةم ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم خاآلنةى خوارةوةى 
 ليَدةخويَنريَتةوة :

باس و ثرسة شةرعيةكاندا ،  ـ بةهةَلةدانانى زانايةك بؤ زانايةكى تر لة 1
دانةر زانانى بةهةَلةدانراو بة بيدعةكار و طومرِا ئةوة ناطةيةنيَت زاناى بةهةَلة

 دةزانيَت ، با هةَلةكةشى لة ديدو بؤضوونى زاناى بةهةَلةدانةر بيدعةش بيَت .

ـ ثيَويستة زانايان ـ لةو بابةت و باسانةى كة جياوازى و خيالفيان تيَداية  2 
 .واو رِاستى دةزاننى خؤيان بة رِةى ئيجتيهاديَـ ئةو بؤضوونانة ئاشكرا بكةن كة بة ث

ـ هةر زانايةك ئةطةر ثيَضةوانةى سوننةت بوويةوة بةهؤى تةئويل ونةزانينى  3
حوكمةكةوة ، ئةوا نابيَت توندى لةبةرامبةردا بةكار بهيَنريَت ، بةَلكو دةبيَت 

 عوزريشى بؤ بهيَنريَتةوة .
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 ـ نابيَت حوكمى طومرِايى و بيدعةكارى بدريَت بة سةر هيض يةكيَك لة 4
 زاناياندا لةو باس و ثرسانةى كة جيَطةى مشت ومرِ و خيالف و جياوازى زانايانة .

ـ ئةم بنةواية كة باس كراوة رِيَضكة و رِيَبازى سةلةفى صاَلحة ، و رِيَطةى  5
يةكبوونى موسَلمانانة ، و ئةوةش ثيَضةوانةى بيَتةوة ثيَضةوانةى رِيَبازى سةلةف 

 يى و تةفريقةى موسَلمانانة .بووةتةوة ، كؤششى بؤ ثةرتةوازة

وة لة ووتةيةكى تريدا ئاماذة بةوة دةكات كة جياوازى هةية لةنيَوان بةهةَلةدان 
زانايان بؤ يةكرت لةطةأل تانةدان و قسةثيَكردنيان بؤ يةكرت ، بةَلكو ئةوةش بة بوونى 

ةتة هةَلةى ثةروةردةيى دةزانيَت ئةطةر موسَلمانان بةهةَلةدانانى زانايان لة باب
خيالفيةكاندا ، بة تانةدان و قسةثيَكردن بزانن ، هةروةكة لة وةآلمى ئةم ثرسيارةدا 

ض عْ بَـ  نَّ كِ ، لَ  مِ ـالِ عَ الْ  أَ طَ خَ  انُ سَ نْ اإْلِ  نُ ـي ِ بَـ يُـ  اَنً يَ حْ )) أَ دةردةكةويَت كة تيَيدا هاتووة : 
، واتة : هةنديَك جار  ؟! (( ءٍ يْ ـشَ  يـفِ  بَّ السَّ  نَ ا مِ ذَ هَ ًا ، وَ ـَسب   هُ ونَ مُ هَ فْ يَـ  دْ قَ  اءِ ـمَ لَ عُ الْ 

مرؤظ هةَلةى زانايةك ئاشكرا دةكات ، كةضى هةنديَك لة زانايان ئةو كارة بة 
تانةدان و تواجندانى دةزانن !!! ئةمة هيض ثةيوةنديةكى بة تانةدان و تواجندانةوة 

 هةية ؟!!

س ما قصد مقصود فبئـ)) إن كان هذا هو البةرِيَزيشيان لة وةآلمدا فةرمووى : 
ي اإلسالم ، والتخطئة ال تعِن ] ... [ ـخطئة اإلنسان آلخر هذا أمر واجب فـ؛ ألن ت

 حق ؛ ولذلك قال ـا بيان الـًا وسبًا !!! وإمنـ، وال طعنًا ، فضاًل عن أن تعِن شتم
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 دَ هَ تَـ اجْ فَ  مُ اكِ حَ ـالْ  مَ كَ ا حَ ذَ إِ  » ي ) صحيح البخاري ( :ـحديث الصحيح فـي الـف
ي ِبله أن ـخطر فـ، من الذي ي « دٌ احِ وَ  رٌ جْ أَ  هُ لَ فَـ  أَ طَ خْ أَ  نْ إِ ، وَ  انِ رَ جْ أَ  هُ لَ فَـ  ابَ صَ أَ فَ 

جعل له أجراً ـأ أنه ينال منه ويسبه ويـا : أنه أخطـالرسول قد يقول عن قاٍض أو حاكٍم م
ن ـرها أبو بكر بيـي َتويل رؤَي فسـي قصة رواها البخاري ـ أيضًا ـ فـواحدًا ؟ كذلك ف

خطر ـفهل ي،  « وأخطأت بعضاً  أصبت بعضاً  » : ، فقال له  الرسول  يدي
ي الغار أِب بكر الصديق ، ـي ِبل اإلنسان أن يقول : ِبن الرسول سب صاحبه فـف

 ا قال له : أخطأت بعضاً ؟ـحينم

المية ، وابتعادهم عن اللغة ـي ثقافتهم اإلسـن فـمسلميـر الـذا من َتخـلكن ه
متأخرين حَّت من الفقهاء ، أو لعل األصح أن نقول : ـة أن الـقيقحـرعية ، والـالش
ذه ـد انقلبت عليهم هـهم هم أنفسهم قـارة ؛ ألنـل هذه العبـن يتحاشون مثـمتفقهيـال
فالن ،  ي ذلك ، أنه إذا قيل : أخطأـهم فـحقيقة ، فهم قد يتصورون والعامة تبعًا لـال
ا مسعتم ـ ليس كذلك ، وهذا أمر ال ـر ـ كمـألممخطئ ، واـي هذا الـمز فـذا طعن ولـفه
 . (1) در ((ـذا القـر بيان ، فحسبنا هـى كبيـحتاج إلـي

واتة : جا ئةطةر ئةمة مةبةستى بيَت ئةوا خراثرتين مةبةستى هةبووة ، ضونكة 
بةهةَلةدانانى مرؤظ بؤ مرؤظيَكى تر كاريَكى ثيَويستة لة ئيسالمدا ، وة 

دانانريَت ، و بة تانةش دانانريَت ، سةرةرِاى ئةوةى كة تانة و بةهةَلةدانان بة ... 

                                                           
 (.آداب اإلسالم : ريط ـ) من ش (1)
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تةشةرة و قسةثيَكردن بيَت ، بةَلكو ئةوة بريتية لة ئاشكراكردنى رِاستى و رِةوايى ، 
يدا ـ لة صحيحى بـوخاريدا  ) صحيح (لة فةرموودةى  بؤية ثيَغةمبةرى خوا 

مى دا و رِةوايى ثيَكا تيَيدا ، ـ فةرموويةتى : ئةطةر دادوةر ئيجتيهادى كرد و حوك
ئةوا دوو ثاداشتى بؤ هةية ، و ئةطةر نةشى ثيَكيَت ئةوا ثاداشتيَكى بؤ هةية ، كآ 

كة سةبارةت بة قازى و  ئةوةى ديَت بة خةياَلدا ئةوةى كة ثيَغةمبةرى خوا 
ى دادوةر فةرموويةتى : نةيثيَكاوة ، ئةو ووتةيةى تانة و تةشةرةى ليَدةدات ، و تواجن

 ليَدةدات ؟!!! لة طةأل ئةوةشدا بَليَت : ثاداشتيَكى بؤ هةي !!!

هةروةها لةو بةسةرهاتةى كة ديسان ثيَشةوا بوخارى دةيطيَرِيَتةوة لة 
 ، لة ثيَش ثيَغةمبةرى خوادا  ليَكدانةوةى خةونيَك لة اليةن ئةبو بةكرةوة 

ةتثيَكا ، ئايا ديَت بة ، و ثآى فةرموو : لة هةنديَكيا ثيَكات ، و لة هةنديَكيا ن
بريتية لة توانج دان  بريى هيض مرؤظيَكدا كة ئةو فةرموودةيةى ثيَغةمبةرى خوا 

لة ئةبو بةكرى هاوةَلى ئةشكةوتى ؟! ئةوةش كة فةرموويةتى : وة لة هةنديَكيا 
 نةتثيَكاوة !!!

نة بةآلم ئةمة لة دواكةوتنى رِؤشنبريى ئيسالمى موسَلمانان ، و دووركةوتنةوةيا
لة ئاخاتنى شةرعى ، وة لة رِاستيدا ثاشينة و تةنانةت شةرع زانايانيش ، يان 
رِةنطة بَليَن : خؤ بةشةرع زانان خؤثاريَزى دةكةن لة بةكارهيَنانى ئةم جؤرة رِستانة ، 
ضونكة خؤدى خؤشيان ئةم رِاستيةيان لةال هةَلطةرِاوةتةوة ، و وادةزانن ـ خةَلكيش 

ؤن ـ كة ئةطةر بووتريَت : فآلنة كةس هةَلةى كردووة ، ئةوة لةوةدا بةدواياندا دةرِ



 

 

 86 ba8.org 

 ................................                    ةمحةت بي ت  لة ئريجا                               بةرائةتى ثي شةوا ئةلبانى بة ر 

تانةدان ، و بةخراثة باس كردنى كةسى هةَلةكارة ـ كةضى ـ وةكو بيستان ـ شتةكة 
 وا نية ، ئةم باسةش زؤر رِوونكردنةوةى ناويَت ، بؤية ئةوةندةمان بةسة .

نايةك زانايةكى تر كةواتة بؤضوون و تيَطةيشتنيَكى هةَلةية كة ئةطةر ببينني زا
بة هةَلة بزانيَت لة ووتةيةكيدا ، يان لة بؤضوونيَكيدا ، ئةوا ئةو بةهةَلة دانانة بة 

 كار و طومرِايى دةزانيَت !!!!!!!واتاى ئةوة ليَك بدةينةوة كة بة بيدعة

 

     
 

لة  (اءُ رَ ـبَ ) الْ  و دذايةتى ( ءُ اَل وَ ) الْ  دانةبستنى دؤستايةتى:  شةشةم
ياوازى زانايانى سةلةفى لة نيَو فيَرخوازانى زانستى شةرعى و سةر ج

 : موسلَماناندا ، بةتايبةت ئةطةر لة بنةواكاندا هاودةنط بوون

بانطةشةكردن بؤ خود و تاك و كةسايةتيةكان ، طةندةَلى و خراثةيةكى زؤرى 
ن تةفريقة و ثةرتةوازةيى يةكيَكة لةئاشكراتري ليَدةكةويَتةوة ، جطة لةوةى كة

ـ كة دةرةجنام وئاكامى خراثى ئةم ئاكارة خراث ونامؤية !!! ئةطةر ئةوةش نةباية 
، بةس بوو بؤ خراثى ئةم كارة ئةوةى كة  هؤكارى تةفريقة وثةرتةوازةيى موسَلمانانة ـ

، و  ر معصوم (ـ) غي: ئايني كورت هةَلدةهيَنيَت لةكةسانيَكى نةثاريَزراو لة تاوان 
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يش ئاكامةكةى فةوتانى ئايينة !!! سةرةرِاى ئةوةى كة ئوممةت كامأل نةبوو !!! دواتر
ثارضةثارضة ، و ثةرتةوازة دةكات ، و دةيانكات بةضةندةها طروث و كؤمةَلى نةيار و 
دذيةك !!! و ئاشوب و فيتنة لة نيَوانياندا دةنيَتةوة !!! باشرتين طةواهيش لةسةر 

 َنَّ إِ وَ  هِ ـلَّ  لِ َنَّ وإِ مانة كة تيَدا دةذين ، رِاستى ئةم ووتانة ، واقع وحاَلى ئةمرِؤى موسَل
 !!!  ونَ عُ اجِ رَ  هِ يْ لَ إِ 

يش  راء (ـ) البو رِقليَبوون  ) الوالء (وة لةمةش خراثرت ئةوةية كة دؤستايةتى 
لة سةر ئةو ووتانة دادةبةسرتيَت !! كة دةرةجنامةكةى جياوازى نيَوان موسَلمانان ! و 

يني لةم بوارانةدا فةرمان دةكةن بة هةجركردنى كةسانى نةزان و بآ ئاطا لة ئا
ئةوانةى كة ثيَضةوانةى ئةو بؤضوونةية كة الى ئةوان رِاستة ـ هةَلة بيَت يان رِاست 

 طرنط نية ـ ! بةوةش ئاشوب و فيتنة دةكةويَتةوة !!

بةَلكو لةرِؤذطارى ئةمرِؤدا كار طةشتؤتة ئةوةى كة خةَلكيشى ثآ تاقى 
كة هةَلويَستت لة فآلنة زانا و فيسارة زانا ضية ؟!! بةرثةرضدةر  دةكريَتةوة !!! بةوةى

!!! ـ كة رِةنطة هةردوو الى  ) الـرَّاد عليه (بيَت ، يان بةرثةرضدراو  ) الـرَّاد (
جياوازيةكةش خؤيان بؤخؤيان ثاداشتيان هةبيَت ، بة هؤى ئيجتيهاديانةوة ـ جا 

كار تيَيدا تاقيت دةكاتةوة ـ ثاريَزراو ئةطةر هاودةنط بيَت ـ لةطةأل ئةوةى كة تاقي
تواجنيَكت !!! و ضاوثؤشيش لةهةموو هةَلةكانت  تانة و دةبيَت لةهةموو ووتة و

دةكريَت !!! بةآلم ئةطةر هاودةنط نةبوويت ـ لةطةأل ئةوةى كة تاقيكار تيَيدا تاقيت 
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جر بكريَت !!! دةكاتةوة ـ ، واى بةحاَلت : و ثيَت دةووتريَت : بيدعةكارة و دةبيَت هة
 هةَلطرى فكرى فآلنة طروثى طومرِاية !! و هتد !!

تاكو واى ليَهاتووة ثيَوةرةكان تيَكضوونة وهةركةسة و بةكةيفى خؤى 
بةرامبةرةكةى دةثيَويَت !!! كةضى بنةواى ثيَوانى هةموو تاكيَك : ناسينى ثياوانة 

!! بةآلم واى ليَهاتووة ووتة بةهاودةنطيان لةطةأل رِةوايى وحةقدا ، نةك بةثيَضةوانةوة !
وبؤضوونى زانايان لةباس وثرسة جياوازةكاندا بووةتة ثيَوةر !!! كةسيَكى باشى ئةطةر 
هاودةنط بيت لةطةأل ووتةى فآلنة زانا ، و خراثيشى ئةطةر هاودةنط بيت لةطةأل 
فآلنة زاناى تردا ، و ثيَضةوانةى زاناى يةكةم بيتةوة !!! كةواتة سةنطى مةحةك 

ضوون و ووتةى زانايانة ، و دؤستايةتى و رِقَليَبوونيش هةر لةسةر ئةوةية !!! نةك بؤ
 !!! لةسةر هاودةنطى لةطةأل قورئانى ثريؤز و سوننةتى ثيَغةمبةرةكةى 

طرفت لةوةداية ووتة و بؤضوونى تاك و كةسايةتيةكان خؤى بؤ خؤى ثلةدار و 
و بؤضوونانة هاودةنطى دوو تةقديس كراوة !!! نةك لةبةر ئةوةى كة ئةو ووتة 

سةرضاوةكة ثيَشوون !!! كةضى ئةم سيفةتة لة بنةوادا سيفةتى بيدعةكاران و 
ئةهلةكةيةتى ، نةك سيفةتى شويَنكةوتوانى قورئانى ثريؤز و سوننةتى ثيَغةمبةر 

 !!! 

لةسةر جياوازى  راء (ـ) البو دذايةتى  ) الوالء (بؤية دانةبستنى دؤستايةتى 
لةفى لةنيَو فيَرخوازانى زانستى شةرعى و موسَلماناندا ، شتيَكى زانايانى سة
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ثيَويستة ، بؤ بنربِكردنى جياوازيةكان ، بةتايبةت ئةطةر لةبنةواكاندا هاودةنط 
 بوون .

بؤ زياتر ضاورِوونى موسَلمانان لةباسى دؤستايةتى و رِقليَبوون ، و دابةستنيان 
لةدابةستنيان لةسةر بنةوا ناشةرعيةكان لةسةر بنةوا شةرعيةكان ، و دوركةوتنةوة 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ) ابن تيمية (، ضةند ووتةيةك لةووتةى زاناى ثايةبةرزى ئيسالم 
لةم بارةيةوة دةخةينة رِوو ، بؤ ئةوةى ببيَتة رِووناككارى رِيَطاى موسَلمانان بؤ 

 يَم :طةشتنيان بةرِاستيةكان ... جا بة ثشتيوانى خواى ثةروةردطار دةَل

ثيَش هةموو شتيَك دةبيَت ئيَمة بزانيَن كة دةروونى مرؤظةكان لةم بارةيةوة 
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ) ابن تيمية (ضؤنة ؟ ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم 

ها ، فتجد ـ)) النفس مشحونة حبب العلو و الرَيسة ، حبسب إمكانفةرموويةتى : 
ا معبوده : ما ـي هواه ، وإمنـخالفه فـ، ويعادي من يى هواه ـي من يوافقه علـأحدهم يوال

ره : ــ أحب من يعظمه دون من يعظم نظي ـ أو شيخاً  اً ـمـهواه ويريده ... وإن كان عالـي
اثالن فيها ،  ـكالقرآن ، أو يعبدان عبادة واحدة متم  واحداً  حَّت لو كاَن يقرأن كتاِبً 

 خمس .ـكالصلوات ال
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ره ، ورِبـا أبغض ـقـوله ، واإلقتداء بـه : أكثر من غي حب من يعظمه بقبولـفـإنه ي
 . (1) ا فعلت اليهـود ...  ((ـره وأتباعـه حسداً وبغياً ، كمـنظي

ى تواناى خؤى ـ تيَركراوون بة حةزى ثلة يَواتة : دةروونةكان ـ هةر كةسة و بةث
كات كة بةرزيَتى و سةركردايةتى ، بؤية دةبينيت هةريةكةيان دؤستايةتى ئةوة دة

هاودةنطة لةطةأل وويست و ئارةزووةكانى ئةودا !!! وة دذايةتى ئةوةش دةكات كة 
ثيَضةوانةى ويست و ئارةزووةكانى ئةو دةبيَتةوة !!! تا واى ليَهاتووة ئةوةى كة حةزى 
ليَية و دةيةويَت بووةتة تةنها ثةرسرتاوى ... وة ئةطةر زانايةكيش ـ يان شيَخيَك ـ 

ش دةويَت كة بةطةورةى رِاطريَت ، دور لةوانةى كة هاوشانةكةى بيَت ئةو كةسةى خؤ
طةورة رِادةطرن ، ئةطةرضى كةسيَكى واش بيَت تةنها يةك كتيَبى خويَندبيَتةوة وةكو 
قورئانى ، يان ئةطةرضى يةك ثةرستشيش بكةن و هاوشيَوةش بن تيايدا ، وةكو 

 نويَذة فةرزةكان .

رةى رِادةطريَت بةوةرطرتنى ووتةكانى ، بةطةو دةبينيت ئةوةى خؤش دةويَت كة
وشويَنكةوتنى ، زياد لةكةسانى تر ، وة لةوانةية رِقى بيَت لةكةسانى هاوشيَوةى 
خؤى و شويَنكةوتوانيشى ، لةبةر حةسودى و ستةمكردنى ، هاوشيَوةى كار و 

 كردارى جولةكةكان .

                                                           
 (. 325ـ  324/  14: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م (1)
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دةكات ، بؤية كةواتة دةروونى مرؤظةكان بةو شيَوةية كة ثيَشةوا باسى ليَوة 
دةبينني دؤستايةتى و خؤشويسنت لةبةر جطة لةخواى ثةروةردطار دادةبةستيَت !!! 
هةموو ئةوةش بؤ بةرذةوةندية دةروونيةكانى خؤيةتى ، ئةمةيان بؤ فآلنة و ئةويرتيان 
بؤ كةسيَكى تر !!! ئةمةيان ثيَش دةخريَت و ئةويرتيان دورخراوةية !!! ثيَوةرةكان 

 تاكةكانة !!!هةواو ئارةزووى 

دؤستايةتى و خؤشويستنيَكى لةو جؤرة سيفةتى جولةكة و خاض ثةرست و 
)) ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (بيدعةكارانة ، هةروةك ثيَشةوا 

موسى ، وحب الرافضة ـه : كحب النصارى للمسيح ، وحب اليهود لـر اللَّ ـحب لغيـال
وينفر عن  أو إماماً  ي شيخاً ـو أئمتهم ، مثل من يوالي ، وحب الغالة لشيوخهم ـلعل
ي الرتبة ، فهذا من جنس أهل الكتاب الذين ـره ، ومها متقارِبن ، أو متساوَين فـنظي

آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض ، وحال الرافضة الذين يوالون بعض الصحابة 
ه وزهد : الذين يوالون ى فقـمنتسبني إلـ، وحال أهل العصبية من ال (1)ويعادون بعضهم 

، واتة :  (2) ان ((ـميع أهل اإلميـي جـمؤمن من يوالـا الـالشيوخ واألئمة دون البعض وإمن
ئةو خؤشويستنةى كة بؤ جطة لةخواى ثةروةرطارة : وةكو خؤشةويستى خاض 

، يان  ، يان خؤشويستنى جوولةكة بؤ موسا  ثةرستان بؤ عيساى مةسيح 
                                                           

ي شيوخهم مـن ـر من الناس فيهم من الغلو فـي منهاج السنة النبوية : )) وكثيـف ـ هُـاللَّ هَُمِحـ َروقال  (1)
 (. 431ـ  430/ 6ي األئمة (( ) ـي الشيعة من الغلو فـجنس ما ف

 (. 18/320: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م (2)
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كاران بؤ ي، يان خؤشةويستى زيادرِةو ى ـة بؤ عةلخؤشويستنى رِافيزةكان
مامؤستايان و ثيَشةوايانيان ، وةك ئةوةى كة خؤشويسنت و دؤستايةتى لةسةر 
شيَخيَك يان ثيَشةوايةك و موسَلمانان دةصَليَنيَتةوة لةهاوشيَوةكانى !!! كةضى 

و شيَوازى هاوشانى يةكن ، يان هاوثلةى يةكن ، كردارى ئةم جؤرة كةسانة لةشيَوة 
كردارى كةسانى خاوةن كتيَبة ئامسانيةكانن ، كة باوةرِيان بة هةنديَك لةثيَغةمبةران 
ـ صةآلت و سةالمى خوايان لةسةر بيَت ـ دةهيَنن ، و كوفريان بةهةنديَكى تريان 
دةكرد ، يان هاوشيَوةى كردارى رِافيزةكانة كة دؤستايةتى و خؤشةويستيان بؤ 

هةية و رِق و دوذمنايةتيان بؤ هةنديَكى  غةمبةرى خوا هةنديَك لةهاوةآلنى ثيَ
تريان ، وة يان هاوشيَوةى كردارى كةسانى دةمارطرية كة دراونةتة ثاأل شةرعزانان و 
زاهيدانةوة ، ئةوانةى خؤشةويستنيان بؤ هةنديَك لةشيَخان و ثيَشةوايانة ، جطة 

ويستنى بؤ هةموو لةهةنديَكى تريان ، كةضى باوةرِدار ئةو كةسةية كة خؤش
 باوةرِدارانة .

ي من وااله ويعادي من ـى أن يوالـعل )) ومن حالف شخصاً وة فةرموويةتى : 
، واتة : ئةو كةسةى  (3) ي سبيل الشيطان ((ـمجاهدين فـر الـعاداه كان من جنس التت

كة ثةميانى لةطةأل كةسيَك ببةستيَت لةسةر ئةوةى : كة ئةو كةسةى خؤش بويَت كة 
خؤش دةويَت ، و رِق و دذايةتى ئةو كةسةش بكات كة دذايةتى و رِقةبةرى ئةو ئةوى 

                                                           
 (. 20/ 28:  ، البن تيمية  جموع الفتاوىـ) م (3)
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دةكات ، ئةوا ئةو كردارةى لةجؤرى كردارى تةتةرةكانة كة لةثيَناو شةيتاندا 
 دةجةنطيَن .

باشة ئةطةر ئةو جؤرة كار و كردارة ـ بةو شيَوةية ـ لةحةزةكانى دةروونى مروظ 
الرِيَبووان بيَت لةئوممةتانى تر و ئةم ئوممةتةش ، ئايا بيَت !!! و رِيَضكة و رِيَبازى 

موسَلمانان ثيَويستة ضؤن بن ؟! ضى بكةن بنةوا بؤ ئةو كارةيان ؟! لةضى دوور 
 بكةونةوة ؟!

َن ـُمْسِلِميـ)) َفِديُن الْ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (ثيَشةوا 
 ِه ، َو َمـا اتَـَّفَقْت َعَلْيِه اأْلُمَّـُة .ـِة نَِبي ِ ـِه ، َو ُسنَّ ـِب اللَّ ى : ات َِباِع ِكَتاـيٌّ َعلَ ـَمْبنِ 

ِه ـى اللَّ ـاَلثَُة ِهَي ُأُصوٌل َمْعُصوَمٌة ، َوَما تـََناَزَعْت ِفيِه اأْلُمَُّة َردُّوُه إلَ ـِذِه الثَّ ـفـَهَ 
 َوالرَُّسوِل .

َها ـِه ، َويـَُوالِ ـى َطرِيَقتِ ـو إلَ ـَيْدعُ  ْخصاً ِة شَ ــِد َأْن يـَُنصِ َب ِلْاُمَّ ـَولَْيَس أِلَحَ  ي َويـَُعاِدي َعَليـْ
 !!! َر النَّيبِ  ـ، َغيْ 

، َوَما  ِه َوَرُسوِلِه ـَر َكاَلِم اللَّ ـي َعَلْيِه َويـَُعاِدي ، َغيْ ـيـَُوالِ  ُهْم َكاَلماً ـَواَل يـَُنصِ َب لَ 
 ُة !!!ـــاْجَتَمَعْت َعَلْيِه اأْلُمَّ 
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َن ـيـَُفر ُِقوَن ِبِه بـَيْ  َأْو َكاَلماً  ُهْم َشْخصاً ـا ِمْن ِفْعِل َأْهِل اْلِبدَِع الَِّذيَن يـَُنصِ ُبوَن لَ َبْل َهذَ 
 . (1) ى َذِلَك اْلَكاَلِم َأْو تِْلَك النِ ْسَبِة َويـَُعاُدوَن ((ـاأْلُمَِّة !!! يـَُواُلوَن بِِه َعلَ 

شويَنكةوتنى قورئانى ثريؤز و  واتة : ئايينى موسَلمانان بنيات نراوة لةسةر :
 ، و ئةوةش كة ئوممةت لةسةرى هاودةنط بووة . سوننةتى ثيَغةمبةرةكةى 

                                                           
 (. 273ـ  272/ 1: له و ) درء التعارض ، (  164/  20: البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م (1)

ذلك ى ـادي علعى متابعته ، ويـي علـى شيخ يوالـقال شيخ اإلسالم : )) وليس ألحد أن ينتسب إل
ميع الشــيوخ ـان ، ومــن عــرف منــه التقــوى مــن جـــي كــل مــن كــان مــن أهــل اإلميـــ؛ بــل عليــه أن يوالــ

ـ ه ـانه وتقواه ، فيقدم من قدم اللَّ ـِبزيد مواالة ، إال إذا ظهر له مزيد إمي خص أحداً ـرهم ، وال يـوغي

ــت   11: ، البــن تيميــة تــاوى جموع الفـه ورســوله (( ) مـــورســوله عليــه ، ويفضــل مــن فضــله اللَّــ ـى ال َع
/512 .) 

اِقنَي فـَُهـَو ِبَْنزِلَـِة َمـْن تـََعصَّـَب َوَمْن تـََعصََّب ِلَواِحِد ِبَعْيِنِه ِمْن اأْلَئِمَّـِة ُدوَن اْلبَـ. : )) .. ـ هُـاللَّ هَُمِحـ َروقال 
ــ ــَحابَِة ُدوَن اْلَباِقي ــْن الصَّ ــِه ِم ــي الَّــِذي يَـ ـَن . كالرافضـــِلَواِحــِد ِبَعْيِن ــُب ِلَعِل ـــتَـَعصَّ ــِة ـيِ  ُدوَن اْل ُخَلَفاِء الثَّاَلَث

. فـََهـِذِه طُـُرُق َأْهـِل  ـ َرِضَي اللَّـُه َعْنُهَمـاـ يٍ  ـاَن َوَعِلــي ُعْثمَ ـَخارِِجيِ  الَِّذي يـَْقَدُح فِ ـْمُهوِر الصََّحابَِة . وََكالْ ـَوجُ 
ـــنَِّة َواإْلِجْ اْلِبـــدَِع َواأْلَْهـــَواِء الَّـــِذيَن ثـََبـــَت ِِبْلِكَتـــاِب وَ  ــــَمــــالسُّ ُـــْم َمـــْذُموُموَن َخـــارُِجوَن َعـــْن الشَّ رِيَعِة ـاِع َأ َّ

َهاِج الَّــِذي بـََعــَث اللَّـــَواْلــ ــِة ِبَعْيِنــِه َفِفيــِه َشــَبٌه ِمــْن   ُه بِــِه َرُســوَلهُ ـِمنـْ . َفَمــْن تـََعصَّــَب ِلَواِحــِد ِمــْن اأْلَئِمَّ
جموع الفتاوى ) ـم) رِِهْم ... (( ـَمد َأْو َغيْ ـي َحِنيَفَة َأْو َأحْ ـَأْو الشَّاِفِعيِ  َأْو أَبِ اِلِك ـمَ ـَهُؤاَلِء َسَواٌء تـََعصََّب لِ 

 (. 252 /22: معدلة ( ـالباز ال
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ئةم سآ بنةواية ثاريَزراون لةهةَلة ـ واتة : مةعصومن ـ وة ئةوةش كة ئوممةت 
 . تيايدا جياواز بوو دةبيَت بطةرِيَنريَتةوة بؤ الى خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةر 

كةسيَكيش نية كة كةسيَك دابنيَت ، بؤ ئوممةت و بانطةشة بؤ  وة بؤ هيض
رِيَضكة و رِيَبازةكةى بكات ، و خؤشويسنت و رِقليَبوون لةسةر ئةوة داببةستيَت ، 

 نةبيَت !!! جطة لة ثيَغةمبةرى خوا 

ةر ـوة نةكات ووتةيةكيان بؤ دابنيَت ، و خؤشويسنت و رِقليَبوونى لةس
نةبيَت ، وة  تةى خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى داببةستيَت ، جطة لة وو

 ئةوةش كة ئوممةت لةسةرى هاودةنط و كؤرِان !!!!

بةَلكو ئةمة كردةوةى ئةهلى بيدةع و بيدعةكارانة ئةوانةى كةسيَك يان 
ووتةيةك بؤ خؤيان دادةنيَن ، و تةفريقةى لةنيَو ئوممةتدا ثآ نةنةوة !!! و خؤشويسنت 

 لة سةر ئةو ووتةية !!! يان ئةو نيسبةتةية !!! و رِقليَبونيشيان

جوز ألحد أن ـ)) فال يفةرموويةتى : هةر ئةم ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وة 
 زَّ عَ ـ ه ـ لكتاب اللَّ ؛ وال لقول إالَّ  ه ـ لرسول اللَّ ي الدين لشخص إالَّ ـجعل األصل فـي

ول ـي القـته فـى موافقـى وعـادى علـمن كان فـوال ناً ـكائ  صاً ـ! ومن نصب شخ ـ لَّ جَ وَ 
ِيَن فَرذقُوا دِينَُهْم َوََكنُوا ِشيًَعا  ] عل !!! فهو :ـوالف  . ( 32) الروم :  [ِمْن اَّلذ
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مشايخ ؛ ـن مثل : اتباع األئمة والـمؤمنيـوإذا تفقه الرجل وَتدب بطريقة قوم من ال
من وافقهم ويعادي من  يـمعيار ، فيوالـجعل قدوته وأصحابه هم الـفليس له أن ي

ي قلبه والعمل به ، فهذا ـخالفهم . فينبغي لإلنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن ف
 . (1) محن ((ـائن القلوب تظهر عند الـزاجر . وكم

واتة : هيض كةسيَك بؤى نية كة بنةواى ئايني بةكةسةوة ببةستيَتةوة ، جطة بة 
تةيةكيش جطة لةووتة و كتيَبةكةى ، وة نة بة وو ثيَغةمبةرى خواوة نةبيَت 

خواى ثةروةردطار نةبيَت !!! وة ئةو كةسةش كة كةسيَك دادةنيَت ـ هةر كيَيةك بيَت 
ـ و ثاشان خؤشويسنت و رِقليَبوونى لةسةر هاودةنطى لةطةأل ئةودا دادةبةستيَت !!! 

ِيَن  ]لةووتة و كرداردا !!!! ئةوة لةو كةسانةية كة ئةم ئايةتة دةيانطريَتةوة :  ِمْن اَّلذ
 . [فَرذقُوا دِينَُهْم َوََكنُوا ِشيًَعا 

وة ئةطةر كةسيَك ئايينى لةسةر رِيَطةى كؤمةَلة كةسيَكى باوةرِدارةوة 
وةرطرتبوو ، وةك شويَنكةوتةى ثيَشةوايان و مامؤستايان ، بؤى نية ثيَشةنط و 

نة و دذايةتى هاوةآلنى بكات بة ثيَوةر ، و ئةوةى خؤش بويَت كة هاودةنطى ئةوا
ئةوةش بيَت كة ثيَضةوانةيان بووةتةوة !!! وة ثيَويستة مرؤظ خؤى رِابهيَنيَت لةسةر 
زانستى دةرونةيكان لةدَليدا ، و كردةوةشى ثآ بكات . ئةمة رِاضةَلةكيَنةرة ، 

 شاراوةكانى دةروونيش لةكاتى تاقيكردنةوةدا دةردةكةويَت .

                                                           
 (. 9ـ  8/  20: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م (1)
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ةوا و شيَخى ـاريةى ثيَشـئامؤذط ة براى موسَلمان و خواناسم با ئةمـبؤي
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بطرينة طوآ كة تيَيدا  ) ابن تيمية (ةبةرزى ئيسالم ـثاي

ي نفس حبه وبغضه ؛ ومقدار حبه ـى العبد أن ينظر فـ)) الواجب علفةرموويةتى : 
ه ى رسولـه الذي أنزله علـوهو هدى اللَّ  ه ورسوله ـوبغضه : هل هـو موافق ألمر اللَّ 

ه ـن يدي اللَّ ـفيه بي حب والبغض ؛ ال يكون متقدماً ـبذلك ال ؛ حبيث يكون مـأموراً 
ِ َورَُسوِلِ  ] ورسوله ؛ فإنه قد قال : ُموا بنَْيَ يََدْي اَّللذ ِ ِيَن آَمنُوا ََل ُتَقد  َها اَّلذ يُّ

َ
)  [يَا أ

 . ( 1حجرات : ـال

ه ـن يدي اللَّ ـنوع من التقدم بيه ورسوله ففيه ـومن أحب أو أبغض قبل أن أيمره اللَّ 
ر هدى ـمحرم إتباع حبه وبغضه بغيـحب والبغض هوى ؛ لكن الـجرد الـوم. و رسوله 
ِيَن  ]هذا قال : ـه ؛ ولـمن اللَّ  ِ إِنذ اَّلذ َوََل تَتذبِْع الَْهَوى َفيُِضلذَك َعْن َسبِيِل اَّللذ

ِ لَُهْم َعَذاٌب شَ  ر أن من اتبع هواه ـ، فأخب ( 26) ص :  [ ِديدٌ يَِضلُّوَن َعْن َسبِيِل اَّللذ
 .(1) ه ، وهو هداه الذي بعث به رسوله ؛ وهو السبيل إليه ((ـأضله ذلك عن سبيل اللَّ 

واتة : ثيَويستة لة سةر هةموو بةندةيةك كة برِوانيَتة خؤشويسنت و رِقَليَبوونى 
نى خواى ثةروةردطار ، و ، برِى ئةو خؤشويسنت و رِقليَبوونةى ، كة ئايا بةثآى فةرما

، هةر ئةويشة هيدايةت ورِيَنمايى خواى ثةروةردطار كة بؤ  ثيَغةمبةرةكةيةتى 
ناردوويةتى ، و بةوةى كة فةرمان ثيَكراو بيَت بةو خؤشويسنت و  ثيَغةمبةرةكةى 

                                                           
 (. 134ـ  133/  28:  ، البن تيمية  جموع الفتاوىـ) م (1)
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رِقليَبوونة ، و نةكات هيض شتيَك تيَيدا ثيَش خؤشةويستى خواى ثةروةردطار و 
َها  ]خبات ، هةروةكو خواى ثةروةردطار فةرموويةتى :   ثيَغةمبةرةكةى يُّ

َ
يَا أ

ِ َورَُسوِلِ  ُموا بنَْيَ يََدْي اَّللذ ِ ِيَن آَمنُوا ََل ُتَقد   . [اَّلذ

وة ئةو كةسةش كة خؤشويسنت و رقليَبوونى ثيَش ئةوة بيَت كة خواى 
جؤريَكة لة  فةرمانى ثآ بكةن بةوة ، ئةو كارةى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى 

 . ثيَشخستنى ووتة بةسةر ووتةى خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى 

وة خؤشويسنت و رِقليَبوونى ثةتى جؤريَك ئارةزووة ، بةآلم حةراميةكةى لةوةداية 
كة خؤشويسنت و رِقليَبوونةكةى بكات بة شويَنكةوتةى جطة لةهيدايةتى خواى 

َوََل تَتذبِْع الَْهَوى َفيُِضلذَك َعْن  ]موويةتى : ثةروةردطار ، بؤية خواى ثةروةردطار فةر
ِ لَُهْم َعَذاٌب َشِديٌد  ِيَن يَِضلُّوَن َعْن َسبِيِل اَّللذ ِ إِنذ اَّلذ ، بةوةش هةواَلى  [َسبِيِل اَّللذ

ئةوةى ثيَداين كة ئةو كةسةى شويَنى ئارةزووةكانى بكةويَت طومرِاى دةكات 
رِةوانةى  كة ئةو هيدايةتةية بة ثيَغةمبةرةكةيدا لةرِيَطاى خواى ثةروةردطار ، 

 ى .يَكردووين ، هةر ئةويشة تاكة رِيَطاى طةيشنت ث

) ابن ضونكة ئيَمةى موسَلمان بةضى جيادةكريَنةوة ، لةكةسانى تر ؟ ثيَشةوا 
ا تتميز بذكر قوهلا ، أو ـ)) الطائفة إمنسةبارةت بةو جياكةرةوانة فةرموويةتى :  تيمية (
 رئيسها :بذكر 

 . ه وسنة رسوله ـمؤمنون يتميزون بكتاب اللَّ ـهذا كان الـول
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 ه .ـفالقول الذي يدعون إليه هو كتاب اللَّ 

 . ه ـواإلمام الذي يوجبون اتباعه هو رسول اللَّ 

معاداة ... فالواجب أن يكون ـمواالة والـان ، وبذلك وجب الـهذا بِن اإلمي ىـوعل
ى الكتاب ـ، وكل قول أو عمل تنازع الناس فيه ردوه إل وظاهراً  ن ِبطناً ـمؤمنيـالرجل مع ال

 والسنة .

ي من والته ويعادي من عادته ؛ ال أخص من ـجوز وضع طائفة بعينها يوالـوال ي
حنبلية ، ـالكية ، والشافعية ، والـمـمحض كالـاؤهم للتعريف الـن ، لو كانت أمسـمؤمنيـال

مواالة ـحب والبغض والـجوز تعليق الـوال ي ر ذلك ـ وال أعم من ذلك ـ ،ـأو غي
اء التعريف كاألنساب والقبائل فيجوز أن ـرعية ، وأما أمسـاء الشـمعاداة إال ِبألمسـوال

 . (1) خالفته له ((ـرع ومـي موافقته للشـ، مث ينظر ف ها ما دلت عليهـيعرف ب

 دةناسريَتةوة .واتة : هةموو كؤمةَليَك تةنها بة باسكردنى ووتة و ثيَشةواكةى 

لةبةر ئةمةية باوةرِداران بةقورئانى ثريؤزةكةى خواى ثةروةردطار و سوننةتى 
 دةناسريَتةوة دةناسريَنةوة . ثيَغةمبةرةكةى 

 .ئانة ثريؤزةكةى خواى ثةروةردطارةجا ئةو ووتةيةى كة بانطةشةى بؤ دةكةن قور

 . بةرى خواية ئةو ثيَشةوايةش كة شويَنكةوتنى بة ثيَويست دةزانن ثيَغةم
                                                           

 (. 244ـ  242:  1: ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ة ـيجهمـ) بيان تلبيس ال (1)
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هةر لةسةر ئةمة باوةرِ دامةزريَنراوة ، و هةر بةوةش خؤشويسنت و رِقليَبوون 
ثيَويست كراوة ... بؤية ثيَويستة لةسةر مرؤظ لةطةأل براى باوةرِدارى خؤى بيَت 
لةناوةرِؤك و رِووكةشدا ، وة هةموو ووتة و كردةوةيةك خةَلك جياوازى كةوتة 

ويستة بيطةرِيَننةوة بؤ الى قورئانة ثريؤزةكةى خواى نيَوانيانيان لةسةرى ثيَ
 . ثةروةردطار و سوننةتى ثيَغةمبةرةكةى 

وة نابيَت و دروست نية هيض كؤمةَليَك خؤى بؤ خؤى دابنريَت ، و خؤشةويستى 
بؤ ئةوانة بيَت كة ثشتيوانني ، و دذايةتيشى بؤ ئةوانة بيَت كة دذايةتى دةكةن ، 

دارمن مةبةست نية ، تةنها بؤ ناساندن و منوونة هيَنانةوة هيض كؤمةَليَكى باوةرِ
ئةطةر ناويان مالكى يان شافعى يان حةنبةىل يان جطة لةوانةش بوو ، لةونيش 
طشتطري تر ، نابيَت خؤشةويستى و رقليَبوون و دؤستايةتى و دذايةتى لةسةريان 

ناوانةى كة تةنها  داببةستيَت جطة لة ناوة شةرعيةكان نةبيَت ، بةآلم سةبارةت بةو
بؤ ناساندن نراوون وةكو ناوى نيسبةتدرا و ناوى هؤزةكان كة بؤ ئةوةن ئةوةى ثآ 

ى يَبناسريَتةوة كة ثيَوةى نراوة ، ثاشان دةبيَت برِوانريَتة ئةوةى كة ئايا ئةو كارة بةث
 شةرعة و هاودةنطة لةطةَليدا يان ثيَضةوانةيةتى .

 اءِ رَ ـبَ الْ  وَ  ءِ اَل وَ الْ  دُ قْ عَ ، وَ  لِ قْ عَ ي الْ ـٌص فِ قْ اِل نَـ جَ لر ِ ُب لِ صُّ عَ )) التـَّ كؤتاييدا دةَليَم :  لة
، واتة : تةعةصوب و دةمارطريى بؤ  !!! (( نِ يْ الد ِ  مِ هْ ي فَـ ـفِ  صٌ قْ نَـ  مْ هِ ائِ ى آرَ ـلَ عَ 

كةسايةتى و ثياوان كةم و كورتية لة هزر و عةقَلدا ، و دابةستنى خؤشويسنت و 
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.. .وون و ووتةكانيان كةم و كورتية لة تيَطةيشنت لة ئايني رِقليَبوون لة سةر بؤض
 . َواللَّـُه َأْعَلمُ 

     
 

 

 

 بةشى يةكةم

 : ةند ليَكؤلَينةوةيةكضمورجيئة و 
 : مورجيئة لةزمانةوانى و زاراوةى شةرعدا 

 : كؤمةأل و طروثةكانى مورجيئة 

  ة (ـَجْهِميَّ ـ) اليةكةم : جةهميةكان . 

  ُة (ـ) اْلَكرَّاِميَّ : كةرِاميةكان دووةم . 

  ُة الُفَقهاِء (ـ) ُمْرِجئَ سآيةم : فوقةهاى مورجيئة . 
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 : ئيمان وهةنديَك بنةواكانى لةالى مورجيئة 

  ثيَناسةى ئيمان لةزمانةوانى و زاراوةى زانايان و بنةواكانى
 لةالى ئةهلى سوننة و جةماعة :

  لُغًة ( )ثيَناسةى ئيمان لةزمانةوانيدا . 

  اصطالحاً (ثيَناسةى ئيمان لةزاراوةى شةرعدا ( . 

 : بةَلطة ومةرجةكانى بةريبوون لةئريجا 

 : نويَذ وثةيوةندى نةكردنى بةئريجاوة 

 كردن بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار  حوكم
 جاوة :و ثةيوةندى بةئري ( هُ ـاللَّ  لَ زَ نْـ ا أَ مَ  رِ ـيْ غَ بِ  مُ كْ حُ ـ) الْ دايبةزاندووة 
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 : بةشى يةكةم

 : ةند ليَكؤلَينةوةيةكضمورجيئة و 

 : مورجيئة لة زمانةوانى و زاراوةى شةرعدا

 : مورجيئة لةزمانةوانيدا

 همزة (ـجيم والـ) الراء والواتة :  ) رََجَأ (لةزمانةوانيدا لةمادةى  ) اإلرجاء (
ةفةرهةنطةكانى زماندا باسيان وةرطرياوة ، و بةواتاى دواخسنت ديَت ، هةروةكو ل

 كَ لِ وْ قَـ  نْ : مِ  اءُ جَ رْ اإْلِ )) دا هاتووة كة : ـ ي اللغة (ـمحيط فـ) الا لة ـليَوةكردووة ، ئةوةت
)) َأْرَجَأ اأَلْمَر دا هاتووة : ـ ) لسان العرب (، وة لة  (1) (( هُ رَّتُ خَ أَ  يْ َء : أَ يْ ـُت الشَّ أْ جَ رْ أَ 

                                                           
 (. 175/  7ي اللغة ، البن عباد : ـمحيط فـ) ال (1)
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 تُ يْ جَ رْ )) أَ يشدا هاتووة :  ) الصحاح (، وة  (2) (( رُ ـيْ خِ أْ : التَّ  ءُ اجَ رْ اإْلِ : َأخََّرُه ... وَ 
 . (3) (( ْهَمزُ ـ يُ اَل ْهَمُز وَ ـ، يُ  هُ تُ رْ خَّ : أَ  رَ مْ اأْلَ 

ش ـ ـا (جَ رْ أَ واتة :  )و بة بآ هةمزةشةوة  ( أَ جَ رْ أَ واتة :  )بة هةمزةوة 
ـَر : أخَّـَرُه ... وتـَْرُك ـَأ اأَلمْ ـ) أْرجَ )دا هاتووة ـ محيط (ـ) القاموس الدةخويَنريَتةوة ، لة 

ِ  ] . ُكل ِ ي الْ ـَهْمِز لَُغٌة فِ ـالْ  ُه ـ يـُْنِزَل اللَّ َّتَّ : ُمَؤخَّـُروَن حَ  [وآَخُروَن ُمرَْجُؤوَن ۡلْمرِ اَّللذ
ا مَهَْزَت : فـََرُجٌل ذَ إِ ِد ، وَ يْ دِ شْ لتَّ ْهِمْز : فـََرُجٌل ُمْرِجيٌّ ِبِ ـتُ  ـمْ ا لَ ذَ إِ ـا يُرِيُد ... وَ مَ  مْ هِ يْ فِ 

 .  (4) ٌء ((ُمـْرِجىْ 

 نَ مِ  اءُ جَ الرَّ )) وَ بة واتاى تريش هاتووة : لةوانة :  اء (جَ رْ ) اإْلِ وة لة زمانةوانيدا 
 . (5) (( ةً اوَ جَ رَ اًء وَ جَ رَ واً وَ جْ َنً رَ اَل فُ  تُ وْ جَ : رَ  الُ قَ ، يُـ  ودٌ دُ مْ ـ، مَ  لِ مَ اأْلَ 

جطة لةويش  ي (ـانِ تَ سْ رَ هْ ) الشَّ زانايان ـ وةكو  هةر لةبةر ئةم جياوازيةية دةبينني
 : نِ ـيْ يَـ نَـ عْ ى مَ ـلَ عَ  اءُ جَ رْ )) اإْلِ فةرموويةتى :  اء (جَ رْ ) اإْلِ ـ سةبارةت بة واتاى زمانةوانى 

                                                           
 (. 1583/  2) لسان العرب ، البن منظور :  (2)

 (. 2352/  6) الصحاح ، للجوهري :  (3)

 (. 16/  1روز آِبدي : ـمحيط ، للفيـ) القاموس ال (4)

 (. 2352 / 6) الصحاح ، للجوهري :  (5)
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َخاهُ  ] : ـى ال  عَ ت  ـ  هِ لِ وْ ي قَـ ـا فِ ـمَ ، كَ  رِ ـيْ خِ أْ  التَّ َّن عْ ا : ِبَِ مهَُ دُ حَ أَ 
َ
رِْجْه َوأ

َ
الشعراء  ) [قَالُواْ أ

 . هُ رْ خ ِ أَ وَ  هُ لْ هِ مْ : أَ  يْ أَ ،  ( 36: 

 . اءِ جَ الرَّ  اءُ طَ عْ ي : إِ ـانِ الثَّ وَ 

وا انُ كَ   مْ هُ َــّنأِلَ  ؛ حٌ يْ حِ صَ فَ  لِ وَّ  اأْلَ َّن عْ مَ ـلْ ِبِ  ةِ اعَ ـمَ جَ ـى الْ ـلَ عَ  ةِ ئَ رجِ ـمُ ـالْ  مِ اسْ  قُ اَل طْ ا إِ مَّ أَ 
 . دِ ـقْ عَ الْ وَ  ةِ ـيَّ الن ِ  نِ عَ  لَ مَ عَ الْ  ونَ رُ خ ِ ؤَ يُـ 

 ةٌ ـيَ صِ عْ مَ  انِ ـميَْ اإْلِ  عَ مَ  رَّ ـضُ  تَ : اَل  ونَ ولُ قُ وا يَـ انُ كَ   مْ هُ ـنَّ إِ ، فَ  رٌ اهِ ظَ ي فَ ـانِ  الثَّ َّن عْ مَ ـلْ ا ِبِ مَّ أَ وَ 
 . ةٌ اعَ طَ  رِ فْ كُ الْ  عَ مَ  عُ فَ نْـ  تَـ ا اَل ـمَ كَ 

 هِ يْ لَ ى عَ ـضَ قْ  يُـ اَل ، فَ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مِ وْ ى يَـ ـلَ إِ  ةِ رَ ـيْ بِ كَ الْ  بِ احِ صَ  مِ كْ حُ  رُ ـيْ خِ َتَْ  اءُ جَ رْ : اإْلِ  لَ يْ قِ وَ 
 ... . ارِ النَّ  لِ هْ أَ  نْ مِ  وْ أَ  ةِ ــنَّ جَ ـالْ  لِ هْ أَ  نْ مِ  هِ نِ وْ كَ   نْ ا مِ يَ نْـ ي الدُّ ـا فِ مَ  مِ كْ حبُ 

 . (1) (( ةِ عَ ابِ ى الرَّ ـلَ ى إِ ـلَ وْ اأْلُ  ةِ جَ رَ الدَّ  نِ عَ   ي ٍ ـلَ عَ  رُ ـيْ خِ َتَْ  اءُ جَ رْ : اإْلِ  لَ يْ قِ وَ 

 دوو واتاى هةية : ) اإلرجاء (ى واتة : ووشة

 : يةكةميان : بةواتاى دواخسنت ، هةروةكو لة ووتةى خواى ثةروةردطاردا هاتووة
َخاهُ  ]

َ
رِْجْه َوأ

َ
 ، واتة : مؤَلةتى بدة و دواى خبة . [قَالُواْ أ

 رِةجا بؤ بوون .ئوميَد و دووةميان : 
                                                           

 (.1/139ي : ـملل والنحل ، للشهرستانـ) ال (1)
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ان ـ بة واتاى يةكةم سةبارةت بة ناونانى ئةو كؤمةَلةية ـ واتة : مورجيئةك
 رِاست و دروستة ، ضونكة كردةوةيان دوادةخست لة نيةت ، و بريوباوةرِ .

بةآلم سةبارةت بة واتاى دووةم ئاشكراية كة ئةو كؤمةَلةية دةيانووت : تاوان و 
سةرثيَضى هيض كاريطةريةكى لةسةر ئيمان نية ، هةروةكو ضؤن طويَرِايةَلى و 

 كوفر و بآ باوةرِيدا .تاعةت سودى نابيَت لةطةأل 

بريتية لة دواخستنى حوكمى خاوةن تاوانة طةورةكان بؤ  ) اإلرجاء (وة ووتراوة : 
رِؤذى دوايى ، بؤية حوكمى بةسةردا نادريَت بة حوكمة دونياييةكان ، وةك ئةوةى 

 بووتريَت ئةو كةسة لة ئةهلى بةهةشت دةبيَت يان لة ئةهلى دؤزةخ ... .

لة خةالفةتيدا ،   ي (ـ) علبريتية لة دواخستنى  رجاء () اإلوة ووتراويشة : 
 لة ثلةى يةكةم بؤ ثلةى ضوارةم .  

ـ هـةر  ) اإلرجـاء (كةواتة ناونانى هةَلطرانى ئةم بريوباوةرِة ـ واتة : بريوباوةرِى 
. جا ثاش خستنة رِووى واتاى  (1)لةواتا زمانةوانيةكةوة هاتووة و وةرطريراوة 

 بزانني واتاى زاراوةيى ضية ؟ زمانةوانى ، با

 : مورجيئة لة زاراوةى زاناياندا

                                                           
اِن ـمْيَـاإْلِ  َعَمَل ِمـنَ وَن الْ خِ رُ ؤَ يُـ  مْ هُ َــّ نأِلَ  ةً ِجئَ ا مُسُّوا ُمرْ ـمنََّ إِ )) وَ  فةرموويةتى :  (   اإلسفراييِن  )  هةروةكو (1)

 (. 1/13مظفر االسفراييِن ـالي ـن ألبـهالكيـمييز الفرقة الناجية عن فرق الـي الدين وتـر فـ) التبصي(( 
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باوةرِ ـ  )طروثيَكى الرِيَبوو و طومرِان لةميَذوودا سةريان هةَلداوة ، و لةبواري 
دا تيَكةوتون ، و ثيَضةوانةى ئةهلى سوننة و جةماعة بوونةتةوة ، و دةَليَن ـ (ئيمان 

، يان  ) التصديق (و بةرِاستدانانى دأل  معرفة (ـال) : باوةرِ ـ ئيمان ـ بريتية لة زانني 
ـ لةالى  ال (ـ) األعم. كردةوةش  ) قول اللسان (: ئةو دووة لةطةأل ووتةى زمانيشدا 

ئةم طروثة ـ بةشيَك نية لةباوةرِ ، و خةَلكيش لةباوةرِدا ـ لةالى ئةم كؤمةَلةية ـ 
راثرتينى خةَلك ـ وةكو باوةرِى هيض جياوازيةكيان نية ، و باوةرِى خةَلكيش ـ بطرة خ

فريشتةكان و ثيَغةمبةرانى خوان ـ صةآلت و سةالمى خوايان لةسةر بيَت ـ ، و 
هيض جياوازيةكيانيش نية ، و بؤضوونيان واية كة باوةر نة زياد دةكات و نةش كةم 

من  يش لة باوةرِدا ناكريَت ـ واتة : نابيَت باوةرِدار بَليَت : ) إستثناء (دةكات ، وة 
!!! تاوانيش لة اليان هيض زيانيَكى بؤ باوةرِ نية ، و ئةو  ـ هُ ـاللَّ  اءَ شَ  نْ ـ إِ باوةرِدارم 

كةسةى تةنها بة زمان باوةرِ بهيَنيَت ، ئةطةرضى هيض كردةوةش نةكات بة كةسيَكى 
 باوةرِ تةواوى دةزانن !!!

سةى ئةم طروثة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثيَنا ) حنبل (ى كورِى ـ مد (ـ) أحثيَشةوا 
جرد النطق ـان مـ)) هـم الذين يزعمون : أنَّ اإلميت : فةرمويَدةكات و دةطومرِاية 

مالئكة واألنبياء ـان الـهم وإميـانـان ، وأنَّ إميـي اإلميـِبللسان ، وأنَّ الناس ال يتفاضلون ف
ان ـ، وأنَّ اإلمي ان ال يزيد وال ينقصـه وسالمـه عليهم ـ واحـد ، وأنَّ اإلميــ صلوات اللَّ 
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واتة : ،  (1) م يعمل فهو مؤمن حقًا ((ـليس فيه استثناء ، وأنَّ من آمن بلسانه ، ول
مورجيئة ئةوانةن كة دةَليَن : ئيمان تةنها بريتية لةووتنى زمان ، و خةَلكيش 
تيايدا جياوازيان نية و هةمان ثلةيان هةية ، وة ئيمانى ئةوان و ئيمانى 

ةر ـان لةسـةروةدطار و ثيَغةمبةرانى ـ صةآلت و سةالمى خوايفريشتةكانى خواى ث
) بيَت ـات ، وة ناشـةم ناكات و كةميش ناكـاد و كـبيَت ـ يةكة ، ئيمانيش زي

زمانى ئيمانى هيَناوة ، و هيض بةلة ئيماندا بكريَت ، وة ئةو كةسةش كة  استثناء (
 كردةوةيةكيش نةكات ئةوا ئيمانداريَكى تةواوة .

ا مُسُّوا ـ)) وإمنلة ثيَناسةياندا فةرموويةتى :  مظفر اإلسفراييِن (ـبو ال) أوة 
معصيُة ـرُّ الـهم يَقولوَن : ال َتضُ َـّ ى َمعّن أنـاِن ، علـهم يؤخِ روَن الَعَمَل ِمن اإلميَـّ ة ألنـُمرِجئ

ة لة ئيمان ضونكة كردةو ) ُمرِجئة (واتة : وة ئةوانة ثيَيان ووتراوة ،  (2) اِن ((ـَمَع اإلمي
 دوادةخةن ، بةو واتايةى كة دةَليَن : تاوان و سةرثيَضى هيض زيانيَكى بؤ ئيمان نية .

بةمةش ئاشكرا دةبيَت كة : مورجيئة طروث و تاقميَكى الرِيَن ، بؤضونيَكى 
و ئةهلى سوننة و جةماعة  ثوضةَليان هةية ، لةسةر سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا 

سةر زةمكردن ، و ليَئاطاداركردنةوةى موسَلمانان ليَيان ،  نني ، ثيَشني هاودةنطن لة
بةآلم لةطةأل ئةوةشدا لةئايينى ئيسالم و ميللةت دةرناكريَن ـ واتة : بة كافر 

                                                           
 (. 7ص، مسائل اليت اختلفت فيها فرق األمة ـي بيان الـكشف الغمة ف) نقاًل عن :   (1)
 (. 1/13ن ، لاسفراييِن ـهالكيـمييز الفرقة الناجية عن فرق الـي الدين وتـر فـ) التبصي برِوانة : (2)
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ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ) حنبل (ى كورِى ـ مد (ـ) أحدانانريَن ـ ، هةروةكو ثيَشةوا 
يةش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  يمية () ابن تئاشكراى كردووة و فةرموويةتى ، وة ثيَشةوا 

 دواى طيَرِانةوةى ووتةكةى ئيقرارى كردووة لة ثةرتوكةكانيدا .

ى ـ ( 37) هةنديَك لةزانايان ميَذووي سةرهةَلدانيان دةطةرِيَنيَتةوة بؤ ساَلآ 
، وة هةنديَكى تريش  (1)ي كؤضى ـ ( 83 ـ 73) هةنديَكى تر بؤ ساآلني  كؤضى ، وة
 ى كؤضى ... و ضةندةها ووتةى تريش ، ئةم جياوازيةش لةـ ( 128) بؤ ساَلى 

بؤضوونةكاندا لةسةر سةرةتاى سةرهةَلدانى ميَذووى ئةم طروثة دةطةرِيَتةوة بؤ 
)) مةبةست بوون بةم طروثة ... بؤ منونة : ئةوانةى كة ووتوويانة : ئريجاء بريتية لة 

واتة : دواخستنى ئةمرى ئةوانةى كة لة  ة ((ى يوم القيامـي الفتنة إلـن فـمتنازعيـر أمر الـَتخي
ئاشوبةكةدا بةرامبةر يةك بوونةوة بؤ رِؤذى دواى ، دةَليَن : سةرةتاى سةرهةَلدانيان 

ى كؤضى ، و يةكةمني كةسيَك كة ئةمةى ـ ( 37) دةطةرِيَتةوة بؤ سةرةتاكانى ساَلى 
 ة .ـ حنفية (ـحمد بن الـحسن بن مـ) الووتبيَت : 

ة دةَليَن : مورجيئة لة مورجيئةى فوقةهاوة سةراوى طرتووة ، وة ئةوانةش ك
،  ر (ـه بن الزبيـ) عبداللَّ دةَليَن سةرهةَلدانيان دةطةرِيَتةوة بؤ سةردةمةكانى دةسةآلتى 

ى كؤضى ـ(  86) بؤ  ( 73) كة دةكةويَتة نيَوان ساآلنى  ملك بن مروان (ـ) عبدالو 

                                                           
 «ابـن األشـعث  » لـة ثـاش شكسـ     بيدعـةي ئريجـا  ))  وة قةتادة بؤ ئـةوة دةرِوات كـة :   (1)

 ي كؤضيدا بووة .ـ(  83 ) وة ، كة لة ساَلي(( سةريهةَلدا 
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) ذر بن دبيَت و ئةم بيدعةيةى داهيَنابيَت ، و يةكةمني كةسيَك كة باسى ليَوة كر
كة لة  ن (ـالتابعيواتة :  )كة يةكيَكة لة شويَنكةوتوان بووة  ي (ـهمذانـه الـعبداللَّ 
) ى كؤضيدا كؤضى دوايى كردووة ، يان ووتراوة كة داهيَنةرةكةى ـ ( 99) ساَلى 

بذاردةية ، ضونكة ة ، و ووتةى يةكةميشيان ووتةى هةَلـ ان (ـي سليمـاد بن أبـمـح
 يةكةميان داهيَنةرة و دووةميان بة فراوانى لةسةرى رِؤشتووة .

 ( 128) وة مورجيئةى جةهمى كة غوالتيان ثآ دةووتريَت ، لةدواى ساآلنى 
 ى كؤضيدا سةرى هةَلداوة ... وة بةو شيَوةية هةتا دواى .ـ

ئةم طروثة كردنى سةرةتاى سةرهةَلدانى يديار كةوابوو جياوازى زانايان لة
طومرِاية ، دةطةرِيَتةوة بؤ مةبةست بة بوون بةم طروثة ... وة دةووتريَت كة لة شاري 

 كوفةدا سةريان هةَلداوة ، و ثاشان لة وآلتانى ئيسالميدا بآلوبوونةتةوة . 

 كةواتة لة ناودارترين سةركردةكانى ئةم طروثة لةكؤندا :

 .كؤضى كردووة  ( ك 99) ة ساَلى كة ل مرهيب (ـه الـ) ذر بن عبداللَّ  يةكةم :

 .دا كؤضى كردووة ـ ( ك 120) كة لة ساَلى  ان (ـي سليمـاد بن أبـمـ) ح دووةم :

 .كؤضى كردووة بوون (ك  116) كة لة ساَلى  ) عمرو بن مرة الـمرادي ( سي يةم :
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 : و طروثةكانى مورجيئة كؤمةلَ

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم  ن تيمية () ابثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم 
 : (1)طروث و تاقمة طومرِاية دةكات بة سآ كؤمةَلةوة 

: غوالتى مورجيئةشيان ثآ دةووتريَت ، و  ة (ـَجْهِميَّ ـ) الْ جةهميةكان  يةكةم :
) الـجهم ،  (!!! معرفة فقط ـان هو الـ) اإليـمدةَليَن : ئيمان تةنها بريتيية لة ناسني 

ي كؤضيدا كوذراوة بة يةكةم كةس دةذميَردريَت  ( 128) ة لة ساَلي ك بن صفوان (
كة ئةم بؤضوونةي هةبووبيَت ، بة بؤضووني ئةمانة شةيتان و فريعونيش ئيماندارى 

رِيزى فريشتة و ثيَغةمبةرانى خواداية ـ صةآلت و سةالمى  تةواوة !!! بطرة لة
ثيَشني ئةم كؤمةَلةيةى خوايان لةسةر بيَت ـ !! بؤية هةنديَك لة زانايانى 

 مورجيئةيان بةكافر لة قةَلةمداوة .

دةذميَردريَن  ) ابن الكرَّام (: بةشويَنكةوتةى  ُة (ـ) اْلَكرَّاِميَّ كةرِاميةكان  دووةم :
ي كؤضيدا مردووة ، ناوبراو بة يةكةم كةس دةذميَردريَت كة ـ ( 255) و لة ساَلي 

                                                           
 (. 195/ 7: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م برِوانة : (1)

ةم دابةشـكردنة بـؤ   لـ جياوازيـان هةيـة   تـرى  وة بشزانة كة : هةنديَك لة زانايان دابةشكردنى 
،  99ـ  1/97 : لإلسفراييِن،  ي الدينـر فـ) التبصيوانة : كؤمةَلةكانى مورجيئة ، بؤ ئةوةش برِ

ملل والنحـــل ، ـ، الـــ1/190 : ن الفـــرق وبيـــان الفرقـــة الناجيـــة ، البـــن طـــاهر البغـــداديـالفـــرق بيـــ
 (. 139 ، يـللشهرستان
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ان تةنها ـاوةرِ دةَليَن : ئيمـارةت بة بـئةم بؤضوونةي ليَوة بيسرتابيَت ، و سةب
ةم ـ، ئ (!!! ول اللسان فقط ـان هو قـ) اإلميان ـاني زمـة لة ووتة و دانثيَدانـبريتيي

بة ئيماندار  منافقون (ـ) الة دوورِووانيش ـةيةنيَت كـةوة دةطـوونةش ئـبؤض
 بذميَردريَن !!!

: ئةم كؤمةَلةيان ئةوانةن كة   () ُمْرِجَئُة الُفَقهاءِ فوقةهاى مورجيئة  يةم :ي س
دةَليَن : ئيمان بريتيية لة تةنها ناسني و بةرِاستزانيين دأل و ووتة و دانثيَداناني زمان 

، ئةم بؤضوونةش دةدريَتة ثاأل هةنديَك !!! ان نازانن ـ، و كردةوةش بة بةشيَك لة ئيم
 طة لةويش .و ج ان (ـي سليمـاد بن أبـمـ) حوةك  ) فقهاء (لة شةرع زانان 

ئةم سآ كؤمةَلةيةش سةرةرِاى جياوازيان لة ئاستى كةوتنة هةَلةوة ، هةموو 
دةذميَردريَن وبؤضوونةكانيان ثيَضةوانةى بؤضوونى ئةهلى سوننة  ابة الرِآ و طومرِ
 ى باوةرِ وئيماندا . ةكانباسثرس و وجةماعةية لة 

ية لةوةي كة خاَلي هاوةبةشي نيَوان هةر سآ طروثةكةي مورجيئةش بريتي
 دةَليَن :

 أ / كردةوة بةشيَك نية لةئيمان .

 ب / ئيمان زياد ناكات و كةميش ناكات .
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ضةندةها خاَلى تريش كة ـ بة ثشتيوانى خواى ثةروةردطار ـ لة بةشةكانى ترى 
ئيمان و بنةواكانى لة الى  )ئةم نووسراوةدا ئاشكرا دةبن بة تايبةت لة بةشى 

 دا .ـ (مورجيئة 
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 : ئيمان و هةنديَك لة بنةواكانى لة الى مورجيئة

لة باسةكانى ثيَشودا و لة ثيَناسةى طروثى طومرِاى مورجيئةدا باس لةوةكرا 
تيَكةوتوون ، و ثيَضةوانةى ئةهلى سوننة و  ان (ـ) اإلميكة ئةم طروثة لة باوةرِ 

 ةمانةى خوارةوةن :جةماعة بوونةتةوة لة ضةندها بنةوادا كة طرنطرتينيان ئ

 هةموو كؤمةَلةكانى ئةم طروثة الرِآ وطومرِاية كؤرِان لةسةر ئةوةى كة : يةكةم :
 ، واتة : ئيمان يةك شتة و بةش بةش نابيَت !!!(1) (( أُ زَّ جَ تَ  يَـ اَل  دٌ احِ وَ  ءٌ يْ ـشَ  انُ ـميَْ )) اإْلِ 

                                                           
))  ـ بة رِةمحـةت بيَـت ـ فةرموويـةتى :     ) ابـن تيميـة (  ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم (1)

هم جعلـوا ـرهم ، أنــجهمية وغيــمعتزلة والــمرجئة والـخوارج والـان من الـي اإلميـع هذه الفرق فوأصل نزا 
ميعه فلم يقولوا بذهاب بعضه ـميعه ، وإذا ثبت بعضه ثبت جـان شيئًا واحدًا إذا زال بعضه زال جـاإلمي

ــ مث  « انِ ـمْيَـاإْلِ  نْ ِمـ ةٍ بَّـحَ  الُ َقـثْـ مِ  هِ بِ لْ ي قَـ ـفِ  انَ كَ   نْ مَ  ارِ النَّ  نَ مِ  جُ رُ خْ ـيَ  »:  ا قال النيب ـوبقاء بعضه ، كم
ان إال شــيئاً واحــدًا ال يتـبعض ـ مث قــال ـ قــالوا : ألَن إذا ـجهمية : لــيس اإلميـــمرجئة والــقـال ـ وقالــت الــ
 ان ... ((ـرة مـن اإلميــال صارت جزءًا منه ، فإذا ذهب بعضه فيلزم إخراج ذي الكبيــأدخلنا فيه األعم

 (. 511ـ  510:  7) 
يةكيَك لةو نةزانانةى كة ئاآلى تؤمةتباركردن و دذايةتى كردنى بةرامبةر بة ثيَشةوا ئةلبانى ـ  

ة ، لـة  ــ ي ( ـحوالــ) سـفر ال بة ِرةمحةت بيَـت ـ بةرزكردووةتـةوة و تَيدةكؤشـيَت لـةو ثيَنـاوة       
ى سآيةم و لـة ذيَـر   رِةشنوسى ناوبراويدا و لة بةش ةكةيدا ، لةـ) ظـاهرة اإلرجـاء (  رِةشنووسى
ان ـي اإلميـ)) إن منطلق الشبهات كلها فدا دةَليَت : ـ ( مرجئة نظرَي ً ـ) أصول مذاهب الناونيشانى 

متناقضة أيعهـــا ، مث ـ، وأســـاس ضـــالل الفـــرق أيعهـــا هـــو أصـــل واحـــد اتفقـــت عليـــه األطـــراف الـــ
جهمية مـــنهم ـرجئة ـ الـــمـمعتزلة والــــخوارج والــــمؤسسة عليـــه ؛ وذلـــك أن الــــتضـــاربت عقائـــدها الـــ
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ت ـ سةبارةت ـ بة رِةمحةت بيَ ) ابن تيمية (ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم 
بةوةى كة ووتنى ئةوةى كة ئيمان بةش بةش نابيَت لة بريوباوةرِى مورجيئةى الرِآ و 

ا من األئمِة قد َعرفوا أصَل قوِل ـمـرهـمد وأبو ثور وغيـ)) أحطومرِاية ، فةرموويةتى : 
؛  َواِحداً  ْيئاً اَن ال يَذهُب بعُضُه ويبقى بعُضُه ، َفال َيكوُن إالَّ شَ ـمرجئِة ، وهو أنَّ اإلميـال

ِن أو ثالثة ، فإنَّه إذا كان َلُه َعَدٌد أمَكَن َذهاُب بَعِضِه َوبَقاُء ـَفال َيكوُن ذا َعَدٍد : اثني

                                                                                                                                                 

) يء واحــد ... (( ـان شـــى أصــل واحــد انطلقــوا منــه هــو : أن اإلميـــوالفقهــاء والكراميــة ـ اتفقــوا علــ
 (. 421ـ  401/  2: ، للحوالـي ظاهرة اإلرجاء 

ة ، كة بة تونـدى  ـ) سيد قطـب (  ة لةو كةسانةى كة زؤر شةيدا و سةرسامىيشناوبراو يةكيَك
دةطـرن و   ـآةسانة دةطريَت كة رِةخنـى لـ  دةكات ، و رِةخنة و توانج لةو كبةرطرى لة ووتةكانى 

هةَلةكانى ئاشكرا دةكةن ، تاكو دةطاتة ئةوةى كة نةيارانى بة ئريجا تاوانبـار دةكـات !!! بـةآلم    
ئةوةية كة ئةم رِةشنوسكارة لة رِةشنوسةكةيدا كة ي ( ـحوالــ) سفر ال يةكيَك لةو شتة نامؤيانةى

 انَ ـمْيَـنَّ اإْلِ )) إِ  نووسيويةتى ووتةى سةيدى سـةروةرى نةهيَناوةتـةوة كـة دةَليَـت :     لة سةر ئريجا
ــةر  !!!  ( 2/798) الظــالل : ... ((  أُ زَّ َجــتَ  تَـ اَل  ةٌ دَ ْحــوَ  ــوانى بةه ــؤ دةيت ــؤ ؟!! خ ــازامن ب ــا ن حاأل ج

ةوا ئـةلبانى  بيهيَنايةتةوة و برِوبيانوويةكى بؤ بهيَنايةتةوة ، هةرضةند رِةشنوسكار لة طةأل ثيَشـ 
باداوة تةنها بؤ ئةوةى لـة طـةأل   كانى ثيَشةواى بةئارةزووى خؤى ملئةوةى نةكردووة ، بةَلكو ووتة

بؤضوونةكانى مورجيئةدا بيانطوجنيَنيَت !!! كة واش نية !!! ناشزامن بؤ دةبيَت ئيَمـةى موسـَلمان   
رطوآ نةكـةوتووة كـة   !! ئةى ووتـةى خـواى ثـةروةردطارمان بـة    ة دوو ثيَوةر ووتةكان بثيَوين ؟ب

ْو  ] فةرموويةتى :
َ
ِيَن إَِذا اْكَتالُوا لََعَ انلذاِس يَْسةَتوْفُوَن ِإَوَذا ََكلُةوُهْم أ ِفِنَي اَّلذ َويٌْل لِلُْمَطف 
 ِ ُهْم َمبُْعوثُوَن ِِلَْوٍم َعِظيٍم يَوَْم َيُقةوُم انلذةاُس لِةَرب  نذ

َ
ولَئَِك أ

ُ
ََل َيُظنُّ أ

َ
وَن أ  َوَزنُوُهْم ُُيِِْسُ

 (. 6ـ  1ن : ـمطففيـ) ال [ الَْعالَِمنيَ 
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و  مد و أبو ثور (ـ) أح، واتة : ثيَشةوا  (1) بَعِضِه ، َبل ال يكوُن إال َشيئًا واِحدًا ((
مورجيئةيان ثيَناسة كردووة  جطة لةوانيش لة ثيَشةوايان ـ بة رِةمحةت بن ـ بنةواى

بةوةى كة دةَليَن : ئيمان بةشيَكى نارِوات و بةشيَكى مبيَنيَتةوة ، بؤية جطة لةيةك 
شت هيضى تر نية ، بؤية نابيَت ضةند بةشيَك بيَت ، دوو يان سآ ، ضونكة ئةطةر 

َلكو ذمارةى هةبيَت ئةو كاتة دةتوانريَت برِيَكى نةميَت و برِةكةى ترى مبيَنيَت ، بة
 نابيَت جطة لة يةك شت زياتر بيَت .

وة لة ووتةيةكى تريدا ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دواى جيَطريكردن و سةملاندنى 
بؤضوونى ئةوةى كة ئيمان بةش بةش دةبيَت ، ثيَضةوانةكةى ـ واتة : بةش بةش 
نةبوونى ـ بة ووتةى دةرضوان و نةيارانى ئةهلى سوننة لةقةرَلةم دةدات هةروةكو 

ه ِبِه ـخرُِج اللَّ ـنَّ َقليلُه يُ أاَن يَقَبُل التبعيَض والتجزئَة ، و ـنَّ اإلمي)) فُعِلَم أَ وويةتى : فةرم
نَّه ال أَ خارِجوَن عن مقالِة أهِل السنِة ، ـا يَقولُُه الـاِر َمن َدخلها ، لَيَس ُهَو َكمِمن النَّ 

ة : بةمةش زانرا كة ئيمان ، وات (1) ٌء واحٌد ((يْ ـيقبُل التبعيَض والتجزئَة بل هو شَ 

                                                           
 (. 393/ 7: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م (1)

 (. 476ـ  12/475:  ، البن تيمية  جموع الفتاوىـ) م (1)
معتزلة ـمرجئة والــخوارج والــان مـن الــي اإلميــ: )) وأصـل نـزاع هـذه الفـرق فـ ـ َرِحَمـُه اللَّـُه ت َعـال ى ـوقـال 

ان شـيئاً واحـداً إذا زال بعضـه زال أيعـه ، وإذا ثبـت بعضـه ـهم جعلـوا اإلميــرهم ، أنــوغيجهمية ـوال
 نْ َمـ ارِ النَّـ نَ ِمـ جُ رُ خْ ـيَـ »:  ا قـال النـيب ـثبت أيعه فلم يقولوا بـذهاب بعضـه وبقـاء بعضـه ، كمـ

ان إال ـجهمية : لــيس اإلميـــمرجئة والـــــ مث قـال ـ وقالـت الــ « انِ ـمْيَـاإْلِ  نَ ِمــ ةٍ بَّـحَ  الُ َقــثْـ مِ  هِ بِـلْ ي قَـ ـِفــ انَ َكـ
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دةكريَت ثارضة ثارضة ببيَت ، وة ئةوةش زانرا كة خواى ثةروةردطار بة هؤى برِيَك ـ 
كةميَك يان هةنديَك ـ لة ئيمانةوة خةَلكانيَك لة دؤزةخ ديَنيَتةدةر ، نةك وةك ئةوةى 

رِ و برِ و كة دةرضوان و ثيَضةوانةبووان بة ووتةى ئةهلى سوننة دةيَليَن : كة ناكريَت ب
 ثارضة ثارضة ببيَت ، بةَلكو يةك شتة .

)) هةروةها لةطةأل جياوازى كؤمةَلةكانى ئةم طروثة بؤضونيان واية كة  دووةم :
ُقُص ! ((ُد َواَل  يَزِيْ اَن اَل ـميَْ َأنَّ اإْلِ  ، واتة : ئيمان نة زياددةكات ونةكةم دةكات !!! كة   يـَنـْ

، واتة  (( أُ زَّ جَ تَ  يَـ اَل  دٌ احِ وَ  ءٌ يْ ـاَن شَ ـميَْ )) َأنَّ اإْلِ ئةمةش لةسةر ئةوة دامةزريَنراوة كة 
 فةرعة لةخاَلى ثيَشوو .

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بةثيَضةوانة  وري () سفيان الثَّ ثيَشةوا 
ي ثالث ـمرجئة فـ)) خالفنا البوونةوةكانى مورجيئة بؤ ئةهلى سوننة فةرموويةتى : 

وعمل ، وهم يقولون : قول بال عمل ، وَنن نقول : يزيد  ان قولـ، َنن نقول : اإلمي
وينقص ، وهم يقولون : ال يزيد وال ينقص ، وَنن نقول : أهل القبلة عندَن مؤمنون ، 

، واتة :  (2) ه مؤمنون ((ـه أعلم ، وهم يقولون : َنن عند اللَّ ـه فاللَّ ـأما عند اللَّ 
ونةتةوة ، ئيَمة دةَليَني : ووتة و كؤمةَلى مورجيئة لة سآ شتدا ثيَضةوانةمان بو

، بةآلم ئةوان دةَليَن : ووتةى بآ كردةوةية ، وة ئيَمة دةَليَن : زياد و كةم  ةوةيةكرد
                                                                                                                                                 

ال صارت جزءاً منه ، فإذا ذهب ـشيئًا واحدًا ال يتبعض ـ مث قال ـ قالوا : ألَن إذا أدخلنا فيه األعم
 (. 511ـ  510/ 7(( )  …ان ـرة من اإلميـبعضه فيلزم إخراج ذي الكبي

 (. 121،  120ص ، رشاد ى سبيل الـهداية إلـي كتاب االعتقاد والـ) أخرجه البيهقي ف (2)
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دةكات ، بةآلم ئةوان دةَليَن : نةزياد دةكات و نة كةميش دةكات ، وة ئيَمة دةَليَن : 
ى ، يَةروةردطار زاناية ثئةهلى قيبلة لةالى ئيَمة ئيماندارة ، بةآلم لةالى خوا خواى ث
 بةآلم ئةوان دةَليَن : ئيَمة لةالى خواى ثةرةردطار ئيماندارين .

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة هاودةنطى كؤرِاى  ر (ـ) ابن كثيوة ثيَشةوا 
)) فاإلميـان ئةهلى سوونة لةسةر زياد بوونى ئيمان كةمبوونةوةى فةرموويةتى : 

وقـواًل وعماًل ، هكذا ذهب إليه أكثر األئمة ،  إال اعتقاداً مطلوب ال يكون ـرعي الـالش
ان ـ: أن اإلمي اعاً ـمـر واحـد إجـمد بن حنبل و أبو عبيد و غيـبل قـد حكاه الشافعي و أح

زاراوةى شةرعدا كة داواكراوة ،  ، واتة : ئيمان لة (1) قـول وعمل ، يزيـد وينقص ((
ردةوة نةبيَت ، ئةمة بؤضوونى زؤرينةى نابيَت جطة بة بريوباوةرِ و ووتة و ك

ثيَشةوايانة ، بةَلكو ثيَشةوا شافعى و ئةمحةدى كورِى حةنبةل و ئةبو عوبةيد و 
كةسانى تريش ئةوةيان وةكو كؤرِا طيَرِاوةتةوة ، كة : ئيمان ووتة و كردةوةية ، زياد و 

 كةميش دةكات .

 

     
 

                                                           
 (. 42،  1/41:  ، البن كثيـر ر القرآن العظيمـ) تفسي (1)
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دا ى مرؤظـدَلو  ناوةوةناخ و رِووكةش و ثةيوةندى نيَوان  وة سةبارةت بة سآيةم :
واتة : هيض ثةيوةنديةك نية لة نيَوان  (( نِ اطِ بَ الْ وَ  رِ اهِ الظَّ  نَ ـيْ بَـ  اطَ بَ تِ  ارْ )) اَل دةَليَن : ، 

 !! (كة دَليَتى  )دا ظمرؤ ىناوةوةناخ و رِووكةش و 

يَك هةبيَت ئةم بريوباوةرِةش واى لة مورجيئة كردووة برِوايان وابيَت كة رِةنطة دَل
ثرِبيَت لة ئيمان ـ بة واتايةكى تر : ئيمانيَكى تةواوى لةدَلدا هةبيَت ـ بآ ئةوةى 

 هيض كردةوةيةك لة رِووكةش و ئةندامةكانيدا دةركةويَت !!!

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بةم بريوباوةرِةيان  ) ابن تيمية (ثيَشةوا 
اِل ـيٍء من األعمـي الَقلِب َيكوُن اتم ًا ِبدوِن شـف اَن الذيـ)) ظنُّهم أنَّ اإلمي فةرموويةتى :

مسب ِب ، وال ـاِن َوُمقتضاُه ِبَنزِلِة السَّبِب مع الـاَل مَثَرَة اإلميـجَعلوَن األعمـهذا يَ ـ، ول
ال اَن القلِب التَّامِ  َيسَتلِزُم العمَل الظاهَر حبََسِبِه ـها الزِمًة لُه ، والتحقيُق أنَّ إميـجَعلونَ ـيَ 
، واتة : بةطومانى  (1) اٌن اتمٌّ ِبدوِن َعَمٍل ظاهٍر ((ـَحالَة ، َومَيَتِنُع أن يَقوَم ِبلقلِب إميـمَ 

خؤيان ـ واتة : مورجيئةكان ـ وا دةزانن كة رِةنطة ئةو ئيمانةى كة لةدَلداية تةواو 
و كامأل دةبيَت بة بآ هيض كردةوةيةك !!! لةبةر ئةمةية كردةوة بة بةروبووم و 

، نةك بةثيَويستى  ُمَسبِ ب (ـ) الْ و  ) السََّبب ( ،خوازراوى ئيمانى دةزانن ، بةشيَوةى 
دلَ  ىتةواو ىئيمانى بزانن ، بةآلم ئاكامى ليَكؤَلينةوة ئةوة جيَطري دةكةن كة ئيمان

                                                           
 (. 204/ 7:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) م (1)
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ى خؤى كردةوةى رِووكةش ثيَويست دةكات ، هيض طومان لةوةدا نية ، و يَبةث
 انيَكى تةواو لةدَلدا هةبيَت ، بة بآ كردةوةى رِووكةش .هةرطيزيش ناكريَت كة ئيم

يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم بنةواية ـ ثةيوةندى نيَوان  ) ابن القيم (ثيَشةوا 
ـ لةالى ئةهلى سوننة وجةماعة بةم شيَوةية  (كة دَليَتى ) رِووكةش و ناوةوةى مرؤظ 

جوارِح ـطٌن ، وظاهرُه قوُل اللِ ساِن َوَعَمُل الاُن َلُه ظاهٌر وِبـ)) قاعدٌة : اإلميدةخاتة رِوو : 
ماُء ـ، وِبِطنُه تصديُق القلِب وانقياُدُه وم حبَّتُه ، فال يَنَفُع ظاهٌر ال ِبِطَن َلُه وإن ُحِقَن بِه الدِ 

َر ِبَعجٍز أـاُل والذُّريَُّة ، وال يُ ـمـوُعِصَم ِبِه ال و إكراٍه جزىُء ِبطٌن ال ظاِهَر َلُه ؛ إال إذا تـََعذَّ
ِه من ـانِع َدليٌل علـمـَوَخوِف َهالٍك ، فـََتَخلُُّف العمِل ظاهرًا َمَع َعَدِم ال ى َفساِد الباطِن وُخُلوِ 

، واتة : رِيَسا و بنةوايةك : ئيمان  (1) اِن ، َونَقُصُه دليُل نَقِصِه وقوَّتُُه دليُل قوَّت ِِه ((ـاإلمي
ى ووتةى زمان و كردةوةى ئةندامةكان و رِووكةش و ناوةرِؤكى هةية ، رِووكةشةكة

رِووكةشيةتى ، ناوةرِؤكيشى بةرِاستدانانى دأل ، و مَلكةضى ، و خؤشويستنيةتى ، 
يةتى رِووكةشى بآ ناوةرِؤك هيض سوديَكى نية ، ئةطةرضى خويَن و ماأل زورِ

ةى خاوةنةكةى لةدونيادا بثاريَزيَت ، وة ناوةرِؤكى بآ رِووكةشيش هيض لةسةر خاوةنةك
 و ترسى لة ـآناخات ، جطة لةوةى كة ئةطةر بة بيانووى نةتوانني ، و زؤرةمل

ناوضوونى بؤ بهيَنريَتةوة ، بةوةش كردةوةى رِووكةشى نةبيَت ، بةآلم لةطةأل نةبوونى 
رِيَطر لةو كارة دةبيَت بة بةَلطةى و نيشانةى ثوضةَلى ناوةوةى ، و بةتاَلى لةئيمان ، 

 نة و بةَلطةى كةم و كورِيةتى ، و ثتةويشى بةَلطةى ثتةوى .وة كةم و كورِيشى نيشا
                                                           

 (. 1/85) الفوائد ، البن القيم :  (1)
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)) فإذا كاَن ثيَضةوانةى مورجيئة باوةرى واية كة :  كةواتة ئةهلى سوننة بة
جسِد ِبلقوِل ـرورًة َصالُح الـًا َوَعَماًل قلبي ًا ، َلِزَم ضَ ـاِن ِعلمـا فيِه من اإلميـحًا ِبـالَقلُب صال
حديِث : قوٌل وعمٌل ؛ قوٌل ِبطٌن ـا قاَل أئمَُّة أهِل الـمطلِق كمـاِن الـميوالَعمُل ِبإلالظاهِر ، 

وظاهٌر ، َوَعَمٌل ِبطٌن وظاهٌر ، والظاهُر اتِبٌع للباطِن الزٌم لُه َمَّت َصلَح الباطُن َصلَح الظاهُر 
لو َخَشَع قَلُب ي العاِبِث : ـهذا قاَل َمن قاَل من الصَّحابِة عن الـُمصل ِ ـوإذا َفَسَد َفَسَد ، ول

، واتة : ئةطةر دأل صاَلح و ضاك بيَت بةوةى كة تيايداية  (2) خَشَعت َجوارُِحُه ((ـهذا ل
ئيمان بةزانني و كردةوةى دَلةوة ، ئةوة دةخوازيَت كة جةستةش ضاك بيَت بة ووتةى  لة

ئاشكرا و كردةوةكردن بةو ئيمانةى كة هةيةتى ، هةروةكو ثيَشةوايانى ئةهلى 
و رِووكةش ، لةطةأل دةروون فةرموويانة كة : ووتة و كردةوةية ، ووتةى حةديس 
و خوازراويةتى ، ض  دةروونةورِووكةش ، رِووكةشيش شويَنكةوتةى دةروون كردةوةى 

كات ناوةرِؤك ضاك و صاَلح بوو رِووكةشيش ضاك و صاَلح دةبيَت ، وة ئةطةر خراثيش 
هاوةآلن سةبارةت بة نويَذطةريَك بوو ئةويش خراث دةبيَت ، بؤية هةنديَك لة 

 فةرموويانة : ئةطةر دَلى خشوعى هةبيَت ئةندامةكانيشى خشوعيان دةبيَت .

لةبةر نةبوونى ثةيوةندى لةنيَوان رِووكةش و دَلدا لةالى ئةم طروثة  ضوارةم :
 نَّ )) أَ طومرِاية دةبينني بنةوايةكى تريان بؤ خؤيان داهيَناوة كة ئةويش ئةوية : 

واتة : ئةو كردةوانةى كة بة ئةندامةكانى  ((  !!!انِ ـميَْ اإْلِ  نَ مِ  تْ سَ يْ لَ  حِ ارِ وَ جَ ـالْ  الَ ـمَ عْ أَ 
 !!!لةش ئةجنام دةدريَن ـ لة نويَذ و رِؤذوو و حةج و ... هتد ـ بةشيَك نني لةئيمان 
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ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم بريوباوةرِةى مورجيئة ئاشكرا  ) ابن تيمية (ثيَشةوا 
اُن َتصديُق القلِب ، و َقوُل ـمرجئُة الذيَن قالوا : اإلميـ)) والفةرموويةتى : دةكات كة 

، واتة : مورجيئة ئةوانةن كة ووتوويانة :  (1) ُه ((ـلَيَست ِمن الُ ـاللِ ساِن ، و األعم
 ئيمان تةنها بةرِاست دانانى دأل و ووتةى زمانة ، و كردةوةش لة ئيمان نية .

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةوة  ) سفيان الثوري (ثيَشةوا  وة لة ووتةيةكى ثيَشووى
بةشيَكى نازانن لةئيمان ، كة  خرايةرِوو كة مورجيئة كردةوة لةئيمان دةردةكةن و بة

 ل ... ((مَ  عَ اَل بِ  لٌ وْ : قَـ  ونَ ولُ قُ يَـ  مْ هُ ، وَ  لٌ مَ عَ وَ  لٌ وْ قَـ  انُ ـميَْ : اإْلِ  ولُ قُ نَـ  نُ )) َنَْ فةرمووى : 
ني : ئيمان ووتة و كردارة ، بةآلم ئةوان ـ واتة : مورجيئةكان ـ واتة : ئيَمة دةَليَ

 دةَليَن : ووتةى بآ كردةوةية .

                                                           
َمـذهَب  ـ هُـاللَّ هَُمِحـ َرحاِفظ ابن َحجر ـن الـد بيَّ َوقَ  (. 194/ 7 ، البن تيمية : جموع الفتاوىـ) م (1)
 (. 1/46: ) فتح الباري مرجئة قالوا : هَو اعتقاٌد ونطٌق فقط (( ـاِن بقوِلِه : )) والـي اإلميـمرجئِة فـال

قـة ان قـول وعمـل ، موافـمرجئة يقولـون : اإلميــ: )) وقد كان طائفة من ال ـ ُهاللَّ هَُمِحـ َرقال ابن رجب 
رون العمل ِبلقول ، ويقولون : هو عمل اللسان . وقد ذكر اإلمام أمحد هذا ـألهل السنة ، مث يفس

القول عن شبابة بن سوار وأنكره عليه ، وقال : هو أخبـث قـول ، مـا مسعـت أن أحـداً قـال بـه وال 
 »أهـل السـنة ر قـول ـمن سـلف ـ لعـل مـراده إنكـار تفسيــم يقلـه أحـد مــبلغِن ـ يعِن : أنه بدعٌة ، ل

ى هــذا هــو ـر فإنــه : بدعــة ، وفيــه ِعــيٌّ وتكريــٌر ؛ إذ العمــل علـــهذا التفسيـــبــ «ان قــول وعمــل ـاإلميــ
 (.114ـ 113 / 1: لقول يسمى عماًل (( ) فتح الباريالقول بعينه ، وال يكون مراده إنكار أن ا
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 لٌ مَ عَ وَ  لٌ وْ قَـ  انُ ـميَْ : اإْلِ  ونَ ولُ قُ يَـ  ةِ نَّ السُّ  لُ هْ )) أَ يش فةرموويةتى :  ع (يْ كِ ) وَ وة ثيَشةوا 
 (( ةُ فَ رِ عْ مَ ـالْ  انَ ـميَْ اإْلِ  نَّ : إِ  ونَ ولُ قُ يَـ  ةُ يَّ مِ هْ جَ ـالْ ل ، وَ مَ  عَ اَل بِ  لٌ وْ قَـ  انَ ـميَْ اإْلِ  نَّ : إِ  ونَ ولُ قُ يَـ  ةُ ئَ جِ رْ مُ ـالْ ، وَ 

واتة : ئةهلى سوننة دةَليَن : ئيمان ووتة و كردارة ، بةآلم مورجيئةكان دةَليَن : ،  (1)
 ئيمان ووتةى بآ كردةوةية ، و جةهميةكان دةَليَن : ئيمان تةنها زانينة .

ش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة ئاكامى  يمية () ابن تهةروةها ثيَشةوا 
ان ـ ـة أخرجوا العمل الظاهر عن اإلميـمرجئـ)) والبوونى ئةم بريوباوةرِة فةرموويةتى : 

ان ، وقالوا ـا أخرجوا العمل من اإلميـمـة لـمرجئـى الـرهم علـمث قال ـ والسلف اشتد نكي
اتة : مورجيئةكان كردةوةى رِووكةش و و،  (2) اثل الناس فيه ((ـان يتمـ: إن اإلمي

ئةندامةكان لةئيمان دةردةكةن ـ ثاشان دةَليَت ـ : ثيَشني و سةلةفى صاَلحيش 

                                                           
،  121،  120ص  ،ى ســــبيل الرشــــاد ـهداية إلـــــي كتــــاب االعتقــــاد والـــــ) أخرجــــه البيهقــــي فــــ (1)

 (. 29رقم : ، بان ـي كتاب اإلميـي فـوالعدن
ان والعمـل ـن اإلميــى من سـلفنا ؛ ال يفرقـون بيــ)) وكان من مض:  ـ هُـاللَّ هَُمِحـ َر وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ن امسهــا ، جمع هــذه األدَيـا يـــجمع كمـــان اســم يـــا اإلميـــان مــن العمــل ، وإمنـــان ، واإلميـــ، والعمــل مــن اإلميــ
ويصدقه العمل ؛ فمن آمن بلسـانه ، وعـرف بقلبـه ، وصـدق بعملـه ؛ فتلـك العـروة الـوثقى الـيت ال انفصـام 

رين ، وهـذا ـخاســي اآلخـرة مـن الـم يصـدق بعملـه ؛ كـان فــم يعـرف بقلبـه ، ولــها ، ومـن قـال بلسـانه ، ولــل
ان البـن تيميـة ـ) اإلميـل مصدقاً للقـول (( جعلون العمـهم يـخلف ؛ وأنـر واحد من السلف والـمعروف عن غي

 (. 280: ص 
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ئةوةيان بةتوندى لة مورجيئة رِةتكردووةتةوة ، كة كردةوةيان لةئيمان دةركردووة ، وة 
 ايدا .ثلةيان يةكة تييةكسانن و دةيانووت ـ واتة : مورجيئةكان ـ : هةموو خةَلك 

ئةم ووتةيةش ـ ئةوةى كة كردةوةى ئةندامةكانى لةش بةشيَك نني لةئيمان ـ 
ووتةى هةموو كؤمةَلةكانى مورجيئةية و هةموو كؤرِان لةسةر ئةم بنةواية ، 

)) ظنهم ـ أي ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (هةروةكو ثيَشةوا 
لب يكون اتمًا بدون العمل الظاهر ، وهذا يقول به ي القـان الذي فـة ـ أن اإلميـمرجئـال
واتة : بة طومانى خؤيان ـ واتة : مورجيئةكان ـ وادةزانن ،  (1) ة ((ـمرجئـميع الـج

كة ئةو ئيمانةى كة لةدَلداية تةواو و كامأل دةبيَت بة بآ هيض كردةوةيةك !!! وة 
 ئةمةش ووتةى هةموو مورجيئةكانة .

الى ئةم  لةو باوةرِ ئيمان  كردةوة بةشيَك نةبيَت لة كةواتة ئةطةر ثي نجةم :
نةبيَت لةاليان ،  و دةرووندا دلَ رِووكةش و نيَوان وهيض ثةيوةنديةكيش لة، طروثة 

، واتة : سةرثيَضى  (( انِ ـميَْ اإْلِ  وَ فْ صَ  رُ د ِ كَ  تُ اَل  حِ ارِ وَ جَ ـلْ ِبِ  هِ ـاللَّ  ةُ ـيَ صِ عْ )) مَ ديَن ودةَليَن : 
وتاوانكردن بة ئةندامةكانى لةش هيض طاريطةريةكى لةسةر  خواى ثةروةردطار

 !!نابيَتة هؤى كةمكردنةوة و بردنى هيض بةشيَكى ! و، ! !ئيمان وباوةرِ نابيَت !

 ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بةم بنةوايةيان فةرموويةتى : ة (ـ) ابن تيميثيَشةوا 
لكبائر ، وترك الواجبات الظاهرة ى اختالف فرقهم : ال تذهب اـة علـمرجئـ)) وقالت ال
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يء ، فيكون شيئًا واحدًا ، ـم يبق منه شـيء منه ، لـان ، إذ لو ذهب شـشيئًا من اإلمي
ى ذهاب بعضه ـ، وأصحابه تدل عل ه ـر والفاجر !! ونصوص رسول اللَّ ـيستوي فيه الب

 (2)(( «  انـميَْ إِ  نَ مِ  ةٍ رَّ ذَ  الُ قَ ثْـ مِ  هِ بِ لْ ي قَـ ـفِ  انَ كَ   نْ مَ  ارِ النَّ  نَ مِ  جُ رُ خْ ـيَ »  ، وبقاء بعضه كقوله :
و  كانواتة : مورجيئة مةزهةبةكان لةطةأل جياوازى كؤمةَلةكانيان : تاوانة طةورة، 

 ئيمان نية و ثيَويستةكانى رِووكةش هيض كاريطةريةكيان لةواجبات و وازهيَنان لة 
ناميَنيَتةوة ،  ـآيضى ل! ضونكة ئةطةر بةشيَكى برِوات ، هكةم ناكةنةوة !! ـآهيضى ل

بةوةش يةك شت دةبيَت و ضاكةكار و خراثةكار تيَيدا يةكسان دةبن ، كةضى دةقى 
، و ووتةى هاوةآلنى بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة  فةرموودةكانى ثيَغةمبةرى خوا 

دةكريَت هةنديَك برِوات و هةندةكةى ترى مبيَنيَتةوة ، وةك ئةوةى كة فةرموويةتى : ئةو 
 كة تؤسقاَلة زةرِةيةك ئيمانى لةدَلدا بيَت لةئاطرى دؤزةخ دةردةضيَت .كةسةى 

 هةر ئةم ثيَشةواية سةبارةت بةئاشكراكردنى بريوباوةرِى مورجيئة لةم باس و
ن ـاِء واألحكاِم والوعِد الوعيِد : َوَسٌط بيـي ِبِب األمسـ)) وهم فثرسدا فةرموويةتى : 

هم ـخرِجونـي النَّار ويُ ـخلَّديَن فـَن مُ ـمسلميـلكبائِِر من الجعلوَن أهَل اـالوعيديَِّة الذين يَ 
بوَن ِبشفاعِة النيبِ  ـاِن ِبلكليَّ ـِمن اإلمي مرجئِة الذين يَقولوَن : ـَن الـ، وبي ِة ، َويَُكذِ 

جةماعة ميانرِةوون  ، واتة : ئةهلى سوننة و (1) اِن األنبياِء ((ـاُن الُفسَّاِق ِمثُل إميـإمي
مذدة بةضاكةكاران و ثةميانى سزادانى  ةكانىباسى ناو و ئةحكامو  ثرس لة
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تاوانباران : لةنيَوان وةعيديةيةكان كة حوكم دةدةن بة سةر كةسانى خاوةن تاوانى 
ئاطرى دؤزةخ دةميَننةوة ، و بة تةواوى ةطةورة لةموسَلمانان كة بة هةتا هةتايى ل

ريان دةزانن ـ باوةرِيشيان بة شةفاعةتى لةئيمان دةريان دةكةنة دةرةوة ـ واتة : بةكاف
نية ، و مورجيئةدا كة دةَليَن : ئيمانى فاسق و تاوانباران وةكو  ثيَغةمبةرى خوا 

 ئيمانى ثيَغةمبةرانة ـ صةآلت و سةالمى خوايان لةسةر بيَت ـ .

ئةم باسة  ئيماندا بةطشتى و رِوونكردنةوةى مةنهةجي سةلةف لة وة لة
يَن واألميتى : بةتايبةتى فةرمووية اَن قَـوٌل َوَعَمٌل ، ـ)) وِمن ُأُصوِل أهـِل السُّنة : أنَّ الدِ 

اَن يَزيُد ِبلطَّاعِة ـجوارِح ، وأنَّ اإلميـقَـوُل القلِب واللِ ساِن ، َوَعمـُل القلِب واللِ ساِن وال
ا ـي والكبائِر كمـمعاصـالمعصيِة ، َوهم َمَع ذلَك ال ُيكفِ روَن أهَل الِقبلِة ِبُطَلِق ـَويَنُقُص ِبل

ُة اإلميـيَفَعُلُه ال ي آيِة ـف ـى ال  عَ ت  ُه وَ ان  حَ ُسبْ ـ ا قاَل ـي َكمـمعاصـانيَُّة َثبَِتٌة مع الـخوارُج ، بل األخوَّ

َِباٌع بِالَْمْعُروِف  ] الَقصاِص : ٌء فَات  ِخيهِ ََشْ
َ
،  ( 178) البقرة :  [َفَمْن ُعِِفَ َلُ ِمْن أ

ْصلُِحوا بَيَْنُهَما فَإِْن َبَغْت إِْحَداُهَما لََعَ ِإَو ] وقال :
َ
ْن َطائَِفَتاِن مَِن الُْمْؤِمننَِي اْقَتَتلُوا فَأ

ْصلُِحوا بَيَْنُهَما 
َ
ِ فَإِْن فَاَءْت فَأ ْمرِ اَّللذ

َ
ْخَرى َفَقاتِلُوا الذِِت َتبِْْغ َحِتذ تَِِفَء إََِل أ

ُ
اْۡل
َ ةبِالْعَ  قِْسُطوا إِنذ اَّللذ

َ
ـ  9حجرات : ـ) ال [ َوةٌ ةوَن إِخْ ة ُُيِبُّ الُْمْقِسِطنَي  إِنذَما الُْمْؤمِنُ ْدِل َوأ

ا تقولُُه ـي الناِر كمـخلِ دونُه فـِة ، وال يـيَّ اسم اإلميـاِن ِبلكليَّ ـِمل ِ ـ، وال يسلبوَن الفاِسَق ال ( 10
َفتَْحرِيُر رََقبٍَة  ] : ـ ىال  عَ ت  ـ  ي مثِل قولهِ ـي اسم اإلميـاِن فـمعتزِلُة ، بل الفاِسُق يدخُل فـال

 ـ ىال  عَ ت  ـ ي قوِلِه ـا فـمطلِق كمـاِن الـي اسم اإلميـ، وقد ال يدخُل ف ( 92) النساء :   [ُمْؤِمنٍَة 
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ُ وَِجلَْت قُلُوبُُهْم ِإَوذَا تُلِيَْت َعلَيِْهْم آيَاتُهُ  ] : ِيَن إِذَا ذُكَِر اَّللذ  إِنذَما الُْمْؤِمنُوَن اَّلذ
ٌن مِ ؤْ ُهَو مُ وَ  ـينِ َن يـَزْ ـيْ ي حِ ـانِ الزَّ  ـينِ  يـَزْ اَل  » : ، َوقولُه  ( 2) األنفال :  [َزاَدتُْهْم إِيَمانًا 

َو هُ ا وَ هَ ـبُ رَ ـَيشْ  نَ ـيْ َر حِ مْ خَ ـَرُب الْ ـ َيشْ اَل ٌن ، وَ مِ ؤْ َو مُ هُ وَ  ِرقُ ـَن َيسْ ـيْ ُق حِ ارِ ِرُق السَّ ـ َيسْ اَل ، وَ 
َو هُ ا وَ ِهبـُهَ تَ يـَنْـ  نَ ـيْ حِ  ُهمْ ارَ صَ بْ ا أَ هَ يْـ ِه فِ يْ لَ اُس إِ ُع النَّ فَ ٍف يـَرْ رَ ـاَت شَ ًة ذَ ـبَ هْ ـَتِهُب نَ  يـَنْـ اَل ٌن ، وَ مِ ؤْ مُ 
رتِِه ، فال ـانِِه فاِسٌق بكبيـاِن ، أو مؤمٌن إبميـ، ويقولوَن : هو مؤمٌن َنقُص اإلمي « ِمنٌ ؤْ مُ 

واتة : وة يةكيَك لة بنةواكانى ،  (1) مطلَق وال ُيسَلُب مطلَق االسِم ((ـيُعطى االسَم ال
ئةهلى سوننة ئةوةية : كة ئايني و ئيمان ووتة و كردةوةية ، ووتةى دأل و ووتةى زمان 
، كردةوةى دأل و زمان و ئةندامةكان ، وة ئيمان بة طويَرِايةَلى زياد دةكات ، و بة 

نى ئةهلى سةرثيَضيش كةم دةكات ، كةضى لةطةأل ئةوةشدا ئةهلى سوننة موسَلمانا
قيبلة و رِووطة تةكفري ناكةن بة تاوانى رِةها ، و تاوانة طةورةكان ، هةروةكو 
خةوارجيةكان ئةجنامى دةدةن ، بةَلكو لةالى ئةهلى سوننة لةطةأل ئةو تاوانانةش 
برايةتى لة سةر بنةواى ئيمان هةر دةميَنيَتةوة لةطةأل ئةو تاوانانةش ، هةروةكو 

 ]دا فةرموويةتى : ـ ) القصاص ( كانسزاسنور و ى ةكانخواى ثةروةردطار لةئايةت
ِبَاٌع بِالَْمْعُروِف  ٌء فَات  ِخيهِ ََشْ

َ
ِإَوْن  ]، وة فةرموويةتى :  [َفَمْن ُعِِفَ َلُ ِمْن أ

ْخرَ 
ُ
ْصلُِحوا بَيْنَُهَما فَإِْن َبَغْت إِْحَداُهَما لََعَ اْۡل

َ
ى َطائَِفتَاِن ِمَن الُْمْؤِمننَِي اْقتَتَلُوا فَأ

ْصلُِحوا بَيْنَُهَما بِالَْعْدِل 
َ
ِ فَإِْن فَاَءْت فَأ ْمرِ اَّللذ

َ
َفَقاتِلُوا الذِِت َتبِْْغ َحِتذ تَِِفَء إََِل أ

                                                           
 (. 152ـ  151/ 3:  ، البن تيمية تاوىجموع الفـ) م (1)
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َ ُُيِبُّ الُْمْقِسِطنَي  إِنذَما الُْمْؤِمنُوَن إِْخوَةٌ  قِْسُطوا إِنذ اَّللذ
َ
، وة ناوى تةواوى ئيمان  [َوأ

ى ئةم ئوممةتة ناكةنةوة ، و ناشَليَن بةهةتا هةتايى بةطشتى لةتاوانباران و فاسقان
لةدؤزةخدا دةميَننةوة ، هةروةكو موعتةزيلة مةزهةبةكان دةيَليَن ، بةَلكو كةسانى 
تاوانبار و فاسق ناوى ئيمان دةيانطريَتةوة ، هةروةكو خواى ثةروةردطار فةرموويةتى 

نةرِواتة ذيَر ناوى ئيمانى رِةهاوة ، ، وة لةوانةش  [َفتَْحرِيُر َرَقبٍَة ُمْؤِمنٍَة  ]: 
ُ  ]هةروةكو خواى ثةروةردطار فةرموويةتى :  ِيَن إِذَا ذُكَِر اَّللذ إِنذَما الُْمْؤِمنُوَن اَّلذ

، وة ئةو فةرموودةيةى كة  [وَِجلَْت قُلُوبُُهْم ِإَوذَا تُلِيَْت َعلَيِْهْم آيَاتُُه َزاَدتُْهْم إِيَمانًا 
يدا فةرموويةتى : زيناكار لةكاتى زيناكردنةكةيدا ئيمانى تيَ ثيَغةمبةرى خوا 

تيَدا ناميَنيَت ، دزيش كاتيَك كة دزيةكةى دةكات ئيمانى تيَدا ناميَنيَت ، 
وة شتيَكى طرانبةهاش ـ  مةخيؤريش كاتى مةخيواردنةوةكةى ئيمانى تيَدا ناميَنيَت ،

يَت ونابات لةدةستكةوتةكانى كة خةَلك بةطةورةى دةزانن و جيَى تيَرِوانينيانة ـ نادز
. وة جةنط ـ واتة : غةنيمة ـ ئةوا كاتيَك دةيدزيَت و دةيبات ئيمانى تيَدا ناميَنيَت 

دةَليَن ـ واتة : ئةهلى سوننة و جةماعة ـ : ئةو جؤرة كةسة ئيمانداريَكى ئيمان 
ةورةيةى ناتةواوة ، يان ئيماندارة بة ئيمانةكةى ، و تاوانبار و فاسقيشة بةو تاوانة ط

 ـآداوة ، واتة ناوى رِةهاى ئيمانى نادريَتآ ، و رِةها و موتَلةقي ئيمانى ليكة ئةجنام
 ناسنريَتةوة .

ملَِّة ـاعِة أنَّ ُفسَّاق أهِل الـجمـ)) َوَمذَهُب أهِل السُّنِة والهةروةرها فةرموويةتى : 
ين ـَن فـوليسوا كاِملي معتزلُة ،ـخوارُج والـا قالِت الـي النَّاِر كمـخلَّدين فـليسوا م ي الدِ 
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هذا ـهذا الِعقاَب وبِ ـهم َحسناٌت وسيئاٌت ، َيسَتِحقُّوَن بِ ـ، بل ل (1) اِن والطاعةِ ـواإلمي
واتة : وة بؤضوونى ئةهلى سوننة و جةماعة ئةوةية كة : تاوانباران ،  (2) الثَّواَب ((

ميَننةوة ، هةروةكو و فاسيقانى ئةم ئوممةتة بة هةتاهةتايى لةئاطرى دؤزةخدا نا
خةواريج و موعتةزيلةكان ووتوويانة ، بةآلم لةطةأل ئةوةشدا كةسانى تةواو و كامأل 
نني لة ئايني و ئيمان و طويَرِايةَليدا ، بةَلكو ضاكة و خراثةشيان هةية ، بةوةيان 

 شايستةى سزان ، و بةوةشيان شايستةى ثاداشنت .

 

 

 

     
 

 

 

                                                           
 هةروةكو مورجيئة ووتوويانة . (1)

 (. 679/ 7:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) م (2)



 

 

 130 ba8.org 

 ................................                    ةمحةت بي ت  لة ئريجا                               بةرائةتى ثي شةوا ئةلبانى بة ر 

كردن لةسةر ئةو دوو بنةوايةى ثيَشوو جاريَكى تر هةر بة متمانة شةشةم :
، واتة  !!! (( حِ ارِ وَ جَ ـلْ ِبِ  عُ قْ يَـ  رَ فْ  كُ )) اَل كةوتوونةتة هةَلةيةكى طةورةترةوة كة دةَليَن : 
 : بة ئةندامةكانى لةش كوفر ئةجنام نادريَت !!!

ى ئةم طومانة لةالى ةاوضـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةر ) ابن تيمية (ثيَشةوا 
)) ومنشأ هذه الشبهة اليت أوجبت هذا الوهم يَذةرانى باس دةكات و دةفةرموويَت : ب

ان هو تصديق ـهم رأوا أن اإلميـن أو من حذا حذوهم من الفقهاء أنـمتكلميـمن ال
ي السب والشتم ِبلذات ـر به ، و رأوا أن اعتقاد صدقه ال ينافـا أخبـفيم الرسول 

ن من يعتقد ـهيـي معصيته ، فإن اإلنسان قد يـال يناف جاب طاعتهـا أن اعتقاد إيـ، كم
 .رك ما يعتقد وجوب فعله ، ويفعل ما يعتقد وجوب تركه ـا يتـوجوب إكرامه ، كم

م ـى أنه لـا كفر ألن سبه دليل علـمث رأوا أن األمة قد كفرت الساب فقالوا إمن
كذيب ال بتلك هذا التـيعتقد أنه حرام ، واعتقاد حله تكذيب للرسول ، فكفر ب

ي نفس األمر ليس ـى التكذيب ، فإذا فرض أنه فـا اإلهانة دليل علـاإلهانة ، وإمن
ا أظهره ـجري عليه ِبـا يـي نفس األمر مؤمنًا ، وإن كان حكم الظاهر إمنـِبكذب كان ف
ان هو االعتقاد والقول ـمرجئة ومعتضديهم ، وهم الذين يقولون : اإلميـ، فهذا مأخذ ال

 .جرد القول وإن عري عن االعتقاد ـم وهم الكرامية الذين يقولون هو مهـوغالت

م ـمعرفة والتصديق ِبلقلب فقط وإن لـجرد الـهو م جهمية الذين يقولون :ـوأما ال
ي قلبه ، فإذا  ـفلهم مأخذ آخر ، وهو أنه قد يقول بلسانه ما ليس ف ،يتكلم بلسانه 
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ي ـم يقدح إظهار خالف ذلك بلسانه فـر للرسول لـي قلبه التعظيم والتوقيـكان ف
 . (1) ي الباطن ((ـي قلبه فـمنافق إظهار خالف ما فـا ال ينفع الـالباطن كم

لةالى موتةكةملني يان ئةوانةى كة وةهمةى ئةم طومانةى كة ئةو  واتة : سةرضاوةى
و هةمان رِيَطةى ئةوانيان طرتووةتة بةر لةشةرعزانان دروستكردووة ، ئةوةية كة ديد 

، لةوةى  بؤضوونيان وابووة كة ئيمان بريتى بيَت لةبةرِاست دانانى ثيَغةمبةرى خوا 
كة هةواَلى ثيَداوين ، وة واشيان بينيوة كة بريوباوةرِى بة رِاست دانانى خوازيارى ئةوة 
نية كة نابيَت جنيَو و سوكاتى بة خودى بكات !!! هةروةكو ضؤن بوونى بريوباوةرى 

يةَلى كردنى خوازيارى ئةوة نية كة نابيَت سةرثيَضى بكات !!! ضونكة ثيَويستى طويَرِا
مرؤظ جارى وا هةية سوكايةتى و ئيهانةى كةسيَك دةكات كة باوةرِى واية كة ثيَويستة 

بطريَت ، هةروةكو واز لةشتيَليَك دةهيَنيَت سةرةرِاى ئةوةى كة بريوباوةرِى يَرِيَزى ل
ك دةكات كة بريوباوةرِى واية ثيَويستة وازى ثيَويستى ئةجنامدانيةتى ، يان شتيَ

 بيَنيَت .ليَ

ثاشان وايان بينيوة كة ئوممةت ئةو كةسةيان بة كافر داناوة كة جنيَو و 
وئايينةكةى دةكات ، لةبةر ئةوةية  سوكايةتى بة خواى ثةروةردطار وثيَغةمبةر 

بةحةرام نازانيَت  جنيَودان و سوكايةتيكردنةكةى بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة ئةو كارة

                                                           
ثيَشـةوا   .. ثاشان دوابةدواى خستنةرِووى ئةم طومانة(. 966ـ  965:  3مسلول : ـ) الصارم الـ (1)

رضـدانةوةى ئـةم طومانـةى مورجيئـة     ضةند خاَليَكدا هةستاوة بـة بةرثة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة 
 ثوضةَلكردنةوةى .و
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، بةم بريوباوةرِةى  ، بريوباوةرِى حةآلَليَتى ئةو كارةش بةدرؤدانة بؤ ثيَغةمبةر 
كافر دةبيَت نةك بةخودى سوكايةتى و جنيَودانةكة ، بةَلكو سوكايةتى و جنيَودان 

، جا ئةطةر ئةوةدانرا كة لةو كردةوةيدا بةدرؤدانةر  (1)بةَلطةية لةسةر بةدرؤدانان 
ئةوا لةطةأل جنيَو و سوكايةتيةكةشى كةسيَكى ئيماندارة !!! ئةطةرضى  نية ،

حوكمى بةسةردا دةدريَت لةسةر ئةوةى كة ليَى ئاشكرا دةبيَت ، و دةبينريَت !!! 
ئةمةية ئةوةى كة مورجيئة و ثشتوانانيان ثشتى ثآ دةبةسنت . هةر ئةوانيشن كة 

!! غوالت و زيادرِةويكارانيان ـ كة دةَليَن : ئيمان بريتية لة بريوباوةرِ و ووتة !
 كةرِاميةكانة ـ دةَليَن : تةنها ووتةية ئةطةر بريوباوةرِيشى لةطةَلدا نةبيَت !!!

                                                           
ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة جنيَودةر بة خواى ثةروةردطار فةرموويـةتى    (1)
ال ؤَ ى سُ ـلَ إِ  اجُ تَ حْ ـا يَ ك مَ  شَ اَل ا بِ ذَ ، هَ  ةِ ـيَّ هِ ـلَ اإْلِ  اتَ بُّ الذَّ سُ َمْن يَ  مِ اَل سْ اإْلِ  ةِ لَّ مِ  نْ مِ  جُ رُ خْ ـيَ  لْ )) أمَّا هَ  :
ــ الً ْضــفَ  ــ هُ ـَـّــناب ؛ أِلَ وَ َجــ نْ َع ــور : الوجــه األول ، ـ) سلســلة الــ... ((  نُــهُ رْ رَّ قَـ ي ذَ ذِ الَّــ رُ ْفــكُ الْ  وَ ُه هدى والن

، واتة : ئةما سةبارةت بةوةى كة ئايا ئـةو كةسـةى كـة جنيَـو بـة زات و       ( 743ريط رقـم : ـالشـ
سالم دةردةضيَت ، ئةوة هـيض طومـانيَكى تيَـدا نيـة ، و     خودى ثةروةردطار دةدات لة ئوممةتى ئي

ثيَويست بة ثرسيار ناكات ض جاى ثيَويست بة وةآلم بكـات !!! ضـونكة ئـةوة كوفريَكـة شـاخى      
 .ـ يان كؤفريَكى شاخدارة ـ ليَدةركةوتووة 

ــذَ إِ  انَ َســنْ نَّ اإْلِ )) إِ  وة فةرموويــةتى : ــعَ  ءٍ يْ ـَشــبِ  نَ ا آَم ) سلســلة ((  بَّهُ ُســيَ  نْ أَ  لُ يْ حِ تَ ْســيَ  هِ تِــقَ يْـ قِ ى حَ ـَل
 بيَـت ، واتة : ئةطةر مرؤظ ئيمانى بةشـتيَت هيَنا  ( 297ريط رقـم : ـي ، الشــهدى والنور : الوجه الثانـال

 جنيَوى ثيَبدات .موستةحيلة لةسةر حةقيقةتةكةى ئةوا 
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يتية لةزانني و بةرِاست دانانى ركة دةَليَن : تةنها ب ىبةآلم جةهميةكانيان ئةوانة
ش ئةوةية كة ئةويان هةية تريبؤضوونيَكى  دأل ، ئةطةر بة زمانيش دةرى نةبرِيَت !!!

: رِةنطة بة زمان شتيَك بَليَت بآ ئةوةى لةدَليدا بيَت ، جا ئةطةر لةدَليدا دةَليَن 
، ئةوا هيض زيانيَكى  بةطةورةدانان و رِيَزليَطرتنى هةبيَت بؤ ثيَغةمبةرى خوا 

دةبرِيَت ئةطةرضى ثيَضةوانةى ئةوةش بيَت !!! هةروةكو ينية ئةوةى كة بةزمان دةر
سود وةرناطرن لةوةى كة ثيَضةوانةى ئةوة دةردةبرِن كة لة ناخ و  ضؤن دوورِوان

 دَليانداية .

 :  دوو تيَبيني

ـ موجيئة مةزهةبةكان جنيَودان و سوكايةتى كردن بةخواى ثةروةردطار و  1
و ئايني ، بةوة وةسف ناكةن كة كردةوةى كوفرى بن ، ئةوان دةَليَن :  ثيَغةمبةر 

، واتة : ئةو جنيَو و  (( هِ يْ لَ عَ  ةٌ مَ اَل عَ  وْ ، أَ  رِ فْ كُ ى الْ ـلَ عَ  الٌّ دَ  هُ نَّ كِ لَ وَ ، رًا فْ كُ   سَ يْ )) لَ 
و  سوكايةتية خؤى بؤ خؤى كوفر نية ، بةَلكو بةَلطةية لةسةر كوفر ، يان بةَلطة

 لةسةرى . نيشانةية

 نِ اطِ بَ الْ  رِ فْ كُ لِ  مٌ زِ لْ تَـ سْ مُ  وَ هُ ، وَ  هِ اتِ ي ذَ ـفِ  رٌ فْ كُ   بَّ السَّ  نَّ )) أَ بةآلم ئةهلى سوننة دةَليَن : 
 كردن بةخواى ثةروةردطار وي، واتة : جنيَودان وسوكايةت (( نِ اطِ بَ الْ  رِ فْ ى كُ ـلَ عَ  لٌ يْ لَ دَ  ، وَ 

و ئايني ، خؤى لةخؤيدا كوفرة ، وكوفرى ناودَليش ثيَويست دةكات ،  ثيَغةمبةر 
ونادات ئيلال بةَلطةشة لةسةر كوفرى ناو دأل ، بؤية ئةم كوفرة لةرِوكةشدا رِو و
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ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ) ابن تيمية (كوفرى ناو دأل ثيَويست دةكات ، هةروةكو ثيَشةوا 
 لةثةرتوك و نوسينةكانيدا ئةوةى رِوون كردووةتةوة .

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة ضةند جؤريَك لة  حكمي (ـحافظ الـ) الثيَشةوا 
 رِ فْ كُ الْ  نَ مِ  تْ سَ يْ ة لَ عَ بَـ رْ اأْلَ  هِ ذِ هَ  نَّ أَ  مْ لَ )) اعْ :  كوفر كة بة كردةوة رِوودةدةن ، فةرموويةتى

 ةً ـيَّ لِ مَ عَ  تْ انَ كَ   نْ إِ وَ  يَ هِ ، فَ  اسِ لنَّ لِ  رُ هَ ظْ ا يَ ـمَ يْ فِ  حِ ارِ وَ جَ ـالْ  لِ مَ عَ بِ  ةٌ عَ اقِ ا وَ هَ ـنِ وْ كَ   ةِ هَ جِ  نْ  مِ الَّ إِ  ي ِ ـلِ مَ عَ الْ 
، واتة : بزانة كة ئةم ضوارة  (1) (( دَّ  بُ اَل وَ  ي ِ ادِ قَ تِ االعْ  رِ فْ كُ لْ لِ  ةٌ مَ زِ لْ تَـ سْ ا مُ هَ ـنَّ إِ ، فَ  رِ اهِ ي الظَّ ـفِ 

تةنها لةو رِووةوة بةكوفرى عةمةىل دادةنريَن كة بة كردةوةى ئةندامةكان لةش ئةجنام 
دةدريَن ، هةر وةكو بؤ خةَلك دةردةكةون ، بةآلم سةرةرِاى ئةوةى كة لة رِووكةشدا بة 

 ئةوة دةخوازن كة كوفرى بريوباوةرِيش بن . كردةوة رِوو دةدةن ، بيَطومان

ـ ئةو بؤضوونةى كة لةسةر موجيئة ئينكار دةكريَت : ئةوةية كة ئةو جؤرة  2
كوفرانة بة كوفر نازانن كة بة تةواوى ثيَضةوانةن لةطةأل ئيمان و باوةرِدا ، يان جطة 
 لةكوفر هيضى تر هةَلناطريَت ، وةكو جنيَودان و سوكايةتى كردن بةخواى

و ئايني ، هاوشيَوةكانى ، نةك هةموو ئةو تاوانانةى كة  ثةروةردطار و ثيَغةمبةر 
بة كوفر لةقورئان و سوننةتدا ناوهيَنراون ـ كردةوة بن يان طوفتار ـ ، وةكو : 
كوشتنى موسَلمان و داويَن ثيسى و دزى و ... هتد ، ضونكة ئةم كردةوانة بةكوفر 

                                                           
 (. 181منشورة ، للحكمي : ص ـ) أعالم السنة ال (1)
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ى لةطةَلدا نةبيَت ، ضونكة ئةو ـ ) االستحالل (دَلى  دانانريَن تاكو بةحةآلأل دانانى
 كردار و طوفتارانة خؤيان لةخؤياندا كوفر نني .
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واتة  (( انِ ـميَْ ي اإْلِ ـفِ  اءُ نَ ثْـ تِ االسْ  حُّ صُ  يَ )) اَل وة لةالى ئةم طروثة الرِيَبووة  حةوتةم :
 نْ ـ إِ واتة : من باوةرِدارم  (( هُ ـاللَّ  اءَ شَ  نْ إِ  نٌ مِ ؤْ  مُ َنَ )) أَ : دروست نية باوةرِدار بَليَت : 

، بةَلكوة هةنديَكيان بة كوفر و ثاشطةزبوونةوةيان داناوة لةئايينى  ـ هُ ـاللَّ  اءَ شَ 
 ئيسالم .

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (سةبارةت بةم بنةواية ثيَشةوا 
ـ  هُ ـاللَّ  اءَ شَ  نْ إِ ـ ي اإلميـان ، وهو قول : أَن مؤمن ـفحرمونه ـ أي االستثناء ـ)) فالذين ي

جعل اإلميـان شيئًا واحدًا ، يعلمه اإلنسان من ـمن يـجهمية وَنوهم مـمرجئة والـهم ال
ي ـي قلبه ، فيقول أحدهم : أَن أعلم أنـا فـمـنفسه ، كالتصديق ِبلرب وَنو ذلك م

حة ... وَنو ذلك من ـوقرأت الفات ن ،ـي تكلمت ِبلشهادتيـا أعلم أنـمؤمن ، كم
جوز أن يقال : أَن قرأت ـا أنه ال يـها ، وكمـرة اليت أَن أعلمها وأقطع بـحاضـاألمور ال

، لكن إذا كان  هُ ـاللَّ  اءَ شَ  نْ إِ ـ ، كذلك ال يقول : أَن مؤمن ـ  هُ ـاللَّ  اءَ شَ  نْ إِ ـ حة ـالفات
انه فهو ـي إميـ. قالوا : فمن استثّن ف  ـهُ ـاللَّ  اءَ شَ  نْ إِ ـ ي ذلك فيقول : فعلته ـيشك ف

 . (1) شاك فيه ومسوهم الشكاكة ((

واتة : ئةوانةى كة بةحةرامى دةزانن ـ واتة : هةآلويَردن لةئيماندا ، ئةوةش 
هةبيَت ـ  لةسةرمن ئيماندارم ئةطةر خواى ثةروةردطار ويستى : بةوةى كة بووتريَت 

نيانن لةوانةى كة ئيمان بةيةك شت دةزانن ، ئةوانة مورجيئة وجةهمية وهاوشيَوةكا

                                                           
 (. 429/ 7: ن تيمية ، البجموع الفتاوى ـ) م (1)
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مرؤظ خؤى لةخؤيدا دةيزانيَت ، وةكو بةرِاستدانان بةرامبةر بةخواى ثةروةردطار و 
هاوشيَوةى ئةوةش كة لةدَليداية ، بؤية يةكيَك لةوان دةَليَت : من دةزامن كة 

خويَنم ، ئيماندارم ، هةروةكو ضؤن دةزامن كة شايةتومامن هيَناوة ، و قورئان دة
هاوشيَوةكانى ئةو كارانةى كة دةيزامن و دَلنيام لةئةجنامدانى ، بؤية هةروةكو نابيَت 

ةسةر لبَليَت : سورةتى فاتيحةم خويَندووةتةوة ـ ئةطةر خواى ثةروةردطار ويستى 
بيَت ـ هةروةها نابيَت بَليَت : من ئيماندارم ئةطةر خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر 

ةطةر طومانى لةوةدا هةبيَت ئةوا دةَليَت : ئةجنامم داوة ئةطةر خوا بيَت ، بةآلم ئ
ويستى لةسةر بيَت . بؤية دةَليَن : ئةو كةسةى هةآلويَردن لةئيمانةكةيدا بكات ، 

يان : ) ئةوة طومانى لةئيمانةكةيدا هةية ، بؤية بةوانة دةَليَن : طوماندارةكان 
 . (طوماناويةكان 

باسةدا ـ و هةَلبذاردنى ووتةى  نةكان ـ لةم ثرس وثؤليَنكردنى بؤضوو وة لة
ى َثالثَِة ـي االستثناِء علـ)) َوصاَر الناُس فدرووست لة بؤضوونةكاندا فةرموويةتى : 

 أقواٍل :

 م َيسَتثِن كاَن ُمبَتِدعاً .ـِجُب االستثناُء َوَمن لـَقوٌل : أنَُّه يَ 

 اِن .ـي اإلميـي الشكَّ فـضِ حظوٌر فانَُّه يَقتَ ـَوَقوٌل : أنَّ االستثناَء مَ 

جوُز االستثناُء ِبعتباٍر َوترُكُه ِبعتباٍر ، فإذا  ـها : أنَّه يَ ـوالقوُل الثاِلُث أوسطُها وأعَدلُ 
ي لَيَس ـالـيَّ وأنَّه يقبُل أعمـه علـي قائٌِم ِبكلِ  ما أوجَب اللَّ ـي ال أعَلُم أنـكان َمقصوُدُه أن
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ِه فهذا استثناؤُه َحَسٌن ، َوَقصُدُه أن ال يزكِ ي نَفسُه وأن ال ي َقلبِ ـا فـمقصودُه الشكُّ فيم
ى عامَِّة ـُخوٌف علـرٌة والنِ فاُق مَ ـا ُأِمَر فُقِبَل ِمنُه ، والذنوُب َكثيـيَقَطع ِبنَُّه َعمَل َعماًل كم

خاُف ـحمٍَّد كلُّهم يـَن ِمن أصحاِب مـأدركُت ثالثي ي ُمَليَكة :ـ، قال ابُن أب (1)النَّاِس 
                                                           

واتـة : مـن   (( ـ  هُ ـــاللَّ  اءَ ـــشَ  نْ إِ ـ  نٌ ـِمـؤْ ا مُ ـنَـ)) أَ  ثيَشني بة دروستيان زانيوة كة باوةرِدار بَليَت : (1)
 لةبةر ضةند هؤيةك : ،  ـ هُ ـاللَّ  اءَ شَ  نْ ـ إِ باوةرِدارم 

ان ـمد : )) كان سليمـال أح، ق بالنظر إىل ت  ل األعما  ، ف    كل هن عمل العمل ت  ل هنه يةكةم :
 3للخالل : ، ) السنة ى التقبل ، يقول : َنن نعمل وال ندري يتقبل منا أم ال (( ـمل هذا علـبن حرب ح

/597 .) 
وذلك بأن ال نكمن أتى ،  هبالنظر إىل خش ة أال نكمن أتى باإلميان الكاهل ال ي نرنده ال   دووةم :

، ـ  هُ ـاللَّ  اءَ شَ  نْ إِ ـ ، قال أمحد : )) أقول مؤمن  اقرتف بعض احملرهاته أو نكمن بالماجب كما نرنده ال  
 3للخالل : ، ) كتاب السنة رض عليه أم ال (( ـال على ما افتـومؤمن أرجو ، ألنه ال يدري كيف أداؤه لاعم

/601 .) 
)) ولكـن االسـتثناء ه ابـن بطـة : ـ، قـال اإلمـام أبـو عبداللَّـ بالنظر إىل ال عد عون تكك وة الون      سآيةم :
ى نفسـه حبقـائق اإلميـان وكواملـه ، فـإن ـن : أحدمها : نفي التزكيـة ، لـئال يشـهد اإلنسـان علــي وجهيـيصح ف

: ، البـــن بطـــة جنة وِبلرضـــا والرضـــوان (( ) اإلِبنـــة ـها ِبلــــهذه األوصـــاف شـــهد لــــى نفســـه بــــمـــن قطـــع علـــ
2/865 .) 

َْلَْدُخلُنذ  ]:  ـى ال  عَ ت  ـ ، كقوله  االسبثناء ع ى ال  ني النظر لألهمر الب  ن هن ا ف كمنب ضوارةم :
ُ آِمننَِي  َراَم إِْن َشاَء اَّللذ ، فلما سئل اإلمام أمحد بن حنبل عن االستثناء (  27) الفتح :  [الَْمْسِجَد اْْلَ

استثّن ابن مسعود خافة واحتياطًا للعمل ، وقد ـر معّن شك مـى غيـي اإلميان ؟ قال : نعم . االستثناء علـف
ُ آِمننِيَ  ]:  ـ لَّ جَ وَ  زَّ عَ ـ ه ـره وهو مذهب الثوري ، قال اللَّ ـوغي )  [ َْلَْدُخلُنذ الَْمْسِجَد اْْلََراَم إِْن َشاَء اَّللذ

 (. 594/  3) السنة للخالل :  (. 27الفتح : 
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،  (1) ريَل وميكائيَل ((ـاِن ِجبـانُه كإميـى نَفِسِه ، ال يَقوُل واحٌد ِمنهم إنَّ إميـالنفاَق عل
واتة : خةَلكى سةبارةت بةدروستى و نادروستى هةآلويَردن لةئيماندا سآ بؤضوونيان 

 هةية :

ثيَويستة هةآلويَردن بكريَت لة ئيماندا ، و ئةو كةسةش كة  ووتةيةكيان :
 ويَردن نةكات بيدعةكارة .هةآل

 ئيمان . هةآلويَردن حةرامة ، ضونكة خوازيارى طومانة لة ووتةى دووةم :

ئةوةية كة دروستة هةآلويَردن  ووتةى سآيةميان كة ناوةند و دادوةرترينيانة :
بكريَت بةمةبةستيَك ، و وازيشى ليَبهيَنريَت بةمةبةستيَكى تر ، جا ئةطةر 

                                                                                                                                                 

ر معـّن شـك ـى غيـمحد هذه : )) وقال : علموضحاً كلمة اإلمام أ ـ ُهاللَّ هَُمِحـ َرو قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ي تكميـل العمـل الـذي خـاف أن ال ـا يعلمه اإلنسان من نفسه ، وإال فهو يشك فــمـر شك مـ: يعِن من غي

 (. 7/451:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) مي أصله ((  ـيكون كمله ، فيخاف من نقصه ، وال يشك ف

 (. 41ـ  13/40:  البن تيمية جموع الفتاوىـ) م (1)
جهمية ، ـمرجئُة والـــن شــيُخ اإلســالِم ابــن تيميَّــة أنَّ الــذين ال يـَُقولــون جبــواِز االســتثناِء ُهــم الـــَوقَــد بيَّــ

ى ـ، فالنـاُس فيـِه علــ ُه ـاَء اللَّـَشـ نْ إِ ـ اِن ِبقـوِل الرجـِل : أَن ُمـؤمٌن ـي اإلميــَفقاَل : )) وأمَّا االسـتثناُء فـ
جوِ ُز األمــرين ِبعتبــاريِن ، وهــذا ـحر ُِمُه ، وِمــنهم مـن يـــَمــن يُوِجبُـُه ، َوِمــنهم َمــن يُــ َثالثـِة أقــواٍل : ِمــنهم

 (.7/429:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) مجهميُة (( ـمرجئُة والـحر ِمونُه هم الـأصحُّ األقواِل ، فالذين ي
ُة ـمرجئــا وأكثـِر أهـِل السـنِة ، وقالـت الٌة ِعنـد أصـحابنـاِن ُسنَّــي اإلميــ: )) االسـتثناُء فـ ـ أيضـًا ـوقال 

 (. 666/ 7مصدر نفسه : ـ) الُجوُز االستثناُء فيِه َبل ُهَو َشكٌّ (( ـُة : ال يَ ـمعتزلـوال
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ن نازامن ئايا بةهةموو ثيَويستيةكانى خواى ثةروةردطار مةبةستى ئةوة بيَت كة م
هةستاوم يان نة ؟ يان ئايا خواى ثةروةردطار كردةوةكانى ليَوةرطرتووم يان نة ؟ نةك 

دَلياية ، ئةمة هةآلويَردنيَكى ضاكة ، وة  مةبةستى طومان بيَت لةوةى كة لة
كة يةك ال مةبةستيشى ثاكانةكردن نية بؤ خؤى ، و ئةوةشى مةبةست نية 

كردةوةيةكى كردووة وةكو فةرمانى ثيَكراوة ، وةرطرياويشة لةالى خواى ثةروةردطارةوة 
دة ـةرى كةوتنة دوورِوويش بؤ هةموو كةسيَك واريـ، تاوانةكانيش زؤرن و ترسى ئةط

) هاوةآلنى  سى لة لة ترفةرموويةتى : طةشتم بة زيا ي ُمَلْيَكة (ـبِ ) ابن أَ ، هةروةكو 
هةموويان ترسى دوورِوويان لة خؤيان هةبوو ، و هيض يةكيَكيانيش   حمد (ـم

ا ـمَ هِ يْ ل  ـ عَ ة ـ ) ميكائيل (، و  ريل (ـ) ِجبنةيان دةووت كة ئيمانى ئةو وةكو ئيمانى 

 . ـ الُمالسَّ 

يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ رِيَبازى برِواداران بةوة  ري (ـ) ابن َبطَـّة الُعكبثيَشةوا 
ضةوانةى ئةم بؤضوونةى مورجيئةكان بيَت ، ئةم بؤضوونةش كة دةَليَت دةزانيَت كة ثيَ

 نْ ـ إِ واتة : من باوةرِدارم  ((  ـهُ ـاللَّ  اءَ شَ  نْ إِ ـ  نٌ مِ ؤْ  مُ َنَ )) أَ : دروست نية باوةرِدار بَليَت : 
)) ، بة بؤضوونى مورجيئة طومرِاكان دةزانيَت ، هةروةك فةرموويةتى :  ـ هُ ـاللَّ  اءَ شَ 

خوِف والرجاِء ، ـاِء : لزوُم اإلستثناِء والـَن ، َوَطريُق الُعقالِء من الُعلمـمؤمنيـبيُل الفهذِه س
هذا ـهم ، أَمقبولٌة هي أم َمردوَدٌة ... بِ ـالـِه ، وال َكيَف أعمـاللَّ  ُهم ِعندَ ـال َيدروَن كيَف أحوالُ 

ُه َخَلُفهم عن َسَلِفِهم ، فـََليَس ُهم ، وَأَخذَ ـَن ، َوَعليِه َجَرت عادتُ ـمسلميـَمَضت ُسنَُّة ال
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اِن وأيىب قَبوَلُه : إال رجٌل َخبيٌث ُمرجٌئ ضالٌّ ، َقد استحَوَذ ـي اإلميـخاِلُف االستثناء فـيُ 
 . (1) ه ِمنُه ((ـى َقلِبِه ، نَعوُذ ِبللَّ ـالشيطاُن َعلَ 

اواتى واتة : كردنى هةآلويَردن و ذيان لةنيَوان ترسى سزاى خواى ثةروةردطار و ئ
ليَخؤشبوونى ، رِيَطاى ئيمانداران و رِيَطاى خاوةن هزرانة لة زانايان ، ضونكة نازانن 
يار وحاَليان لةالى خواى ثةروةردطار ضية و ضؤنة ، ناشزانن كردةوةكانيان لةالى 
خواى ثةروةردطار وةرطرياوة يان نة ، ... رِيَضكة و رِيَبازى موسَلمانان لةسةر ئةمة 

سةر ئةمةش رِؤشتووة ، ثاشينانيان لة ثيَشينلنيان وةريطرتووة ، و بووة و هةر لة
هيض كةسيَكيش نية كة ثيَضةوانةى هةآلويَردن بيَتةوة ، و قةبوَلى نةبيَت ، ئيلال 
كةسيَكى ثيسى مورجيئةى طومرِا نةبيَت ، كة شةيتان دةستى بةسةر دَليدا 

 طرتبيَت ، ثةنا دةطرين بة خواى ثةروةردطار ليَى .

                                                           
 (. 2/872: ري ـالبن بطة العكب، مذمومة ـجانبة الفرق الـريعة الفرقة الناجية ومـ) اإلِبنة عن ش (1)

اعة مــن ـمــان ـ عـن جـي اإلميــ: )) وقــد روينـا هـذا ـ يعــِن االسـتثناء فـ ى ـال َعـت  ُهلَّــال ُهَمـِحَرـــ  وقـال اإلمـام البيهقـي
 (. 212 /1:  ، للبيهقي انـ) شعب اإلمي ن والسلف الصاحل ((ـالصحابة والتابعي
وري حديث كـابن مسـعود وأصـحابه والثــ)) وأما مـذهب سـلف أصـحاب الـ:  ى ـال عَت  ُهاللَّ هَُمِحـ َر وقال ابن تيمية

مد بـن ـرة وأحــاء أهـل البصــا يرويه عـن علمــحي بن سعيد القطان فيمـاء الكوفة ويـوابن عيينة ، وأكثر علم
 7جموع الفتــاوى : ـ) مــان وهــذا متــواتر عــنهم (( ـي اإلميـــره مــن أئمــة الســنة فكــانوا يســتثنون فـــحنبــل وغيــ

 (. 439ـ  438/



 

 

 142 ba8.org 

 ................................                    ةمحةت بي ت  لة ئريجا                               بةرائةتى ثي شةوا ئةلبانى بة ر 

لة كؤتايى ئةم خاآلنة ئةبيَت ئةوةش بزانريَت كة : زؤرينةى كؤمةَلةكانى ئةم  وة
، بآ ئاطا لةوةى كة  (1)سةر ئةوةن كة كردةوةكانى دأل بةشيَكن لةئيمان  طروثة لة

بةو بريوباوةرِةيان ئةوةشيان لةسةر ثيَويست دةبيَت بريوباوةرِكةيان ئةوةش دةخوازيَت 
يش بة بةشيَك دابنةن لةئيمان ، كةضى ثيَضةوانةى كة كردةوةى ئةندامةكانى لةش

، ضونكة ضاكى و  (2)ئةو رِاستية دةبنةوة هةروةكو لةبنةواى ضوارةمدا هاتووة 
ضاكبوونى رِووكةش ثةيوةستة بة ضاكى و ضاكبوونى ناوةوة كة دَلة ، هةروةكو 

ًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح َجَسِد ُمْضغَ ـي الْ ـَأاَل َوِإنَّ فِ  »فةرموويةتى :  ثيَغةمبةرى خوا 
، واتة : ئةوةش  (3) « َجَسُد ُكلُُّه َأاَل َوِهَي اْلَقْلبُ ـَجَسُد ُكلُُّه َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد الْ ـالْ 

بزانن كة لة لةشدا ثارضة طؤشتيَك هةية ئةطةر ضاك بيَت ، هةموو لةش ضاك 
ئةو ثارضة طؤشتةش دةبيَت ، وة ئةطةر خراث بيَت ئةوا هةموو لةش خراث دةبيَت ، 

 دَلة .

     

                                                           

 (. 195،  548،  543 /7) فـي :  ى ــال  عَ ت  اللَّهُ  هُمَ حِ ـ رَ ( ابن تيمية شيخ اإلسالم ) ذكره  (1)

ال القلـوب ـم يـدخلوا أعمــ: )) لكنهم ـ أي مرجئة الفقهاء ـ إذا لـ ى ــال عَت  اللَُّه هَُمِحـ َرقال ابن تيمية  (2)
ها ـجوارح أيضـاً فإنــال الـان لزمهم دخول أعمـي اإلميـان لزمهم قول جهم ، وإن أدخلوها فـي اإلميـف

 (. 194/ 7:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) م ها ((ـالزمة ل

 (.) رواه البخاري ومسلم  (3)
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 ثيَناسةى ئيمان لة زمانةوانى و زاراوةى زانايان

 و بنةواكانى لةالى ئةهلى سوننة و جةماعة

 لُغًة ( ثيَناسةى ئيمان لة زمانةوانيدا ( : 

فةرموويةتى  ان (ـ) اإلميسةبارةت بةضاوط وبنةواى ووشةى ئيمان  ) ابن منظور (
 . (1) اَنً ، َفهو مؤِمٌن ((ـيؤِمُن إمي )) هَو َمصدُر آمنَ  :

وة سةبارةت بة واتاكةى لة سةرضاوة زمانةوانى ، و فةرهةنطةكانى زمانى 
 عةرةبيدا هاتووة كة واتاى ئيمان بةم واتايانةى خوارةوةية :

كة  ، واتة : بةرِاست دانان : بةربآلوترين واتاية ق ((يْ دِ صْ )) التَّ بة واتاى  يةكةم :
، تةنانةت  ان (ـ) اإلميةكانى زمانى عةرةبى باسى ليَوة بكريَت بؤ واتاى لة فةرهةنط

) هةنديَك لة زانايانى زمانةوانى كؤرِاى زانايانيان لةسةر ئةوة باس كردووة ، ئةوةتا 
ن ـ)) واتَّفق أهُل العلِم ِمن اللُّغوييـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  منظور (ـابن ال
ْعَراُب آَمنذا قُْل لَمْ  ] : ـى ال  ت عَ ـ ه ـاَن َمعناُه التَّصديُق ، قَال اللَّ ـإلميرِِهم : أنَّ اـَوغي

َ
 قَالَِت اْۡل

                                                           
 (. 13/23) لسان العرب ، البن منظور : مادة ) أمن ( ،  (1)
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يَماُن ِِف قُلُوبُِكْم  ا يَْدُخِل اْْلِ ْسلَْمنَا َولَمذ
َ
 ( 14حجرات : ـ) ال [تُْؤِمنُوا َولَِكْن قُولُوا أ

)) (2) . 

) ؤرِان لةسةر ئةوةى كة : واتاى واتة : وة زانايانى زمانةوانى جطة لةوانيش ك
 ]بريتية لة بةرِاست دانان ، هةروةكو خواى ثةروةردطار فةرموويةتى :  ان (ـاإلمي

يَماُن ِِف  ا يَْدُخِل اْْلِ ْسلَْمنَا َولَمذ
َ
ْعَراُب آَمنذا قُْل لَْم تُْؤِمنُوا َولَِكْن قُولُوا أ

َ
قَالَِت اْۡل
 . [قُلُوبُِكْم 

ثيَكردن و دةربرِينى ملكةضى و وةرطرتنى  متمانة ىومانا بةواتا دووةم :
وإْظهاُر ، اُن : الثِ َقُة ـ)) واإلميفةرموويةتى :  روزآِبدي (ـ) الفي وشةريعةت : هةروةك

، واتة : وة ئيمان بريتية لة متمانة ثيَكردن و  (1) ريَعِة ((ـوقَبوُل الشَّ ، ُخضوِع ـال
 نى شةريعةت .ى ملكةضى و وةرطرتو ئاشكراكردن دةربرِين

اَن ، فقال : اإلميـاُن ـ)) وحدَّ الزجاُج اإلمييش فةرموويةتى :  منظور (الـ) ابن و 
، واعتقاُده ، وتصديُقه  ا أََتى به النيبُّ ـمِـ ريعة ، ولـخضوع ، والقبوِل للشَّ ـإظهاُر ال

                                                           
ش هةمان (        األزهري ) هةروةها ( ،  13/23: ) لسان العرب ، البن منظور : مادة ) أمـن (  (2)

ــت :   ــةوة كــة دةَليَ رررري و)رررريهل ل  ) اه ررر   ( ُّم رر     ) )شــتى طيَرِاوةت                       و                                     واتفررأ لهررع ا منررل ُّرري ا نوغـي
ْ         ا تَّْصدـأ ...   (. 15/368ازهري : ، ل هذيب اللغةـ(( ) ت   َّ

   (.      1111 / 1      روزآِبديـلفيل                    ) ا ق ُّيس ا رمحرط ،  (1)
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ةى لةدياريكردنى سنورى زمانةوانى و واتاك ) الزَّجـاج (، واتة :  (2) ِبلقلب ((
بريتية لة دةربرِينى ملكةضى و وةرطرتن بؤ شةريعةت ، و  ان (ـ) اإلميفةرموويةتى : 

ى هاتووة ، لةطةأل باوةرِثيَبوون و بةرِاستدانانى يَث ئةوةش كة ثيَغةمبةرى خوا 
 بةدأل .

 ان (ـ) اإلميواتاى دووةم ـ لةثيَشرتة بؤ ئةوةى كة ووشةى : ئةم واتايةش ـ واتة 
ليَكبدريَتةوة  (بة رِاستدانان  ق :يْ دِ صْ ) التَّ تةوة ، لةوةى كة بةواتاى ى ثآ ليَكبدريَـ

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ن (ـ) ابن عثيمي شيَخ ، ئةوةش لةبةر ضةند هؤيةك كة ثيَشةوا
بة جوانى  ) ابن تيمية (ئاماذةى بة هةنديَكيان داوة ـ لة ثيَش ئةويش ثيَشةوا 

 .خستونيةتى رِوو ـ 

)) أكثر ـ بة رِةمحت بيَت ـ لةم بارةيةوة فةرموويةتى :  ن (ـعثيمي) ابن ثيَشةوا 
 ي اللغة : التصديق !!ـان فـأهل العلم يقولون : إن اإلمي

ها ، ـها تتعدى بتعديـي هذا نظر ؛ ألن الكلمة إذا كانت ِبعّن الكلمة ، فإنـولكن ف
قول مثاًل : صدقته ، ان ال يتعدى بنفسه ؛ فنـومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه ، واإلمي

ر فعاًل الزمـًا ال ـفال ميكن أن نفس؛ وال تقول آمنته ! بل تقول : آمنت به ، أو آمنت له 
 مفعول به بنفسه .ـجـر بفعل متعد ينصب الـيتعدى إال حبرف ال

                                                           
 (. 13/21: ، البن منظور ) لسان العرب  (2)
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ى ـمث إن كلمـة ) صدقت ( ال تعطي معّن كلمـة ) آمنت ( ؛ فـإن ) آمنت ( تـدل عل
ان ( بـ ) اإلقرار ( لكان ـر ) اإلميـهذا ؛ لو فسـول؛ ر من ) صـدقت ( ره أكثــطمأنينة خبب

ا تقول : ـان : اإلقرار ، وال إقرار إال بتصديق ، فتقول أقر به ، كمـأجود ؛ فنقول : اإلمي
 . (1)ا تقول : آمن له (( ـآمن به ، وأقر له كم

 ية لة : بة رِاستدانان !!!واتة : زؤرينةى زانايان دةَليَن : ئيمان لة زمانةوانيدا بريت

بةآلم ئةم بؤضوونة جآى تيَرِوانينة ، ضونكة ئةطةر ووشةى بةواتاى ووشة بوو ، 
) دةبيَت وةكو ئةو كاريطةرى لةسةر تةواوكةرةكةى هةبيَت ، كةضى دةبينني : ووشةى 

خؤى بةخؤى  ) اإلميـان (ةى ـخؤى بةخؤى كاريطةرى دةبيَت ، بةآلم ووش التصديق (
 بةَلكو دةَليَن : )) صدقته ، وال تقول آمنته ! ((ى نابيَت ، بؤ منوونة دةَليَن : كاريطةر

ةرى نابيَت ـة كاريطـك ) الزم (كى ـبؤية نابيَت فرمانيَ،  )) آمنت به ، أو آمنت له ((
كة خؤى بةخؤى  ) متعدي (انيَكى ـةرف نةبيَت ، ليَكبدةينةوة بة فرمـح جطة بة

 ةواوكةرةكةى .كاريطةرى بكةويَتة سةر ت

) نادات ، ضونكة ووشةى  ) آمنت (وواتاى ووشةى  ) صدقت (ثاشان ووشةى 
،  ) صدقت (زياتر ئاماذة بة ئارامى هةواَلةكةى دةدات ، زياد لة ووشةى  آمنت (

ليَك بدريَتةوة ، ئةو  ) اإلقرار (بة  ان (ـ) اإلميلةبةر ئةمةية : كة باشرتة ئةطةر ووشةى 
 واتة : دانثيانان ، و هيض دانثيانانيَكيش نية جطة لة ان (ـإمي )كاتة دةَليَني : 

                                                           
   (.     222    ، ص    2      ج   ، البن العثيميـن الواسطية               ) شريح ا مقردة   (1)
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) ، هةروةك دةَليَيت :  ) آمن به (، و  ) أقر به (دانان نةبيَت ، وة دةووتريَت : ـبةرِاست
 . ) آمن له (، و  أقر له (

ش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ هةمان جياوازى لةضةند خاَليَك  ) ابن تيمة (وة ثيَشةوا 
 نةكانيدا دةخاتة رِوو ، كة ئةمةى خوارةوة ئاشكراترين خاَليانة :لة نووسي

) خؤى بة خؤى كاريطةرى دةكاتة سةر تةواوكةرةكةى  ) التصديق (ـ طؤى  1
كاريطةرى ناكةويَتةسةر تةواوكةرةكةى  ان (ـ) اإلمي، لةكاتيَكدا كة طؤى  مفعول (ـال

 نةبيَت . والالم (، جر : الباء ـ) الجطة بةثيتى 

 نية . ان (ـ) اإلميمورادفى ووشةى  ) التصديق (ـ ووشةى  2

، هةروةكو ضؤن  ) التكذيب (بةرامبةر نةكراوةتةوة بة  ان (ـ) اإلميةى ــ ووش 3
 بةرامبةر كراوةتةوة ثآى .) التصديق ( ةى ـووش

 بؤ زياتر ئاشكرا بوون و زانينى ئـةم باسة لة سةرضاوةى خؤيةوة برِوانة : بةرطى
 . ان (ـ) اإلميدا ، بةرطى ـ جموع فتاوى (ـ) مةم لة حةوت

 ق (يْ دِ صْ ) التَّ بةم ثيَية دةردةكةويَت كة ئيمان لةزمانةوانيدا تةنها بريتى نية لة 
بةرِاست دانان بةتةنها هةروةكو هةنديَك لةزانايانى زمانةوانى ليَكيان داوةتةوة ، 

و لة ـى تيَداية ، هةروةكبةَلكو زياد لةسةر ئةوةشةوة واتاى ملكةضى و طويَرِايةَل
دا دةردةكةويَت ، و هةريةك لة ـ منظور (الـ) ابن و  روزآِبدي (ـ) الفيليَكدانةوةى 
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ـ بة رِةمحةت بن ـ بة ثيَشرتيان داناوة لة  ) ابن تيمية (و  ن (ـ) ابن عثيميثيَشةوايان 
 بؤ ليَكدانةوةى واتاى ئيمان . ق (يْ دِ صْ ) التَّ واتاى 

     
 اصطالحاً ( سةى ئيمان لة زاراوةى شةرعداثيَنا ( : 

زانايانى ئةهلى سوننة و جةماعة لة ثيَناسةى زاراوةيى بؤ ئيمان ضةندةها 
، بؤية ليَرةدا  (1) ثيَناسةى جياواز لة دةربرِين و هاودةنط لة ناوةرِؤكيان فةرمووة

ةشيان دةخريَتة ضةند شيَوازيَك لةو ثيَناسانة دةخريَتة رِوو ثاشان واتاى خاَلى هاوب
 رِوو ، ئةوةش بةم ثيَيةى خوارةوة :

                                                           

اُن قـوٌل وعمـٌل ، ـ: )) إنَّ من قَاَل من السَّـلِف : اإلميـ ى ـال عَت  هُـاللَّ هَُمِحـ َر قَاَل شيُخ اإلسالم ابن تيميَّة (1)
 اَد رأى أنَّ َلفَظ القوِل ال يُفَهُم ِمنهُ قجوارِح ، َوَمن أراَد االعتـأراَد َقوَل الَقلِب واللساِن َوَعمَل الَقلِب وال

ٌة ، قَال : الَقوُل ن قَاَل : َقوٌل وَعمٌل ونيَّ َزاَد االعتقاَد ِبلقلِب ، َومَ إال القـوُل الظَـّاهُر ، أو َخاَف ذلَك فَـ 
ن زاَد ات ِبـاع السُّـنة يتناوُل االعتقاَد َوَقوَل اللِ ساِن ، وأمَّـا الَعَمـُل فـََقـد ال يُفهـُم ِمنـه النيَّـة فـزاَد ذلـَك ، َوَمـ

ا أرادوا ـم يُريدوا كـلَّ قَـوٍل َوَعمـٍل ، إمنــه إال ِبت ِباِع السُّنِة ، وأولئك لـحبوِبً للَّ ـكلَُّه ال َيكوُن مَ فانَّ ذلَك  
واًل مرِجَئِة الـذين َجَعلـوُه قَــى الــاِل ، َولكن َكاَن َمقُصـوُدهم الـردُّ علــروعاً ِمن األقواِل واألعمـَمـا َكاَن َمش

ا ُسـئَل سـهُل بـن ـراَدُهم كمـروا ُمــوٌل وَعَمـٌل ، والـذيَن َجَعلـوُه أربعـَة أقسـاٍم َفسَّـفـََقط ، َفقالوا : َبل ُهَو قَـ
ال اَن إذا كـاَن قَـواًل بِــاِن ما هـَو ؟ فقـاَل : قَـوٌل َوَعَمـٌل َونيَّـٌة َوُسـنٌَّة ، ألنَّ اإلميــري  عِن اإلميـه التستـداللَّ بع

ال ُسـنٍَّة فـَُهـَو  بِـال نيَّـٍة َفهـَو نِفـاٌق ، وإذا َكـاَن قَـواًل َوَعَمـاًل َونيـًة بِـَعَمٍل َفهَو ُكفـٌر ، وإذا َكـاَن قَـواًل َوَعَمـالً 
 (. 171/ 7:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) مِبدَعٌة (( 
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نَّ ُف أَ َع السَّلَ مَ ـجَ أْ )) وَ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (ثيَشةوا 
، ِب َقلْ ُل الْ ِب ، َوَعمَ َقلْ ُل الْ نَُّه : قـَوْ َك أَ لِ  ذَ َّن ُص ، َوَمعْ قُ ُد َويـَنْـ يْ ٌل ، يَزِ ٌل َوَعمَ اَن : قـَوْ ـميَْ اإْلِ 
، واتة : ثيَشني و سةلةفى صاَلح لةسةر ئةوة  (2) ِح ((ارِ وَ جَ ـُل الْ اِن ، َوَعمَ ُل اللِ سَ  قـَوْ مثَّ 

كؤرِان كة ئيمان : ووتة و كردةوةية ، و زياد و كةميش دةكات ، واتاى ئةوةش ئةوةية 
 كة : ووتةى دأل و كردةوةى دَلة ، ثاشان ووتةى زمان كردةوةى ئةندامةكانيشة .

)) أرَسَل رُجٌل يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ( اِئي  َلكَ ) الالَّ  شةواوة ثيَ
اِن : ما ُهَو ؟ ـي ثوٍر إبراهيِم بن خالٍد ِبِكتاٍب َيسأُل عن اإلميـى أبـِمن أهِل ُخراساَن إل

ُه : إنَّه َويَزيُد وينُقُص ؟ َوَقوٌل ، أو َقوٌل َوَعمٌل ؟ أو : َوَقوٌل َوَتصديٌق َوَعمٌل ؟ فأجاب
واتة : دةطيَرِنةوة كة ،  (1)َجوارِِح (( ـالتَّصديُق ِبلقلِب ، و اإلقراُر ِبللساِن ، َو َعَمُل ال
) خالد ى كورِى ـ ) أبو ثور إبراهيم (كةسيَك لةخوراسانةوة نووسراويَكى نارد بؤ الى 

يا زياد و و سةبارةت بة ئيمان تيَيدا ثرسيارى كردووة كة : ئايا ئيمان ضية ؟ و ئا (
كةم دةكات ؟ وة ئايا تةنها ووتةية ؟ يان ووتة و كردةوةية ؟ يان ووتة و بةرِاست 
دانان و كردةوة ؟ ئةويش لةوةآلمدا فةرمووى : ئيمان بريتية لةبةرِاست دانانى دأل ، 

 و دانثيانان و ووتنى زمان ، و كردةوةى ئةندامةكانيشة .

                                                           
 (. 672/ 7 :، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م (2)

 (. 1/172اعة ، لاللكائي : ـجمـرح أصول اعتقاد أهل السنة والـ) ش (1)
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)) الذي رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : يش ـ بة  ) اآلُجرِ ي (هةروةها ثيَشةوا 
ِب َقلْ لْ ٌق ِبِ يْ دِ َو َتصْ ِق ، َوهُ َخلْ ـِع الْ يْ مِ ـى جَ ـلَ اَن َواِجٌب عَ ـميَْ نَّ اإْلِ َن : أَ ـمسلميـاُء الـَعَليِه ُعلم

 ، واتة : ئةوةى كة زانايانى موسَلمانان لة (2) ارِِح ((وَ جَ ـلْ اِن ، َوَعَمٌل ِبِ سَ لل ِ اٌر ِبِ رَ قْـ إِ ، وَ 
سةرين ئةوةية كة ئيمان ثيَويستة لةسةر هةموو كةسيَك ، و بريتيشة لةبةرِاست 

 دانانى دأل ، و دانثيانان و ووتنى زمان ، و كردةوةى ئةندامةكانيش .

وة ئةمةش كة باسكرا بؤضوونى ثيَشني وسةلةفى صاَلحى ئةم ئوممةتةية 
ى و ئةمحةد ، و بةطشتى ، لةوانةش وةكو منوونة : ثيَشةوايان : مالك و شافع

) و ئةوزاعى و سوفيانى  ( اءُ طَ ) عَ ، و حةسةنى بةصرى و  وس (اوُ ) طَ موجاهد و 
نَ و سوفيانى كورِى  ( ي  عِ خَ ) النَّ ، و  ك (ارَ بَ مَ ـ) الْ و عبدوَلآلى كورِى  ( ي  رِ وْ الثَـّ   ة (ـ) العُّيَـيـْ

، و زانايانى  ر (اهِ الظَّ  لُ هْ ) أَ و ئةهلى مةدينة ، و  ، ه (يَّ وِ ) الرَّاهُ و ئيسحاقى كورِى 
 . (3)سوننة بة طشتى 

                                                           
 (. 2/611لَّلجري : ، ريعة ـالش)  (2)

، حديث ـ، اعتقاد أئمة ال 10/32 : ر أعالم النبالءـ، سي 7/209جموع الفتاوى ـ: ) م ينظر (3)
 : رح أصـــول اعتقـــاد أهـــل الســـنةـ، شـــ 64ـ  1/63 : يـاعيلــــمد بـــن إبـــراهيم اإلمسـحـــأي بكـــر ـألبـــ
 : للذهيب، حفاظ ـتذكرة ال،  1/46 : البن حجر، رح صحيح البخاري ـ، فتح الباري ش 1/176
ريعة ـ، الش 1/39 : لإلمام البغوي، رح السنة ـ، ش 1/373 : رح العقيدة الطحاويةـ، ش 1/206
 (. 1/147 : للنووي، رح صحيح مسلم ـ، ش 2/611 : لإلمام اآلجري، 
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ُل َعمَ اِن ، وَ اللِ سَ ِب وَ َقلْ ُل الْ ٌل ؛ قـَوْ َعمَ ٌل وَ )) قـَوْ بةكورتى ئيمان بريتية لة : 
ووتةى زمان ، لةطةأل  ، واتة : ووتة وكردةوةية ، ووتةى دأل وِح (( ارِ وَ جَ ـالْ ِب وَ َقلْ الْ 

بةمةش دةردةكةوَيت كة ئيمان ضوار كردةوةى دأل و كردةوةى ئةندامةكان ، 
 : بةش لةخؤ دةطرَيت

 مُ لْ عِ )) الْ : كة بريتية لة  ب ((لْ قَ الْ  لُ وْ قَـ واتة :  )): ووتةى دَلة  بةشى يةكةم
 ، واتة : زانني و زانيارى و بةرِاست دانانى دأل .((  قُ يْ دِ صْ التَّ وَ  ةُ فَ رِ عْ مَ ـالْ وَ 

 صُ اَل خْ )) اإْلِ : كة بريتية لة  (( بِ لْ قَ الْ  لُ مَ عَ واتة : )) : كردةوةى دأل  بةشى دووةم
،  اءُ جَ الرَّ ، وَ  فُ وْ خَ ـالْ وَ ،  ةُ ـيَ شْ خَ ـالْ ، وَ  لُ كُّ وَ التـَّ ، وَ  وعُ ضُ خُ ـالْ وَ  ةُ ـبَّ حَ مَ ـالْ وَ  مُ يْ لِ سْ التَّ وَ  ادُ يَ قِ االنْ وَ 
دةوانة دةطريَتةوة ، واتة : هةموو ئةو كر (1) خل ((إ...  ةُ ـبَ َنَ اإْلِ ، وَ  اتُ بَ خْ اإلِ ا ، وَ ضَ الر ِ وَ 

 كة بة دأل ئةجنام دةدريَن .

                                                           
، تفـاق حب والتوكـل فهـو كـافر ِبالـخوف والرجـاء والــي قلبه عمل القلب مـن أصـل الــم يوجد فـومن ل (1)

ــ َرقــال ابــن القــيم  ــ ُهَمــِحـ ان ، وأنــه ال ينفــع التصــديق ، مــع ـى زوال اإلميـــجمعون علـــ: )) فأهــل الســنة مــ ـ هُـاللَّ
 (. 54: ص ، البن القيم ) كتاب الصالة حبته وانقياده (( ـانتفاء عمل القلب وم
 (. 550/ 7 بن تيمية :، الجموع الفتاوى ـ) من ابن تيمية راجع ـمسلميـونقل ـ أيضاً ـ اتفاق ال
 ُهَمـِحــ َرمن السـعدي ـاله ؟ فيقال :  هـو مـا ذكـره الشـيخ عبدالرحــن أقوال القلب وأعمـفإن قيل ما الفرق بي

ها القلــب ـرف بـــاله : أن أقوالــه هــي العقائــد الــيت يعتـــن أعمـــن أقــوال القلــب وبيـــفقــال : )) والفــرق بيــ ـ هُـاللَّــ
ى مـا احتـوت ـ) كتـاب التنبيهـات اللطيفـة علـه ورسـوله (( ـحبها اللَّ ـي حركته اليت يال القلب : فهـويعتقدها ، وأعم

 (. 85: ص  ، للسعدي منيفةـمباحث الـعليه العقيدة الواسطية من ال
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 ظُّ فُ لَ ـ)) التَّ كة بريتية لة  (( انِ سَ ـالل ِ  ولُ قَ واتة : )) : ووتةى زمان  بةشى سآيةم
 . (( هِ ـاللَّ  ولُ سُ رَ  دٌ مَّ حَ ـ، مُ  هُ ـ اللَّ الَّ إِ  هَ لَ  إِ )) اَل ، واتة : ووتنى  (( نِ ـيْ تَـ ادَ ـهَ لشَّ ِبِ 

 َّتَّ ؛ حَ  اسَ النَّ  لَ اتِ قَ أُ  نْ أَ  تُ رْ مِ أُ  »فةرموويةتى :   هةروةكو ثيَغةمبةرى خوا
، واتة : فةرمامن  (1) «...  هِ ـاللَّ  ولُ سُ دًا رَ مَّ حَ ـمُ  نَّ أَ ، وَ  هُ ـ اللَّ الَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل  نْ وا : أَ دُ هَ شْ يَ 

ثيَكراوة كة جبةنطم لةطةأل خةَلكى بآ باوةرِدا تاكو شايةتومان دةهيَنن ، و دةَليَن : 
نةبيَت ، وة تةنها كةسيَكيش  ( هـاللَّ ) خوايةك نية شايستةى ثةرسنت بيَت ئيلال  هيض

 . دة ةةممحوكة شايستةى شويَنكةوتنة و ثيَغةمبةرى خواية هةر م

)) فمن صدق بقلبه ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (ثيَشةوا 
ي اآلخرة ـي الدنيا وال فـان ال فـاإلمي يء من أحكامـم يتكلم بلسانه فإنه ال يعلق به شـول

ى ذلك فهو  ـن مع القدرة علـم أيت ِبلشهادتيـى أن من لـمسلمون علـ... حيث اتفق ال

                                                                                                                                                 

 . ن واجب ومستحبـحب والرجاء فهو ما بيـخوف والـى أصل الـوما زاد عل
جوارح ، ـلطاعـات كلهـا ِبلقلـب واللسـان وسـائر الـان هـي اـاعة : اإلميــجمــقال ابـن منـده : )) وقـال أهـل ال

ا جـاء مـن عنـده ِبلقلـب واللسـان مـع ـه والتصديق له وبه ، وِبـمعرفة ِبللَّ ـر أن له أصاًل وفرعاً ، فأصله الـغي
معاندة ، فــإذا أتــى ـر واالســتنكاف والـــخوف منــه والتعظــيم لــه ، مــع تــرك التكبـــحب لــه والـــخضوع لــه والـــالــ
ي بفرعــه ، ـان ، ولزمــه امســه وأحكامــه ، وال يكــون مســتكمالً لــه حــَّت أيتـــي اإلميـــقــد دخــل فــهذا األصــل فـبــ

 (. 1/331البن منده : ، ان ـ) كتاب اإلميمحارم (( ـرض عليه أو الفرائض واجتناب الـمفتـوفرعه ال

   (. عليه  متفق  )  (1)
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واتة : ئةو كةسةى ،  (2) كافر ، وهو كافر ظاهرًا وِبطنًا عند سلف األمة وأئمتها ((
كاميَكى ئيمانى ثيَوة بةدأل بةرِاستى دابنيَت ، بةآلم بةزمان نةيَليَت ، ئةوة هيض ئةح

كؤرِان  دوارِؤذيشدا ... ضونكة موسَلمانان هاودةنط و دونيا و ثةيوةست نابيَت لة
لةسةر ئةوةى كة ئةطةر بةزمان شايةتومانةكةى نةَليَت ـ لةكاتى بوونى تواناييدا 
بة ووتنى ـ ئةوا ئةو كةسة كافرة لة رِووكةش و ناوةوةشدا ، لةالى ثيَشني و 

 ةم ئوممةتة .ثيَشةوايانى ئ

 (( حِ ارِ وَ جَ ـالْ  لُ مَ عَ واتة :  )): كردةوةكانى لةش و ئةندامةكانى :  بةشى ضوارةم

ه ، كالتسبيح والتحميد ـرعه اللَّ ـا شـمـجوارح مـ)) عمل اللسان ، وبقية ال كة بريتية لة
جهاد ، واألمر ـحج ، والـر ، والصالة ، والزكاة ، والصيام ، والـوالتهليل والتكبي

، واتة : ئةو كردةوانةى كة بةزمان ، و  (1) خل ((إمنكر ... ـمعروف ، والنهي عن الـلِب
) ، و  ه (ـحمد للَّ ـ) ال، و  ه (ـ) سبحان اللَّ ئةندامةكانى تر ئةجنام دةدريَت وةكو ووتنى 

و ، و كردنى نويَذ و دانانى زةكات ، و طرتنى رِؤذو ر (ـه أكبـ) اللَّ ، و  ه (ـال إله إال اللَّ 
                                                           

ا مع القدرة فهو كـافر ـهمـم يتكلم بـهاداتن إذا ل: )) فأما الش ـ َرِحَمُه اللَّـُه ت َعال ى ـشيخ اإلسالم  قال (2)
 (. 609/ 7: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـمسلمني (( ) مـِبتفاق ال

رك ـر بتــي التكفيــركه ، وفــمسلم بتـن واجب أيمث الـان ما بيـجوارح ِبلنسبة لإلميـال الـوأفراد أعم (1)
ى قـول عنـد أهـل السـنة ، ـوحج أو أحـدها علـ ي األربعة من صالة وصوم وزكاةـمبانـبعضها نزاع كال

ن أنفسهم ، ومـا ـي األربعة أو أحدها مسألة خالفية عند أهل السنة السلفييـمبانـر اترك الـفإن تكفي
 . ى فعله امتثاالً ـن مستحب يثاب علـبي
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، و حةجكردنى ماَلى خوا ، و تيَكؤشان ، و فةرمان كردن بةضاكة و ياساغى كردن 
 لة خراثة ، ... هتد .

)) وكان ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 
ان من ـان ، واإلميـان والعمل ، والعمل من اإلميـن اإلميـى من سلفنا ؛ ال يفرقون بيـمن مض

جمع هذه األدَين امسها ، ويصدقه العمل ؛ فمن ـا يـجمع كمـان اسم يـا اإلميـالعمل ، وإمن
ها ، ـآمن بلسانه ، وعرف بقلبه ، وصدق بعمله ؛ فتلك العروة الوثقى اليت ال انفصام ل

رين ـخاسـي اآلخرة من الـم يصدق بعمله ؛ كان فـم يعرف بقلبه ، ولـومن قال بلسانه ، ول
جعلون العمل مصدقاً ـهم يـخلف ؛ وأنـر واحد من السلف والـوف عن غي، وهذا معر 
واتة : ئةوانةى كة رِؤشتوون لةثيَشينانى ئيَمة جياوازيان لةنيَوان ،  (2) للقول ((

ئيمان وكردةوةدا نةدةكرد ، لةالى ئةوان كردةوة لةئيمان بوو ، ئيمانيش لةكردةوة ، وة 
كو ضؤن ناوى ئايني كؤكةرةوةية ئايينةكانة ، وة ئيمان ناويَكى كؤكةرةوة بووة هةروة

ئةوةش رِاستى ئيمان دةرخبات كردةوةية ، بؤية ئةو كةسةى كة بةزمانى ئيمان 
بهيَنيَت ، و بةدَلى بيزانيَت ، و بةكردةوةش رِاستى ئةوة دةرخبات ، ئةوة دةستى 

انى ئيمانى طرتووة بةثةتى ثتةوةوة كة هيض بضرِانيَكى نية ، بةآلم ئةوةى كة بةزم
                                                           

   (.    212                         ) اه ر   ، البي ترمرة   ص  (2)
رد                                                   ـقيل ا شرخ ربرع بي هر ي  ا رمدلنرر:   )) وقريل امرر                                           قر ل ا لرن:   اه رر   قريل وومرع واوتقر ي ــ 

ّ                       اب ط وة ـو قص اب رممصرة (( ) وّص ُّك  رمة طنبة ا منل ُّي ا رج ائي ُّع ا ماّلُّة ا شرخ ربررع بري هر ي                                          ّ                             
   (. ـ هُـاللَّ ُهظ ِفـ َح          ا رمدلنر: 
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نةيناسيوةتةوة ، و بةكردةوةش رِاستى ئةوةى  هيَناوة ، و بةدَلى نةيزانيوة و
دةرنةخستووة ، ئةوة ئةو كةسة لةخةسارؤمةندانة لةدوارِؤذدا ، ئةمةش ووتة 
وبؤضوونى زانراوى زؤريَكة لةثيَشني و سةلةفى صاَلح و ثاشينانيش ، وة ئةوان 

 استى ووتة زانيوة .كردةوةيان بة سةمليَنةر دةرخةرى رِ

     
 : بةلَطة و مةرجةكانى بةريبوون لة ئيرجا

ضةندةها بؤضوون و بريوباوةرِ و ووتة هةن زانايانى ثيَشن و سةلةفى صاَلحى ئةم 
ئوممةتة دةستنيشانيان كردووة بؤ ئةوةى نيشانةبن بؤ بةريبوون كةسى بيَذةر و 

ي ئةو شتانةى تيَدا هةبيَت خؤى هةَلطرانيان لةئريجا ، بة واتايةكى تر ئةوة
 : لةوانةش بة كورتى و بة ثوختىثاراستووة لة كةوتنة ئريجائةوة ، 

، واتة : ئيمان  (( صُ قُ نْـ يَـ وَ  دُ يْ زِ يَ  انُ ـميَْ )) اإْلِ ووتن و باوةرِبوون بةوةى كة :  يةكةم :
زياد دةكات و كةميش دةكات ، خاوةنةكةى بةري دةكات لةبريؤضكةى ئريجاى الرِآ 
وطومرِا ، ضونكة بةوة بنةوايةك لةبنةواكانى ئريجاى ثوضةَلكردووةتةوة ، ضونكة 

، واتة :  (( أُ زَّ جَ تَ  يَـ اَل  دٌ احِ وَ  ءٌ يْ ـاَن شَ ـميَْ )) اإْلِ لةالى ئةوان هةروةكو لةثيَشدا باسكرا : 
 ئيمان يةك شتة و بةش بةش نابيَت .
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َبل ( رِىى كوـ َمد (ـ) َأحْ  سةبارةت بةم خاَلةش لةثيَشةوايان هاِري  َـ ْربـ) البَ  ، و ) َحنـْ
و جطة لةوانيش ـ بة رِةمحةت بن ـ هاتووة كة فةرمووة : هةر كةس ئةوة بَليَت ئةوة  (

 بةرية لة ئريجا .

َبل (ى كورِى ـ َمد (ـ) َأحْ ثرسيار كرا لة ثيَشةوا  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ) َحنـْ
ئةويش  ؟ (( صُ قُ نْـ يَـ وَ  دُ يْ زِ يَ  انُ ـميَْ )) اإْلِ سةبارةت بة حوكمى كةسيَك كة بَليَت : 

، واتة : ئةم كةسة بةرية  (1) (( اءِ جَ رْ اإْلِ  نَ مِ  ءَ يْ رِ ا بَ ذَ : هَ  الَ )) قَ لةوةآلمدا فةرمووى : 
 لة ئريجا .

يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ هةر لةم بارةيةوة فةرموويةتى  هاِري  (َـ ْربـ) البَ وة ثيَشةوا 
،  هِ لِ وَّ : أَ  هِ ل ِ كُ   اءِ جَ رْ اإْلِ  نَ مِ  جَ رَ خَ  دْ قَ ، فَـ  صُ قُ نْـ يَـ وَ  دُ يْ زِ ، يَ  لٌ مَ عَ وَ  لٌ وْ قَـ  انُ ـميَْ : اإْلِ  الَ قَ  نْ مَ )) وَ : 
، واتة : ئةو كةسةى كة بَليَت : ئيمان : ووتة وكردةوةية ، و زياد  (2) (( هِ رِ آخِ وَ 

 .ووة بةطشتى ، لة سةرةتا و كؤتاشىوكةميش دةكات ، ئةوا ئةو كةسة لةئريجا دةرض

ة ، واتة : ئيمان ـ (( لٌ مَ عَ وَ  لٌ وْ قَـ  انُ ـميَْ )) اإْلِ  : ووتن و باوةرِبوون بةوةى كة وةم :دو
 ة :ـ (كردار  )ـ ووتة و كردةوةي

 هاري (ـربـ) البئةوةش كة رِاستى ئةم ووتةية بسةمليَنيَت ووتةى ثيَشووى ثيَشةوا 
َبل (ى كورِى ـ (َمد ـ) َأحْ ة ، كة لةخاَلى يةكةمدا خراية رِوو ، وة ثيَشةوا ـ يش  ) َحنـْ

                                                           
 (. 006مد ، رقم :ـه بن اإلمام أحـ( ، و ) السنة ، لعبداللَّ  581 /2) السنة ، للخالل :  (1)

 (. 132هاري : صـربـرح السنة ، للبـ) ش (2)
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مبارك ـ) الى كورِى ـ ه (ـ) عبداللَّ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةم بارةيةوة ووتةيةك لةثيَشةوا 
 َنَ : أَ  الَ ؟ قَ  اءَ جَ رْ ى اإْلِ رَ : تَـ  كِ ارَ بَ مُ ـالْ  نِ بْ اِل  لَ يْ )) قِ دةطيَرِيَتةوة كة ئةمة دةقةكةيةتى :  (
ى ـ ه (ـ) عبداللَّ واتة : بة ،  (1) ((؟!! ئًا جِ رْ مُ  ونُ كُ أَ  فَ يْ كَ ، وَ  لٌ مَ عَ وَ  لٌ وْ قَـ  انُ ـميَْ : اإْلِ  ولُ قُ أَ 

ووترا : ئةَليَى بؤضوونى مورجيئةت هةية ؟! ئةويش فةرمووى : من  ) مبارك (كورِى 
 !!!دةَليَم : ئيمان ووتة و كردةوةية ، ضؤن دةمب بة مورجيئة ؟

ا نَ فَ الَ )) خَ ت ـ فةرموويةتى : يش ـ بة رِةمحةت بيَ وري () سفيان الثَّ وة ثيَشةوا 
، !! ل مَ  عَ اَل بِ  لٌ وْ : قَـ  ونَ ولُ قُ يَـ  مْ هُ ، وَ  لٌ مَ عَ وَ  لٌ وْ قَـ  انُ ـميَْ : اإْلِ  ولُ قُ نَـ  نُ ، َنَْ  ثٍ اَل ي ثَ ـفِ  ةُ ئَ جِ رْ مُ ـالْ 
 لُ هْ : أَ  ولُ قُ نَـ  نُ َنَْ ، وَ   !!صُ قُ نْـ  يَـ اَل وَ  دُ يْ زِ  يَ : اَل  ونَ ولُ قُ يَـ  مْ هُ ، وَ  صُ قُ نْـ يَـ وَ  دُ يْ زِ : يَ  ولُ قُ نَـ  نُ َنَْ وَ 
  !!ونَ نُ مِ ؤْ مُ  هِ ـاللَّ  دَ نْ عِ  نُ : َنَْ  ونَ ولُ قُ يَـ  مْ هُ ، وَ  مُ لَ عْ أَ  هُ ـاللَّ فَ  هِ ـاللَّ  دَ نَ ا عِ مَّ ، أَ  ونَ نُ مِ ؤْ  مُ َنَ دَ نْ عِ  ةِ لَ بْـ قِ الْ 
ئيَمة  [1]: ، واتة : كؤمةَلى مورجيئة لة سآ شتدا ثيَضةوانةمان بوونةتةوة  (2) ((

وة ئيَمة  [2]!!! ، ارة ، بةآلم ئةوان دةَليَن : ووتةى بآ كردةوةية دةَليَني : ووتة و كرد
كةميش  نة زياد دةكات و ةم دةكات ، بةآلم ئةوان دةَليَن : نةـك دةَليَن : زياد و

وة ئيَمة دةَليَن : ئةهلى قيبلة لة الى ئيَمة ئيماندارة ، بةآلم لة  [3]!!! ، دةكات 
ى ، بةآلم ئةوان دةَليَن : ئيَمة لةالى خواى يَالى خوا خواى ثةروةردطار زاناية ث

 !!!ثةرةردطار ئيماندارين 

                                                           
 (. 566/  3) السنة ، للخالل :  (1)

، و  121،  120ص ، ى ســـبيل الرشـــاد ـهداية إلــــي كتـــاب االعتقـــاد والــــ) أخرجـــه البيهقـــي فـــ (2)
 (. 29رقم : ، بان ـي كتاب اإلميـي فـالعدن
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، واتة :  (( هُ صُ قُ نْـ تَـ وَ  انِ ـميَْ إْلِ ِبِ  رُّ ـضُ تَ  وبَ نُ الذُّ  نَّ )) أَ باوةرِبوون بةوةى كة :  سآيةم :
 تاوان و سةرثيَضى كاريطةرى لةسةر ئيمان هةية وكةمى دةكاتةوة .

 ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : ) حنبل (ى كورِى ـ مد (ـ) أحهةروةكو ثيَشةوا 

واتة ،  (1) (( هُ انُ ـميَْ إِ  صَ قَ نَـ  رَ مْ خَ ـالْ  بَ رِ ـشَ  وَ ىنَ ا زَ ذَ ، إِ  صُ قُ نْـ يَـ وَ  دُ يْ زِ ، يَ  لٌ مَ عَ وَ  لٌ وْ قَـ  انُ ـميَْ )) اإْلِ 
و داويَن : ئيمان ووتة و كردةوةية ، زياد و كةميش دةكات ، ئةو كةسةش كة زينا 

 ات ، و مةى دةخواتةوة ئيمانةكةى كةم دةكات .دةكثيسى 

ضونكة ئةم ووتةية ثيَضةوانةى بنةوايةكة لةبنةواكانى مورجيئة ، ثيَشةوا و  
)) وقالت ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم 

ظاهرة شيئًا من ى اختالف فرقهم : ال تذهب الكبائر ، وترك الواجبات الـمرجئة علـال
يء ، فيكون شيئًا واحدًا ، يستوي فيه ـم يبق منه شـيء منه ، لـان ، إذ لو ذهب شـاإلمي
ى ذهاب بعضه ، وبقاء ـ، وأصحابه تدل عل ه ـر والفاجر !! ونصوص رسول اللَّ ـالب

واتة : ،  (2)((  « انٍ ـميَْ إِ  نْ مِ  ةٍ رَّ ذَ  الُ قَ ثْـ مِ  هِ بِ لْ ي قَـ ـفِ  انَ كَ   نْ مَ  ارِ النَّ  نَ مِ  جُ رُ خْ ـيَ  » بعضه كقوله :
مورجيئة مةزهةبةكان لةطةأل جياوازى كؤمةَلةكانيان : تاوانة طةورة و وازهيَنان 

نابةن !!!  ـآلةثيَويستيةكانى رِووكةش هيض كاريطةريةكيان لةئيمان نية و هيضى ل
 ناميَنيَتةوة ، بةوةش يةك شت دةبيَت و ـآضونكة ئةطةر بةشيَكى برِوات ، هيضى ل

ضاكةكار و خراثةكار تيَيدا يةكسان دةبن ، كةضى دةقى فةرموودةكانى ثيَغةمبةرى 
                                                           

 (. 1/307مد : ـه بن اإلمام أحـ) السنة ، لعبد اللَّ  (1)

 (. 223/ 7:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) م (2)
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، و ووتةى هاوةآلنى بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة دةكريَت هةنديَك برِوات و  خوا 
هةندةكةى ترى مبيَنيَتةوة ، وةك ئةوةى كة فةرموويةتى : ئةو كةسةى كة تؤسقاَلة 

 اطرى دؤزةخ دةردةضيَت .زةرِةيةك ئيمانى لةدَلدا بيَت لةئ

بيَذةرى ئةم ووتةيةش دان بةكةم بوونةوةى ئيماندا دةنيَت ، ئةوةش كة ئةم 
باوةرِةى هةبيَت ئةوا بنةوايةكى لةبنةواكانى ئريجاى رِووخاندووة و بةريبووة لةئريجا ، 

ـ بة  هاري (ـربـ) الب، و  ) حنبل (ى كورِى ـ مد (ـ) أحهةروةكو لةووتةى ثيَشةوايان 
 ةمحةت بن ـ خرايةرِوو .رِ

، واتة :  (( نِ ـاميَْ ي اإْلِ ـفِ  اءُ نَ ثْـ تِ االسْ  حُّ صُ )) يَ ووتن و باوةرِ بوون بةوةى كة :  ضوارةم :
هةآلويَردن دروستة لة ئيماندا ، ئةوةش بةوةى كة موسَلمان بَليَت : من ئيماندارم 

 ئةطةر خوا ويستى لةسةر بيَت .

 أُ زَّ جَ تَ  يَـ اَل  دٌ احِ وَ  ءٌ يْ ـشَ  انُ ـميَْ اإْلِ  )):  ضةَلدةكاتةوة كةئةوة ثو وةشووتن وباوةرِبوون بة
) ، ضونكة هةر كةسيَكيش ئةمة بَليَت ئةوا دوركةوتووةتةوة لةئريجا ، ثيَشةوا  ((

 كَ رِ ا تُ ذَ )) إِ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) مهدي (ى كورِى ـ من (ـعبدالرح
هةآلويَردن ، بنةوايةكة  ، واتة : وازهيَنان لة (1) (( اءِ جَ رْ اإْلِ  لُ صْ أَ  وَ هُ ، فَـ  اءُ نَ ثْـ تِ االسْ 

 لةبنةواكانى ئريجا .

                                                           
 (. 664/  2ريعة : ـالش هي كتابـ) ذكره اآلجري ف (1)
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 الِ ـمَ عْ ِبَِ  عُ قَ يَـ  رَ فْ كُ الْ  نَّ )) أَ ئةو كةسةى كة بريوباوةرِى وابيَت و بَليَت :  ثي نجةم :
ها ، واتة : كوفر بة كردةوةى ئةندامةكانى لةش رِوودةدات ـ نةك هةر تةن (( حِ ارِ وَ جَ ـالْ 

 حِ ارِ وَ جَ ـالْ  الِ ـمَ عْ أَ  اجُ رَ خْ )) إِ  بة دأل ـ ئةوا بنةواى دةركردنى كردةوةكانى لةشى لة ئيمان
 لة الى مورجيئة بةتالَ كردووةتةوة . (( انِ ـميَْ اإْلِ  نَ مِ 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بةوةى كة كوفر  ( ي  وِ وَ ) النـَّ ثيَشةوا 
كردةوةش رِوودةدات لة ثرس و باسى ثاشطةزبوونةوة لة ئيسالم بة ووتة و بة 

،  مِ اَل سْ اإْلِ  عُ طْ : الر ِدَُّة ـ قَ  يْ ـ أَ  يَ )) هِ دا فةرموويةتى : ـ ة () الرِ دَّ ثاشطةزبوونةوة 
 رِ فْ كُ لْ لِ  ةِ بَ جِ وْ مُ ـالُ  الُ عَ فْـ اأْلَ ، وَ  لِ عْ فِ لْ ِبِ  ةً رَ اتَ ، وَ  رٌ فْ كُ   وَ هُ  يْ ذِ الَّ  لِ وْ قَ لْ ِبِ  ةً رَ : اتَ  كَ لِ ذَ  لُ صُ حْ ـيَ وَ 
،  سِ مْ لشَّ لِ  وْ أَ  مِ نَ لصَّ لِ  ودِ جُ السُّ حًا ؛ كَ ـيْ رِ ـصَ  نِ يْ لد ِ ِبِ  اءٍ زَ هْ تِ اسْ وَ  دٍ مُّ عَ تَـ  نْ عَ  رُ دُ صْ  تَ يِت الَّ  يَ هِ 
ا ... هَ وِ َنَْ وَ  سِ مْ الشَّ  ةُ ادَ بَ عِ  هِ يْ ي فِ ذِ الَّ  رِ حْ الس ِ ، وَ  اتِ ورَ اذُ قَ ي الْ ـفِ  فِ حَ صْ مُ ـالْ  اءِ قَ لْ إِ وَ 
 (( اءٍ زَ هْ تِ اسْ  وِ أَ  ادٍ نَ عٍ  وْ أَ  ادٍ قَ تِ اعْ  نِ عَ  رَ دَ صَ  اءٌ وَ ؛ سَ  رٌ فْ كُ   وَ هُ  يْ ذِ الَّ  لِ وْ قَ لْ ِبِ  ةُ دَّ الر ِ  لُ صُ حْ ـتَ وَ 
واتة : ثاشطةزبوونةوة بريتية لة برِين و دابرِينى ئيسالم لة خؤ ، ئةوةش بة : ووتة ،  (2)

ن ، دةبيَت كة كوفر بيَت ، يان بة كردةوة ، ئةو كردةوانةش كة كوفر ثيَويست دةكة
ئةوةية كة بة ئةنقةست و طالتةجارِى كردنى ئاشكرا بيَت بة ئايني ، وةك : سوذدة بردن 

جادوطةريَتيةك كة ثةرستشى تيَدا  فرِيَدانى قورئان بؤ ناو ثيسى ، و بؤ بت ، و خؤر ، و
ووتةش رِوودةدات كة  بيَت بؤ خؤر يان هةر شتيَكى هاوشيَوةى ... وة ثاشطةزبوونةوة بة

                                                           
   (.             ، ات ب ا يية     46    ، ص     12                              ) روضة ا ط  برري ،  ن يو    ج  (2)
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، و هيض جياوازيةك نية لةنيَوان ئةوةى كة بةبريوباوةرِ بيَت يان كوفر بيَت 
 بةبةرهةَلستكايةوة بيَت ، يان بةطاَلتةجارِيةوة بيَت .

رِةنطة بة ميَشكى خويَنةرى بةرِيَزدا بيَت و بَليَت : خستنة رِووى ئةم بةشة 
 بؤضى ؟!

كانى ثيَشةوا ئةوا لةوآلمدا دةووتريَت : خستنةرِووى ئةم بةشة بؤ ئةوةية ووتة
ئةلبانى ثآ بثيَوريَت ، و بةهؤيةوة بزانني كة ئةو زانا بةرِيَز و ثايةبةرزة ضةند بةرية 
لة تؤمةتى خةَلكانى نةزانكار و ستةمكار ، هةرجار و بةشيَوةيةك ، ئةو زانا طران 

 قةدرة تؤمةتبار دةكةن :

 !!!! (مةرِجةئةية !!!  )جاريَك دةَليَن : ئةلبانى غوالتى 

 ريَكى تر : مورجيئةية !!! نةك غوالتةكانيان !!!و جا

 و ئةجمارةشيان : كةوتووةتة ئريجاوة !!! يان ئريجاى تيَدا !!!

 يان ئةوةى تريان ثيَشرت دةيووت : كاريطةر بووة بة بؤضوونةكانى مورجيئة !!!

تؤمةت !!! و درؤ  ئةمة و ئةوة و ئةوةى تر سةدانى تر ، كة هةر هةمووى : لة
تيان !!! بةدةر هيضى تر نية دةرهةق ئةو زانا و ثيَشةوا طران قةدرة ، خواى !!! و بوخ

 ثةروةردطار لة وةسفى بيَذةرانى ئةو ووتانة دةَليَت :

فَْواهِِهْم إِْن َيُقولُوَن إَِلذ َكِذبًا  ]
َ
 . ( 5) الكهف :  [َكَُبَْت ََكَِمًة ََتُْرُج ِمْن أ
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لُوَن َستُْكتَُب َشَهاَدتُ  ]وة فةرموويةتى : 
َ
 . ( 19) الزخرف :  [ُهْم َويُْسأ

 

     
 : نويَذ و ثةيوةندى نةكردن بة ئيرجاوة

ذ : يةكيَكة لةثاية طةورة وطرنطة كرداريةكانى ئاينى ئيسالمى ثريؤز ، ـنويَ
بةَلكو بةكؤَلةكةى هةرة طرنطى دادةنريَت دواى شايةتومان ، و بةَلطة و نيشانةى 

، و سيفةتى جياكارى نيَوان موسَلمانان  (1)ة بةشيَك لةئيمان دادةنريَت ئيمانة ، و ب
و بآ باوةرِانة ، و حوكمى ئةو كةسةى كة وازى ليَدةهيَنيَت بةوةى كة باوةرِى 

كافرة و  إنكارا و جحودا (واتة :  )بةواجبيَتى نية وئينكار ونكوَلى ليَدةكات 
كؤرِاى زانايان و بة بآ هيض جياوازيةك دةرضووة لةئاينى ئيسالمى ثريؤز ، ئةوةش بة 

ى يَلةنيَوانياندا ، بةهةمان شيَوة ئةو كةسةش ـ كافر و دةرضووة لةئيسالم ـ كة ث
بووتريَت نويَذ بكة ئةطةرنة ئةوا دةكوذريَيت ، كةضى ئةو كوشنت ثيَش خبات لةسةر 

                                                           
؛  هَ ـاللَّـ قِ ي : )) اتَـّـى كتـاب ) ظـاهرة اإلرجـاء ( للحوالــي معرض رد ه علــي فـقال العالمة األلبان (1)
 (.( هِ فِ اَل خبِ  ولُ قُ نَـ  نُ َنَْ ، وَ  انِ ـميَْ اإْلِ  نَ مِ  تْ سَ يْ لَ  ةُ اَل : الصَّ  ونَ ولُ قُ ة ـ يَـ ـئَ جِ رْ مُ ـ: الْ  يْ ـ أَ  مْ هُ فَـ 
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جةماعة ـ ، بةآلم جياوازى هةية لةنيَوان زانايانى ئةهلى سوننة و (2)نويَذكردنى 
شويَنكةوتوانى سةلةفى صاَلح ـ لةوةى كة ئةطةر كةسيَك لةبةر تةمةَلى نةيكات ـ 

                                                           
دةبيَت ئةوة رِةضاوبكريَت كة ئةطةر بة نويَذنةكةريَك ووترا : نويَذ بكة ـ لةطةأل بـوونى توانـا    (2)

ى بووتريَـت : ئةطـةر   ثيَة كارة ـ تاكو بطاتة ئةوةى كة  بؤ ئةو كارة و نةبوونى هيض رِيَطريَك لةو
نويَذنةكةى دةكوذريَيت ، كةضى بة كوشتنى رِازى بيَت ، ئةو جؤرة كةسانة زانايانى هةردوو الى 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ   ) ابـن تيميـة (  جياوازى بة كافرى دةزانن ، و يةك دةنطن لةسةرى ، ثيَشةوا
ها ، وال ـاطن مقراً بوجوببي الـلرجل من الصالة حَّت يقتل لـم يكن ف)) ومَّت امتنع ا فةرموويةتى :

) ا استفاضت اآلَثر عن الصحابة بكفر هذا (( ـن ، كمـمسلميـملتزمًا بفعلها ، وهذا كافر ِبتفاق ال
 (. 22/48:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـم

ة بةَلكو هةموو بةشةكانى ئايني ذةوبةآلم ئةوةش بزانريَت كة ئةم حوكمة تايبةت نية تةنها بة نويَ
ر هـذا لـو ـ)) ونظي ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :) ابن تيمية (  دةطريَتةوة ، هةروةكو ثيَشةوا

ي بكر وعمر ، فامتنع عن ذلك حَّت قتل مــع ـقيل : إن رجاًل من أهل السنة قيل له : ترض عن أب
ا ، فهذا ال يقع قط ـي عنهمـرضـانعة من التـمـر الا ، ومع عدم األعذاـا واعتقاده فضلهمـهمـحبته لـم

د طلب منه ذلك ـراً وقـِبطناً وظاه ه ـول اللَّ ـداً رسـحمـاًل يشهد أن مـ، وكذلك لو قيل : إن رج
ي ـون فـــل ، فهــذا ميتنــع أن يكـــة ميتنــع ألجلهــا ، فــامتنع منهــا حــَّت قتـــ، ولــيس هنــاك رهبــة وال رغبــ

 (. 7/219:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) مه ... (( ـسـول اللَّ داً ر ـحمـد أن مـالباطن يشه
كافر نةزانيَت ، وبةَلكو بـة موسـَلمانيان بزانيَـت ئـةوا     وة ئةو كةسةش كة ئةو جؤرة كةسانة بة

ــ بـة   ) ابـن تيميـة (  تووشى ئةو شوبهةية بوون كة مورجيئة تووشى بوون ، هـةروةكو ثيَشـةوا  
ي هـذا ـ)) فمن عرف ارتباط الظـاهر ِبلبـاطن زالـت عنـه الشـبهة فـ: ةت بيَت ـ فةرموويةتى رِةحـم

الباب وعلم أن من قال مـن الفقهـاء أنـه إذا أقـر ِبلوجـوب وامتنـع عـن الفعـل ال يقتـل أو يقتـل مـع 
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بةبآ ئةوةى ئينكار و نكوَلى لة واجبيَتى بكات ـ ئايا بة كافر دادةنريَت يان 
) مالك و بةئيمانداريَكى ئيمان ناتةواو ؟! بؤضوونى دووةميشيان لة ثيَشةوايان 

يش لة رِيوايةتيَكدا ـ بة رِةمحةت بن ـ  مد (ـأح) و ( شافعي و أبو حنيفة 
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة رِيوايةتةكةى تردا  مد (ـ) أحدةطيَرِدريَتةوة ، و ثيَشةوا 

 بةكافرى زانيوة .

بةآلم دةبيَت ئةوة بزانريَت كة : ئةوةى كة بةرِةهايى بةكافرى دانابيَت ، 
ةى تؤمةتبار نةركردووة !! بؤشى ثيَضةوانةكةى بة مورجيئة لةقةَلةم نةداوة ، وبةو

 دروست نية ئةوة بكات !!

وة ئةوةش كة لةبةر تةمةَلى بةكافرى نةزانيوة ، ثيَضةوانةكةى بةخةواريج 
 !!! (1)نةزانيوة و بةوةى تؤمةتبار نةكردووة !!! و نادروستيشة بؤى ئةو كارة 

                                                                                                                                                 

ى من جعل ـجهمية واليت دخلت علـمرجئة والـى الـإسالمه فإنه دخلت عليه الشبهة اليت دخلت عل
ممتنعون مـن قتـل هـذا ـيء من الفعل وهلذا كـان الــها شـرة التامة ال يكون بجازمة مع القدـاإلرادة ال

ان وقــد تقــدم أن ـال ليســت مــن اإلميـــان وأن األعمـــي مســألة اإلميـــهم فـــى قولـــمــن الفقهــاء بنــوه علــ
ال الظــاهرة ـيء مــن األعمـــان القلــب وأن إميـــان القلــب التــام بــدون شـــال مــن لــوازم إميـــجــنس األعمــ

جموع ـا تقــدم بيانــه (( ) مـــان كمـــان أو جــزءاً مــن اإلميـــء جعــل الظــاهر مــن لــوازم اإلميــمتنع ســواـمــ
 (. 616/ 7: ، البن تيمية الفتاوى 

ان ـا قـال السـلف : اإلميــ: )) نقول كمـ ـ هُـاللَّ ُهظ ِفـ َحي ـمدخلـقال الشيخ العالمة ربيع بن هادي ال (1)
ن السـلف ـخالف جـار بيــي اترك الصـالة الــمعصية وفــقول وعمل واعتقاد يزيد ِبلطاعة وينقص ِبل
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و ـ رِةواية و بؤية جياوازى سةبارةت بة نويَذنةكةر ـ بةو شيَوةيةى كة خراية رِو
جياوازيةكى دروستة و نابيَت برايةتى نيَوان اليةنة جياوازةكان تيَكبدات ، هةروةكو 
ثيَشني و سةلةفى صاَلحى ئةم ئوممةتة لةسةرى بوون ، لة ثيَشةوايانيَك كة ئوممةت 
دانى بة ثيَشةوايةتياندا ناوة ، و شايةتى سةروةرى و ثيَشةوايةتى بؤ داوون ، وةكو 
                                                                                                                                                 

ألن  هـذا مـن مسـائل ؛ ر ـه واجتهـد و تـرجح لـه التكفيــر ال نلومه إذا ات قى اللَّــفمن ترجح له التكفي
ر ال نقـول عنـه مرجئـا ، ـاالجتهاد فال نلومه وال وتصم معه هو أخوَن ، و من ترجح له عدم التكفيـ

مة طلبــة العلــم مــن ـنقــول عنــه خــارجي  ، عرفــت ؟ (( ) نــص  مكالــ و الــذي يكفــر اترك الصــالة ال
 (. ـ هُـاللَّ ُهظ ِفـ َحي ـمدخلـجزائر مع العال مة الشيخ ربيع بن هادي الـال

)) أحسـن  دا هـاتووة : كرا كة تيَ) صـاحل الفـوزان ( هةر لةم بارةيةوة ئةم ثرسيارة ئاراستةى شيَخ 

ي وان نكند ونن ص ، ونرى االسبثناء فو وبأن اإلمي هل هن ن م لسـائل : احة الوالد يقـول اـه إليكم مسـاللَّ 

ر توار  الالوا. ف ف ول    وان ، لكنه ال نورى تك  و  وي هسمى اإلميوا  داخ ة فوان ، ونرى أن األعمواإلمي

 (. (؟ ن ا  إنه هرجئي
جاحـدا  ... اترك الصـالة إن كـان هوا هوم ن وا  إنوه هرجئوي     ))  بةرِيَزيشيان لة وةآلمـدا فـةرمووى :  

ره ـي تكفيــاء فــها قـد اختلـف العلمــرف بوجوبــاع ، أما إن كان متكاسال وهـو يعتــمـها فهو كافر ِبإلجـلوجوب

ا يكفــر الكفــر األصــغر ، والقــول الصــحيح الــذي عليــه ـر ، وإمنـــى أنــه ال يكفــر الكفــر األكبـــجمهور علـــ، الــ

رفه ، فيكفـر الكفـر ـى صــاألصغر ، ال دليل عل ى الكفرـر ، وال صارف إلـمحققون أنه يكفر الكفر األكبـال

) شـبكة سـحاب السـلفية ...  ، نعـم (( مرجئة ألن هو ه هسوألة خاف وة   ولكن ال نعد هو ا هون الو   ر ... ـاألكب

 (. ـ هُـاللَّ ُهظ ِفـ َحاملنابر ... املنرب اإلسالمي : فتوى هل من يرى عدم كفر اترك الصالة يعد من املرجئة ؟ العالمة الفوزان 
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و جطة لةوانيش ... ئةو جياوازية زانستيةش  مد (ـ) مالك و شافعي و أحن ثيَشةوايا
بةو شيَوة بةردوام بووة تاطةشتؤتة سةردةمانى خؤمان ، هةروةكو لةجياوازى دوو 

دا ـ ه بن عبدالعزيز بن ِبز (ـ) عبداللَّ و ثيَشةوا  ي (ـرالدين األلبانـحمد َنصـ) مثيَشةوا 
 ت .ـ بة رِةمحةت بن ـ دةردةكةويَ

لة باسى بريوباوةرِى ثيَشةوايانى ئةهلى حةديس  ي (ـاعيلـ) أبو بكر اإلمسثيَشةوا 
ي متعمدي ترك الصالة ـ)) واختلفوا فسةبارةت بة نويَذنةكةر فةرموويةتى : 

أنه  ا روي عن النيب ـمـاعة لـمـر عذر فكفره جـمفروضة حَّت يذهب وقتها من غيـال
اعة منهم بذلك من تركها ـمـ، وَتول ج « ةِ اَل الصَّ  كُ رْ تَـ  رِ فْ كُ الْ  نَ ـيْ بَـ وَ  دِ بْ عَ الْ  نَ ـيْ بَـ  »قال : 

، واتة : زانايان جياوازن لةنويَذنةكةران كة بةئةنقةست دةوةسنت  (1) ها ((ـجاحدًا ل
تاكو تاكةى بةسةر دةضيَت ، بةبآ هيض بيانوويةك ، كؤمةَليَكيان بؤ ئةوة دةضن كة 

طيَردراوةتةوة  ثيَغةمبةرةوة  ةيةى كة لةكافر بيَت ، لةبةر ئةو فةرموود
فةرموويةتى : نويَذ نةكردن لة نيَوان بةندة و كوفرداية ، وة كؤمةَليَكيان بةوة ئةم 

 ـآفةرموودةيةيان ليَك داوةتةوة كة ئةو نةكردنة بةشيَوةيةكة ئينكار و نكوَلى ل
 بكات .

انايانى ئةهلى سوننة هةر لةو بارةيةوة ـ واتة لةطيَرِانةوةى جياوازى نيَوان ز
)) اختلف أهل فةرموويةتى :  ي (ـان الصابونـ) أبو عثمسةباةرت بة نويَذ نةكةر ـ 

                                                           
 (. 66ـ  65ص ،  يـاعيلـمد بن إبراهيم اإلمسـبكر أح ـيألب، حديث ـ) اعتقاد أئمة ال (1)
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مد بن حنبل ، ـمسلم صالة الفرض متعمدًا ، فكفره بذلك أحـي ترك الـحديث فـال
اء ـاعة من علمـمـاء السلف ... وذهب الشافعي وأصحابه وجـاعة من علمـمـوج

ها ... وَتولوا ـى أنه ال يكفر ما دام معتقدًا لوجوبـإل ن ــيْ عِ مَ ـجْ أ  مْ هِ يْ ل  عَ  هِ ـلَّ ال ة  ْحمَ ـ َرالسلف 
ةديس جياوازن ـانى ئةهلى حـ، واتة : زاناي (2) ر : من ترك الصالة جاحدًا ((ـخبـال

ى ـ مد (ـ) أحلة نةكردنى بةئةنقةستى موسَلمان بؤ نويَذة فةرزةكانى ، ثيَشةوا 
و كارة بةكافرى زانيوة ، لة طةأل كؤمةَليَك لة زانايانى ثيَشني ... بة ) حنبل ( كورِى

و هاوةآلنى ، و كؤمةَليَكى ترى زانايانى ثيَشني ـ رِةمحةتى  ) الشافعي (وة ثيَشةوا 
خوا لة هةموويان بيَت ـ بؤ ئةوة رِؤشتوون كة بةو كارةى كافر نابيَت مادام باوةرِى 

موودةكةيان ليَك داوةتةوة كة ئةطةر نويَذتةرك بة واجبيَتى هةية ... وة بةوة فةر
 كردنةكةى نكوَلى فةرزيَتى نويَذةكةى لةطةَلدا بيَت .

ش لة طيَرِانةوةى بؤضوونى زانايانى ئةهلى  مروزي (ـ) البة هةمان شيَوة ثيَشةوا 
)) سوننة سةبارةت بة بةكافر دانان ، يان دانةنانيان بؤ نويَذنةكةر فةرموويةتى : 

اء أصحاب ـمذهب ـ أي عدم كفر اترك الصالة ـ من علمـن ذهب هذا المـوكان م
ي ـره ، وأبو عبيدة فـوأصحابه : وأبو ثور وغي ـ هُ نْ عَ  هُ ـاللَّ  يَ ضِ ـ َرحديث الشافعي ـال

، واتة : لةو زانايانةى كة ئةم بؤضوونةيان هةبوو ـ واتة :  (1) موافقيهم ـ ... اخل ((

                                                           
 (. 126ـ  125ص ،  ، للصابونـي حديثـ) عقيدة السلف وأصحاب ال (2)

 (. 214   2) ات ب تمظرل قدر ا صالة ،  نميوز     (1)
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ذنةكةر ـ لةزانايانى ئةهلى حةديس ثيَشةوا شافعى و بؤضوونى بةكافر دانةنانى نويَ
) أبو جطة لةويش ، وة  ) أبو ثور (هاوةآلنى بوون ـ رِةمحةتى خوايان ليَ بيَت ـ وةك : 

 يش يةكيَك بوو لةوانةى كة هاودةنط بوو لةطةَلياندا . عبيد (

ووسني و لةو زانايانةش كة جيَاوازى زانايانيان لةم بارةيةوة طيَرِاوةتةوة لة ن
ش  ) البغوي (، و  ( 270/ 3راف : ـ) كتاب اإلشلة  منذر (ـ) ابن الثةرتوكةكانياندا ، 

 231ـ  230/ 4) التمهيد : لة  ر (ـ) ابن عبدالبدا ، و ـ (2/179رح السنة : ـ) ش ةل
جموع ـ) م ش لة ) ابن تيمية (دا ، وة ثيَشةوا ـ ( 610،  345/ 5 : ) االستذكار، و  (

دا ، و ـ ( 33) كتاب الصالة : ص يش لة  ) ابن القيم (، و  ( 371/ 7 الفتاوى :
 جطة لةم زانايانةش .

بةآلم كةسانى نةزان و بآ ئاطا لةم جياوازيةى نيَوان زانايانى سةلةف دةبينني 
ئةو كةسةى كة نويَذنةكةر بة رِةهايى بةكافر نةزانيَت ، بةوةى تؤمةتبار دةكةن كة 

يطةرى مورجيئةى كةوتووةتة سةر !!! ئاشكراشة كة ئةم مورجيئةية !!! يان كار
تؤمةتباركردنة سةرضاوة و سةراوى لة نةزانينةوةية !!! يان لة شويَنكةوتنى 
ئارةزووةكانةوةية ـ كة هةردووكيشيان زةرةريان زؤر بة ئايني طةياندووة ـ ضونكة 

تةوة ، كة ئةطةر وابيَت ئةوا ئةو تؤمةتةيان زؤريَك لة زانايانى سةلةف دةطريَ
) الزهري ، و باوةرِيان وا بووة كة نويَذنةكةر لةبةر تةمةَلى كافر نية وةكو ثيَشةوا 

، و ضةندةها زاناى تر ، ئةم  افعي ، و أبو عبيد قاسم بن سالم (مالك ، و الشَّ 
ووتةيةش ـ واتة : بةكافر دانةنانى نويَذنةكةر لةبةر تةمةَلى ـ ووتةيةكة لة دوو 
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نى ئةهلى سوننة ـ نةك مورجيئة ـ هةروةكو لة ثيَشدا ئاماذةمان ووتةكةى زانايا
ثيَدا ، و ئاشكرابوو لة ووتةى زانايانةوة ، بةآلم سةرةرِاى ئةوةش دةبيَت ـ لةم باسةدا 

 ـ دوو خاأل رِةضاو بكريَت :

يةكةميان : ئةو زانايانةى ئةهلى سوننة كة نويَذنةكةر بةكافر نازانن ـ لة بةر 
ةتاونبارى دةزانن ، لةالى ئةوان لةترسناكيةكى زؤرداية ـ هةروةكو بو تةمةَلى ـ 

ثيَشةوا ئةلبانى بة رِاشكاوى ئةوةى دةربرِيوة ـ ئةمةش بةهيض جؤريَك لةطةأل 
بريوباوةرِى مورجيئةى طومرِا يةك ناطريَتةوة ، ضونكة لةثيَشرت ئةوة ئاشكرا كرا كة 

 مورجيئة دةَليَن :

ئةم زانايانة كة نويَذنةكةر بةكافر نازانن لةبةر  كردةوة لةئيمان نية ، كةضى
تةمةَلى ثيَضةوانةى ئةوةن !!! و نويَذ لةئيمان دةزانن ، و نةكردنى لة ئيمان كةم 

 دةكاتةوة .

وة مورجيئة ووتووشيانة : ثةيوةندى لةنيَوان رِووكةش و دَلدا نية ، بةآلم 
 ق و تاوانبار دادةنريَت !!!نويَذنةكردن لةآلى ئةم زانايانةى ئةهلى سوننة بة فاس

وة لةالى مورجيئة تاوان كاريطةرى لةسةر ئيمان نية !!! كةضى لةالى ئةمان 
نويَذنةكردن ئيمان كةم دةكاتةوة ، رِةنطة بطاتة ئةوةى كة خاوةنةكةى بكةويَتة 

ا ال ـمـ)) ومكوفرةوة ، هةروةكو ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 
ا يعرض فاعل ـمـأن التساهل ِبداء ركن من هذه األركان األربعة العملية م شك فيه
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ى الكفر ـهاون ِبلصالة أن ميوت علـى من تـي الكفر ... فيخشى علـذلك للوقوع ف
، واتة : وة لةوانةى كة طومانى تيَدا نية ئةوةية كة بآ بايةخى و  (1) ه ((ـوالعياذ ِبللَّ 

م بنةواية لةم ضوار بنةوا كردارية ، يةكيَكة لةو بةجآ كردنى ئةيَبة كةمطرتنى ج
هؤكارانةى كة ئةطةرى ئةوةى هةية خاوةنةكةى خباتة كوفرةوة ... وة ترسى ئةوةش 

 هةية لةسةر ئةو كةسة كة لةسةر كافريَتى مبريَت ، خوا ثةنامان بدات .

بةمةش ئةوة ئاشكرا دةبيَت كة : هيض ثةيوةنديةك لةنيَوان ووتةى ئةو  
انةى ئةهلى سوننة ـ كة نويَذنةكةر بةكافر نازانن لة بةر تةمةَلى ـ و ووتةى زاناي

 مورجيئةدا نية !!! 

دووةميان : ئةم تؤمةتةى كة دةدريَتة ثاأل زانايانى ئةهلى سوننة ، كة 
مورجيئةن !!! بةهؤى بةكافر نةزانينيان بؤ نويَذنةكةر ـ لةبةر تةمةَلى ـ 

كى كؤنة لةسةر زمانى بيدعةكارانةوة بيسرتاوة ، تؤمةتباركردنيَكى كؤن ، و درؤية
 ) أبو الفضل السكسكي (هةروةكو ثيَشةوا بةآلم ئيَستا ثؤشاكيَكى نويَى لةبةر كراوة ، 

)) أن طائفة من أهل البدعة تسمى  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بؤمان دةطيَرِيَتةوة كة :
: لقول أهل السنة ـ إن اترك  ها ـ أيـهم مرجئة لقولـمنصورية يتهمون أهل السنة ِبنـِبل

مذهب : أي من ـى الصحيح من الـها مسلم علـم يكن جاحدًا لوجوبـالصالة إذا ل
 ان عندهم قول بال عمل !!! ((ـى أن اإلميـمد ، ويقولون هذا يؤدي إلـمذهب اإلمام أح

                                                           
 (. 213ـ  212/  1: ، لالبانـي ) السلسلة الضعيفة  (1)
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براون ، ئةهلى سوننة و، واتة : كؤمةَليَك لة بيدعةكاران كة بة مةنصوريةكان نا (1)

بةوة تؤمةتبار دةكةن كة مورجيئةن لةبةر ئةو ووتةيةيان ـ واتة ووتةى ئةهلى 
سوننة ـ : كة نويَذنةكةر ئةطةر نكوَلى لةطةَلدا نةبيَت موسَلمانة لةووتةى 

دا ـ وة ووتوويانة ـ مةنصوريةكان ـ : ـ مد (ـ) أحبؤضوونى ثيَشةوا  هةَلبذاردة لة
 الى ئةو زانايانة ووتةى بآ كردةوةية . ئةم ووتةيةش ئاكامى ئةوةية كة ئيمان لة

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة هةمان سةرضاوةدا ئةو  ) السكسكي (ثاشان ثيَشةوا 
 تؤمةت و طومانةى بةرثةرض داوةتةوة .
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 حوكم كردن بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة

 : و ثةيوةندى بة ئيرجاوة ( هُ ـللَّ ا لَ زَ نْـ ا أَ مَ  رِ ـيْ غَ بِ  مُ كْ حُ ـ) الْ 

كردن بةوةى كة خواى ثةروةردطرا دايطرتووة و ناردوويةتى بؤ  بيَطومان حوكم
بةندةكانى يةكيَكة لةو ثيَويستية شةرعيةيانةى كة ثيَغةمبةران ـ صةآلت 
وسةالمى خوايان لةسةر بيَت ـ بؤى هاتوون ، هةروةكو ثةروةردطار فةرموويةتى : 

نَْزَل َمَعُهُم ََكَن انلذ  ]
َ
ِيَن َوُمنِْذرِيَن َوأ ِ ُ انلذبِي نَِي ُمبَّش  ًة َواِحَدةً َفَبَعَث اَّللذ مذ

ُ
اُس أ

ِ ِِلَْحُكَم بنَْيَ انلذ  ، واتة  ( 213) البقرة :  [ هِ ةاِس فِيَما اْخَتلَُفوا فِيةالِْكَتاَب بِاْْلَق 
ريَتى بكات لة نيَوان ةادودحوكم و بؤ ئةوةى كتيَب و ثةرتوكى لةطةَلدا ناردوون : 

بيَت يان لة  خةَلكدا لةوةى كة جياوازيان كةوتووةتة نيَوانةوة سةبارةتى لة بريوباوةرِ
 نةهيَشتنى ستةمةكان .و كار و كردارى رِؤذانةيان ، 

خواى ثةروةردطاريش سةرزنشتى ثشت هةَلكةرانى ئةوانةى كردووة كة حوكم 
سيفةتيَكى خراثى ئوممةتانى خاوةن كتيَبى ناكةن بةوةى كة دايبةزاندةوة ، و بة 

ئامسانيةكانى ـ كة جولةكة و خاض ثةرستةكان دةطريَتةوة ـ باس كردووة ، هةروةكو 
وتُوا نَِصيًبا ِمَن الِْكَتاِب يُْدَعْوَن إََِل كَِتاِب  ]فةرموويةتى : 

ُ
ِيَن أ لَْم تََر إََِل اَّلذ

َ
أ

ِ ِِلَْحُكَم بَيَْنُهْم ُثمذ َيَتوَ  ،  ( 23) آل عمران :  [ َّلذ فَرِيٌق ِمنُْهْم وَُهْم ُمْعرُِضونَ اَّللذ
لةم ئايةتةدا خواى ثةروةردطار حاأل و بارى ئوممةتانى ثيَش ئةم ئوممةتةمان بؤ 
دةطيَرِيَتةوة لةئوممةتانى خاوةن كتيَبة ئامسانيةكان كة خواى ثةروةردطار نيعةمةتى 
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رةدا مةبةست ثيَيان جولةكةكانة ، ثآ بةخشينى كتيَبى ثآ كةرم كردبوون كة ليَ
دةبوايا خيَراترين و داوةرترين و ملكةض ترين ئوممةت بايةن ، بةآلم كة بانط كران بؤ 

 ـآئةوةى ثابةند بن بة حوكمى خواى ثةروةردارةوة كةضى بةجةستة و بة دأل ثشتيان ل
دنيَكة هةَلكرد و بةرنطارى بوونةوة !!! ئةو طيَرِانةوةش وةكو سةرزنشت و زةمكر

بؤيان بؤ ئةوةى ئيَمةى موسَلمان بةدةردى ئةوان نةضني ، و هةمان كارى ئةوان 
دووبارة نةكةينةوة ، و هةمان سةرزنشت و زةممان بةرنةكةويَت كة ئةوان بةر كةوتوون 
، بةَلكو ثيَويست واية كة ئيَمةى موسَلمان ووتةمان ئةوة بيَت كة خواى ثةروةردطار 

ِ َورَُسوِلِ  ]تى : لة وةسفياندا فةرمووية َما ََكَن قَْوَل الُْمْؤِمننَِي إِذَا ُدُعوا إََِل اَّللذ إِنذ
 َ ولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن َوَمْن يُِطِع اَّللذ

ُ
َطْعنَا َوأ

َ
ْن َيُقولُوا َسِمْعنَا َوأ

َ
ِِلَْحُكَم بَيْنَُهْم أ

ولَئَِك ُهُم الْ 
ُ
َ َويَتذْقهِ فَأ  . ( 52،  51) النور :  [َفائُِزوَن َورَُسوَلُ َويَْخَش اَّللذ

ِ َورَُسوِلِ ِِلَْحُكَم بَيَْنُهْم إَِذا فَرِيٌق  ]يان فةرموويةتى :  ِإَوَذا ُدُعوا إََِل اَّللذ
، لةم ئايةتةشدا وةكو ئايةتى ثيَشوو خواى  ( 48) النور :  [ ِمنُْهْم ُمْعرُِضونَ 

كةسانى دأل نةخؤش و ئيمان ثةروةردطار سةرزنشت و زةمى كؤمةَليَك ستةمكار و 
 الواز دةكات كة ئةطةر بانط بكريَن بؤ ئةوةى كة خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى

  دادوةريان لة نيَواندا بكات ئةطةر كيَشةيةك كةوتة نيَوانيانةوة ، ئةوا حوكم و
دةبينيت ياساكانى سةردةمى نةفامى ، و ناشةرعيةكان هةَلدةبذيَرن بةسةر حوكمة 
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هةَلدةكةن ، هةموو ئةوةش لةبةر شويَنكةوتنى  ـآسةكاندا ، و ثشتيان لشةرع
 . (1)ئارةزووةكانيانة 

بةآلم جوابدانةوةى ئيماندارانى بؤ ئةم داواكاريةى ـ واتة : حوكم كردن بةوةى 
ناردوويةتى ـ بة سيفةتيَكى ضاك داناوة  كة خواى ثةروةردطار بؤ ثيَغةمبةرةكةى 

َما ََكَن  ]، هةروةكو لة وةسفى ئيمانداراندا فةرموويةتى :  ، و باسى ليَوة كردووة إِنذ
َطْعنَا 

َ
ْن َيُقولُوا َسِمْعنَا َوأ

َ
ِ َورَُسوِلِ ِِلَْحُكَم بَيْنَُهْم أ قَْوَل الُْمْؤِمننَِي إِذَا ُدُعوا إََِل اَّللذ

ولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن 
ُ
ةرِدارانى تةواو ـ ، واتة : تةنها ووتةى باو ( 51) النور :  [َوأ

و  (واتة : قورئانةكةى  )لةكاتيَكدا كة بانط دةكريَن بؤ ئةوةى كة خواى ثةوةردطار 
دادوةرى و حوكميان لةنيَواندا بكةن ـ ( واتة : سوننةتةكانى )  ثيَغةمبةرةكةى 

ئةوةية كة دةَليَن : طويَبيستى داواكاريةكة بووين ، ملكةضيشني ، ئا ئةو جؤرة 
 فرازى دونيا و دوارِؤذيشن .كةسانةن سةر

خاَلى سةرةكى ئةم كارةش ـ ثاش رِاطةياندنى بةندايةتى و طويَرِايةَلى بةندةكان 
بؤ خواى ثةروةردطار ـ ذيانى ئاسوودةيى و خؤشبةختى تاك و كؤمةَلطاية ، هةروةكو 

  ]خواى ثةروةردطار فةرموويةتى : 
َ
وَِّل اْۡل

ُ
)  [ْْلَاِب َولَُكْم ِِف الْقَِصاِص َحيَاةٌ يَا أ

 . ( 179البقرة : 

                                                           
 (. 1/571ر السعدي : ـ) تفسي برِوانة : (1)
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كةواتة حوكم كردن بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندوة سيفةتى 
ى سيفةتى جولةكة و خاض يَهةَلكردن و حوكم نةكردن ث ـآئيماندارانة ، و ثشت ل

ثةرستانة ، هةروةكو خواى ثةروةردطار دةربارةيان ضةندةها ئايتى دابةزاندووةتة 
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن  ]خوارةوة ، لةوانةش : 

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
 ]و  [َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

الُِموَن  ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن  ]و  [أ

ُ
 . [أ

ـ رِةزاى خوا لة خؤى و باوكى بيَت ـ لة باسى  ) ابن عباس (كة ثيَشةوا 
ي ـفِ  هُ ـا اللَّ هَ ـلَ زَ نْـ )) أَ ا فةرموويةتى : هؤكارى هاتنة خوارةوةى ئةم ضةند ئايةتةد

، واتة : خواى ثةروةردطار ئةم ئايةتانةى سةبارةت بة  (1) (( ودِ هُ يَـ الْ  نَ مِ  نِ ـيْ تَـ فَ ائِ الطَّ 
 دوو كؤمةَلى جولةكة دابةزاندووة .

                                                           

جه ألثر ) ابن عباس ( ـخريـي تـف ى ـال  عَت  هُ ـاللَّ هُ مَ ِحـ َري ـر األلبانـمحدث الشيخ َنصـقال العالمة ال (1)

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ َوَمْن لَْم َُيْكُ  ]:  ـى ال  عَت ـ ي قوله ـف
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
ي ) السلسلة ـف [ ْم بَِما أ

حت ـتـــ،  2552 ، بـــرقم : 116ــــ 109ص : القســـم األول ، مجلد الســـادس ـالـــ، الصـــحيحة 
نَْزَل  ]عنوان : سبب نزول 

َ
 ر االعتقاديـي غيـاآلية ، وأن الكفر العمل [َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  ] : أنزلـ  لَّ َجوَ زََّعـ  هـاللَّ إن  )) : (
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
 و [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

الُِموَن  ] ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ولَئَِك ُهةُم الَْفاِسةُقونَ  ] و [أ

ُ
ي ـه فــها اللَّــقـال ابـن عبـاس : أنزلـ [ أ

ى ـجاهلية حـَّت ارتضـوا واصـطلحوا علــي الـقهرت األخرى ف ا قدـمـن من اليهود وكانت إحداهـالطائفتي
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مسون وسقا ، وكل قتيل قتله ) الذليلة ( مـن ـزة ( من ) الذليلة ( فديته خـ) العزي ل قتلهـأن كل قتي
مدينة ، فذلت الطائفتـان  ـال  ى ذلك ، حَّت قدم النيبـ) العزيزة ( فديته مائة وسق ، فكانوا عل

ي الصلح ، فقتلـت ـا عليه وهو فـم يوطئهمـم يظهروا ولـ، ويومئذ ل  هـللَّ مقدم رسول اـكلتامها ل
ائة وسق ، فقالت ) ـى ) الذليلة ( أن ابعثوا إلينا ِبـالذليلة من العزيزة قتيال ، فأرسلت ) العزيزة ( إل

يـة ا واحـد ، دـمــا واحـد ، وبلدهـا واحـد ، ونسبهمــن قـط دينهمــي حييــالذليلة ( : وهل كان هذا ف
ا مــنكم لنــا ، وفرقــا مــنكم ، فأمــا إذ قــدم ـا أعطينــاكم هــذا ضيمـــبعضــهم نصــف ديــة بعــض ؟! إَن إمنــ

 هـجعلوا رسول اللَّ ـى أن يـا ، مث ارتضوا علـهيج بينهمـحرب تـحمد فال نعطيكم ذلك ، فكادت الـم
 بينهم . 

يعطهــم مــنكم ، ولقــد حمد ِبعطــيكم مــنهم ضــعف مــا ـه مــا مـــمث ذكــرت ) العزيــزة ( فقالــت : واللَّــ
ر لكــم رأيــه ؛ إن ـخبـــحمد مــن يـى مـــهم فدســوا إلـــا منــا ، وقهــرا لـــصــدقوا ، مــاأعطوَن هــذا إال ضيمــ

  هـى رسول اللَّ ـحكموه . فدسوا إلـم يعطكم حذرمت فلم تـأعطاكم ما تريدون حكمتموه ، وإن ل

ه رسوله ـر اللَّ ـأخب  هـرسول اللَّ  ا جاءـفلم  هـهم رأي رسول اللَّ ـروا لـن ليخبـمنافقيـَنسا من ال

ِيَن يَُسارُِعوَن  ]:  ـ لََّجوَ زََّعـ ه ـِبمرهم كله وما أرادوا ، فأنزل اللَّـ َها الرذُسوُل ََل َُيُْزنَْك اَّلذ يُّ
َ
يَا أ

ِيَن قَالُوا آَمنذا نَْزَل ا ]ى قوله : ـإل [ ِِف الُْكْفرِ ِمَن اَّلذ
َ
ولَئَِك ُهُم َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ُ
ُ فَأ َّللذ

 (. ـ لََّجوَ زََّعـ ه ـا عّن اللَّ ـمـه نزلت ، وإَيهـا واللَّ ـمث قال : فيهم [ الَْفاِسُقونَ 
( من طريق عبدالرمحن بن 95/1/ 3: ر ـمعجم الكبيـي ) الـي فـرانـ( والطب1/246مد )ـأخرجه أح

 . ة بن مسعود عن ابن عباس قال : فذكرهه بن عتبـه بن عبداللَّ ـي الزَند عن أبيه عن عبيداللَّ ـأب
ي ـمنذر وأبـــي داود أيضــا وابــن جريــر وابــن الـــ( ألبــ2/281: ي ) الــدر املنثــور ـوعــزاه الســيوطي فــ

، 12037 :ر ـي ) التفسيــــــالشـــــيخ وابـــــن مردويـــــة عـــــن ابـــــن عبـــــاس ، وهـــــو عنـــــد ابـــــن جريـــــر فـــــ
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ئايا ئةطةر هةر تاكيَك لة موسَلمانان ـ كاربةدةست بيَت يان هةر : بةآلم 
ان ، ضونكة ئةو كارة ثةيوةست نية تةنها بة كاربةدةستانةوة !!! تاكيَكى ترى موسَلم

ـ واتة : هةروةكو كةسانيَكى نةزانكار تيَطةيشتوون !!! ـ بكةويَتة ئةم تاوانةوة 
!!! ض تاوانى حوكم كردن بةجطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار ناردوويةتية خوارةوة ـ 

 حوكميَكى دةبيَت ، و ض مةرجيَكى بؤ دانراوة ؟!

                                                                                                                                                 

 3576 . وعنـد أ  داود )ي إسناده ابـن عبـاس ـم يذكر فـ( من هذا الوجه ، لكنه ل 10/352ج
ر ـا يومهه قول ابـن كثيــمـر فقط خالفا لـي قريظة والنضيـي اليهود خاصة فـ( نزول اآلَيت الثالث ف

مطولة : ) ورواه أبـو داود مـن حـديث ـمد هـذه الــ( بعـد مـا سـاق روايـة أحـ6/160 ر )ـي التفسيـف
 ! ي الزَند عن أبيه َنوهـابن أب

م ـي القاسـم ( أنـه حسـن إسـناده . ولــي الذب عن سنة أبــلباسم فوقد نقل عن صاحب ) الروض ا
 . ي بعض كتبه األخرىـر ( فلعله فـي كتابه : ) التفسيـأر هذا ف

من ـبدالرحـع ىـريف ، فإن مداره علــن هذا اإلسناد هو الذي تقتضيه قواعد هذا العلم الشـحسيـوت
  .( ا قدم بغداد ، وكان فقيهاـمـر حفظه لـغيحافظ ( : صدوق ، تـا قال الـي الزَند ، وهو كمـبن أب

ي الزَند ، وهو ـمن بن أبـي بنحوه ، وفيه عبدالرحـرانـمد والطبـ( : ) رواه أح7/16هيثمي )ـفقول ال
 (.مد ثقات ـضعيف ، وقد وثق ، وبقية رجال أح

ول مــن : فقولــه فيــه : ) ضــعيف ، وقــد وثــق ( لــيس جبيــد ، ألنــه يــرجح قــ) أي : األلبانـــي ( قلــت 
حق أنــه وســط ، وأنــه حســن االــديث ؛ إال أن اــالف ، وهــذا  ــا ـى قــول مــن وثقــه ، والـــضــعفه علــ

 . ه أعلمـذكور فيه . واللَّ ـمـاليستفاد من قوله ال
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لة وةآلمى ئةم ثرسيارةدا دةووتريَت : بؤضوونى ثيَشةوايان و زانايانى ئةهَلى 
سووننة و جةماعة لةم باس ثرسةدا رِوون و ئاشكراية و لة ثةرتوكةكانياندا بة 
جوانرتين شيَوة خراوةتة رِوو و رِوون كراوةتةوة ، لةوانةش كة لة بارةيةوة 

 رِوونكردنةوةيان داوة :

ة ـ رِةزاى خوا لةخؤى و ـ ) ابن عباس ( ثيَغةمبةرى خوا  هاوةَلى بةرِيَزى
ولَئَِك  ]باوكى بيَت ـ كة لةرِاظةى ئةم ئايةتةدا : 

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

 نْ مَ كَ   سَ يْ لَ ، وَ  رٌ فْ كُ   هِ بِ  يَ )) هِ فةرموويةتى :  ائدة (ـمـ) اللة سورةتى  [ُهُم الََْكفُِروَن 
، واتة : ئةوةى كة تيَيداية  (1) (( رِ خِ اآْل  مِ وْ يَـ الْ وَ  هِ لِ سُ رُ وَ  هِ بِ تُ كُ وَ  هِ تِ كَ ئِ اَل مَ وَ  هِ ـللَّ ِبِ  رَ فَ كَ 

بةكوفر دةذميَردريَت ، بةآلم وةكو ئةو كةسة نية كة كوفرى بةخواى ثةروةردطار 
 وفريشتة وكتيَب وثيَغةمبةرانى و بةرِؤذى دوايى كردبيَت .

محةت بيَت ـ كة يةكيَكة لة شويَنكةوتوان ـ واتة : يش ـ بة رِة ) طاووس (وة 
، واتة : كوفريَك نية  (2) (( ةِ ـلَّ مِ ـالْ  نِ عَ  لُ قُ نْـ يَـ  رٍ فْ كُ بِ  سَ يْ )) لَ التابعني ـ فةرموويةتى : 

 لةو جؤرة كوفرانةى كة مرؤظ لة ئايني دةربكات .

                                                           
 (. وإسناده صحيح، مروزي ـ) أخرجه ال (1)

 (. وإسناده صحيح، مروزي ـ) أخرجه ال (2)
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ح (ـ) أبى كورِى ـ ) عطاء (هةروةها  فةرموويةتى  يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ي َرِبَّ
، واتة : كوفرةكة  (3) (( قٍ سْ فِ  ونَ دُ  قٌ سْ ، فِ  مٍ لْ ظُ  نَ وْ دُ  مٌ لْ ظُ ، وَ  رٍ فْ كُ   نَ وْ دُ  رٌ فْ )) كُ : 

 كوفرى بضووكة ، و زوَلمةكةش زوَلمى بضووكة ، و فاسقيَتيةكةش فوسقى بضووكة .

ئيسالم دةرناكات ، و حوكمى  ئةجنامدةرى لة هةر ئةوةش ـ كة كوفرى بضوكة و
 ) حنبل (ى كورِى ـ مد (ـ) أحزبوونةوةى بةسةردا نادريَت ـ دةقى ووتةى ثيَشةوا ثاشطة

اتووة ، و ـدا هـ ( 192/ 2 ي :ـ) مسائل ابن هانرِةمحةت بيَت ـ هةروةك لة  ة ـ بةـ
) كتاب يشة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة  ) أبو عبيد القاسم بن سالم (بؤضوونى ثيَشةوا 

 دا .ـ ( 45ان : ص ـاإلمي

ةموو ئةم ووتانةش ئةوة ئاشكرا دةكةن كة تةنها ئةجنام دانى ئةو كارة ه
لةجؤرى كوفرى طةورة نية ، بةوةش حوكم كردن بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار 
دايبةزاندووة ، وةكو هةموو تاوانةكانى ترة كة بة كوفر ناويان هاتووة و باسيان ليَوة 

لة وةسفيدا فةرموويةتى :  مبةرى خوا كراوة ، وةكو كوشتنى موسَلمان كة ثيَغة
، واتة : وة كوشتنى موسَلمانيش كوفر و بآباوةرِية ، بةآلم  (1) « رٌ فْ كُ   هُ الُ تَ قِ وَ  »

ى دةرناضيَت لة ئيسالم ، مةطةر يَمةبةست ليَرةدا كوفرى بضووكة ، و خاوةنةكةى ث

                                                           
 (. مروزي إبسناد صحيحـ) أخرجه ال (3)

 (. البخاري ومسلمرواه )  (1)
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ى ـ ) االستحالل (ن ةآلَلداناـبريوباوةرِيَكى كوفرى ثيَوةى ثةريوةست بيَت ، وةكو بةح
 !!!! (2)ئةو تاوانة 

)) ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةبارةيةوة فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (هةروةكو ثيَشةوا 
مجمع عليه ، أو بدل ـحالل الـمجمع عليه ، أو حرم الـحرام الـواإلنسان مَّت حلل ال

ى ـثل هذا نزل قوله علي مـمجمع عليه ، كان كافرًا مرتدًا ، ِبتفاق الفقهاء وفـرع الـالش
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن  ] ن :ـأحد القولي

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
ائدة : ـمـ) ال [َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

، واتة : مرؤظ ض كاتيَك  (3) ه ((ـر ما أنزل اللَّ ـمستحل للحكم بغيـأي : هو ال،  ( 44
ةآلأل بكات ، يان حةآلَليَك كة حةراميَك كة زانايان هاودةنط و كؤرِان لةسةرى ح

زانايان هاودةنط و كؤرِان لةسةرى حةرام بكات ، يان شتيَكى شةرعى كة زانايان 
هاودةنط و كؤرِان لةسةرى بطؤرِيَت ، ئةوا بآباوةرِ و ثاشطةزبووةتةوة لةئايني 

ى يةكيَك يَبةكؤرِاى شةرعزانان ، وة سةبارةت بةم جؤرانة وهاوشيَوةكانيان ـ بةث
ولَئَِك ُهُم  ]ضوونةكان ـ ئةم ئايةتة دابةزيوة : لةبؤ

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

                                                           
ـ    ميَدةَل (2) )  دا: ثيَويستة جياوازى بكةين لةنيَوان حةصركردنى كوفر تـةنها لةبةحـةآلَلكردنى دَل

ة ثيَشدا رِوونكرايةوة ـ لـة   ـةروةك لـكة بؤضوونى مورجيئةى طومرِاية ـ ه االسـتحالل القلـيب ( 
كاربةدةسـتانةى كـةحوكم   و كـةس و بؤ تـةكفريكردنى ئـة   ) االستحالل (طةأل رِةضاوكردنى مةرجى 

جطة لةوة دةكةن كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ! ضونكة ئةمةيان ثرس وباسيَكة وئةوةشـيان  بة
 يةكيَكى تر ، جا بةئاطابة نةك بكةويتة هةَلةوة !

 (. 267/ 3: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م (3)
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، واتة : ئةو كةسةية كة حوكم كردن بة جطة لةوةى كة خواى  [الََْكفُِروَن 
 ثةروةردطار دايبةزاندووة بةحةآلأل دةزانيَت .

ـ بة رِةمحةت بيَت  الشيخ ( من بن حسن آلـ) عبداللطيف بن عبدالرحوة ثيَشةوا 
خالف ـريعة ِبطلة تـى شـمستند إلـحرم التحكيم إذا كان الـا يـ)) وإمنـ فةرموويةتى : 

ر وقوانينهم اليت مصدرها آراؤهم ـالكتاب والسنة ، كأحكام اليوَنن واإلفرنج والتت
ي ـذا فحكم هبـجارية . فمن استحل الـهم الـوأهواؤهم ، وكذلك سوالف البادية وعادات

ولَئَِك  ]: ـ ى ال  عَ ت  ـ  رها فهو كافر ، قالـالدماء ، أو غي
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

رين : أن الكفر ـمفسـ، وهذه اآلية : ذكر فيها بعض ال ( 44ائدة : ـمـ) ال [ ُهُم الََْكفُِرونَ 
ه ـر ما أنزل اللَّ ـها تتناول من حكم بغيـهم فهموا أنـر ، ألنـمراد هنا كفر دون الكفر األكبـال

خرج ـي عمومها للمستحل ، وأن كفره مـر مستحل لذلك ، لكنهم ال ينازعون فـ، وهو غي
، واتة : لةو كاتةدا دادوةريةكة حةرام دةبيَت كة متمانة بكاتة سةر  (1) لة ((ـمـعن ال

و سيستةم و تةشريعيَكى ثوضةأل كة ثيَضةوانةى قورئان و سوننةت بيَت ، وةك
ئةحكامى يؤنانى ، يان بيانى ، يان تةتةرى ، و ياساكانيان كة سةضاوةى بؤضوون و 
ئارةزووةكانيانة ، هةروةها داب و نةريتى عةشايةرى كة تيايانداية ، بؤية هةر 
كةسيَك دادوةرى بةو شتانة بةحةآلأل بزانيَت لةخويَن ، جطة لةخويَنيش ئةوا كافر و 

ُ  ]خواى ثةروةردطار فةرموويةتى : بآ باوةرِ دةبيَت ،  نَْزَل اَّللذ
َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

                                                           
 (. 71) منهاج التأسيس والتقديس : ص (1)
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ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ 
ُ
، وة ئةم ئايةتةش ، هةنديَك لةرِاظةوانان سةبارةتى  [ فَأ

ى كوفرى بضووكة ، ضونكة يَليَرةدا مةبةست ث ) الكفر (فةرموويانة : ووشةى 
ة ئةوانة دةطريَتةوة كة حوكم دةكةن بةجطة لةوةى بةديدى ئةوان وا تيَطةيشتوون ك

كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، بةآلم بةبآ بةحةآلَلدانان بؤ ئةو كارةى ، بةآلم 
رِاظةوانان لةطشتيَتى حوكمةكةدا جياواز نني كة بةحةآلَلدانةر دةطريَتةوة ، و 

 كوفرةكةشى لةو جؤرة كوفرانةية كة مرؤظ لة ئايني دةردةكات .

 ) اللجنة الـدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (وة بةهةمان شيَوة طةوةرة زانايانى 
ائزًا فهو  ـده جـل ذلك ، واعتقـ)) لكن إن استحفةرموويانة :  ) السعودية (لة وآلتى 
، واتة : بةآلم ئةطةر  (1) ة ((ـلـمـرج من الـخـر يـر ، وفسق أكبـر ، وظلم أكبـكفر أكب

أل دانا ، وبريوباوةرِى وابوو كة دروستة ، ئةوة كوفرى طةورةية ، و ئةو كارةى بةحةآل
 زَلمةكةش طةورةية ، وفوسقةكةش هةر طةورةية .

ـ بة رِةمحةت  ) عبدالعزيز بن ِبز (وة ثيَشةوا و موفتى ثيَشووى وآلتى سعودية 
) ةى رِةمحةت بيَت ـ كة لةرِؤذنام بيَت ـ سةبارةت بةفةتوايةكى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة

)) دا بآلوبوويةوة فةرموويةتى : ـ مسلمون (ـ) ال، و رِؤذنامةى  رق األوسط (ـالش
حمد ـمفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ مـجواب الـى الـاطلعت عل

                                                           
احة الشــيخ ابــن ِبز ، وَنئبــه : عبــد الــرزاق ـمفتون : الــرئيس : مســـ، الــ 5741ى رقــم : ) فتــو  (1)

 (. ه الغدَينـعفيفي ، وعضو : عبد اللَّ 
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رق األوسط وصحيفة ـي جريدة الشـمنشور فـه ـ الـي ـ وفقه اللَّ ـر الدين األلبانـَنص
ه من ـر ما أنزل اللَّ ـر من حكم بغيـيلته من سأله عن تكفيمسلمون الذي أجاب به فضـال
ن ، و ـمؤمنيـحق ، وسلك سبيل الـر تفصيل ، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيه الـغي

ه ـر ما أنزل اللَّ ـجوز ألحد من الناس أن يكفر من حكم بغيـه ـ أنه ال يـأوضح ـ وفقه اللَّ 
ئةو  ، واتة : ئاطادارم لة (2) لك بقلبه ((ِبجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذ

ـ  ي (ـرالدين األلبانـحمد َنصـ) موةآلمة سودبةخش ورِةوايةى كة خاوةن شكؤ شيَخ 
مسلمون ـ) ال، و  رق األوسط (ـ) الشخوا بيثاريَزيَت ـ فةرمووبووى ، و لة رِؤذنامةى 

دابووةوة سةبارةت : دا بآلوكرابووةوة و كة تيَدا بةرِيَزيان وةآلمى ئةو كةسةى ـ (
بةكافركردنى ئةوةى كة حوكم دةكات بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار بةبآ 
تةفصيأل !! بؤية بينيم ووتةيةكى ثوخت و دروستة و حةق و رِةوايى تيَدا ثيَكاوة ، و 
رِيَبازى باوةرِدارانى تيَدا طرتووةتة بةر ، وة ئةوةشى رِوونكردووةتةوة تيَيدا ـ خواى 

دطار سةركةوتووى بكات ـ كة نابيَت هيض كةسيَك هةستيَت بة تةكفريكردنى ثةروةر
ئةو كةسةى كة حوكم دةكات بةجطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، 
ئةوةش تةنها بة كردةوةى رِةهاى بآ ئةوةى بزانيَت كة ئةو كارةى لة دَلدا بةحةآلأل 

 داناوة ، يان نة ؟!

                                                           
 (. هـ12/5/1416، اتريخ :  6156عدد : ، رق األوسط ـ) جريدة الش (2)
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بؤ حوكمدان  االستحالل (واتة :  )ونى بة حةآلَلدانان كةواتة بةمةرج طرتنى بو
لةسةر ئةو كةسةى كة حوكم بةجطة لةوة دةكات كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة 
ـ وةك ضؤن لة ووتةى زانايانى ثيَشوو دةردةكةويَت ـ بؤضوونى زانايانى ئةهلى سوننة 

نكار و هاومةزهةبة و جةماعةية ، نةك بؤضوونى مورجيئةى طومرِا وةك سةرة نةزا
سةردةميةكانى خةواريج ـ هةروةك ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ناوزةدى 

ـ بانطةشةى بؤ دةكةن و زانايانى ئةهلى سوننةى ثآ تؤمةتبار و  (1)كردوون 
 لةكةدار دةكةن !!!

                                                           
عن كتاب : ـ  هُـاللَّ هَُمِحـ َر يـرالدين األلبانـحمد بن َنصـمجدد : مـر اإلمام الـحدث العصـل مـ)) سئ (1)

 ي ( هل رأيته ؟ـحوالـي الفكر اإلسالمي لسفر الـ) ظاهرة اإلرجاء ف
 ي ؟ـمجلد الثانـي الـموجودة فـي ـ َي شيخنا ـ خاصة الـحواشـقال الشيخ : رأيته فقيل له : ال

ا كنـت ـة حينمـن سـنـفقال الشيخ : كان عندي ـ أَن ـ رأي صدر مِن يوماً ما منذ َنو أكثر مـن ثالثيـ
 اعة التبليغ ؟ـمـي جـجلس حافل عن رأيي فـي مـجامعة ] اإلسالمية [ وسئلت فـي الـف

اعة الـذين ـجمــهؤالء الـي أن أقول ِبلنسبة لـي ِبلـواآلن خطر ف «رية ـصوفية عص »فقلت يومئذ : 
ظ الذهيب ـ خالفوا حافـجاوِبً مع كلمة الـر وخالفوا السلف ـ وأقول هنا تـحاضـر الـي العصـخرجوا ف
 . ر من مناهجهمـي كثيـالسلف ف

ي ـهم فــن نقرأ من كالمهم ـ ألنـخروج اآلن حيـرية ، فهذا يشبه الـي أن امسيهم : خارجية عصـفبدا ل
ر مرتكب الكبائر . لكنهم ـ ولعل هذا ما أدري أن ـي تكفيـخوارج فـالواقع ـ كالمهم ينحو منحى ال
 . منهمأقول ! ـ غفلة منهم أو مكر 
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وة هيض ثةيوةنديةكيش نية لةنيَوان بؤضوونى طومرِايانةى كورت هةَلهيَنانى كوفر 
دا كة بؤضوونى مورجيئة ، و ئةوةى كة بةحةآلَلدانان ـ ) االستحالل (حةآلَلدانان  بة لة

بةمةرج بطريدريَت بؤ بةكافردانانى ئةو كةسةى كة حوكم ناكات بةوةى  ) االستحالل (
كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووةتة خوارةوة هةروةكو بؤضوونى ئةهلى سوننة و 

 جةماعةية !!!

 ) االستحالل (م هاوشيَوةيى ناوةكان ـ كة هةردوو بةحةآلَلدانان لةو باوةرِةشدا
ن سةرةرِاى جياوازى ناوةرِؤكةكان ـ ئةو سةرة نةزانكار و تووتى ئاسايانةى خستووةتة 
ئةو هةَلةيةى كة ئةهلى سوننة و زانايان و ثيَشةوايانى بةوة تؤمةتبار بكةن كة 

آلم تةنها ئةوة بةو جؤرة كةسانة دةَليَن هاودةنطن لة طةأل مورجيئةى طومرِادا !!!! بة
شيَواوة و وةكو كةسى شةو كويَر لةطؤماوى نةزانني و جةهلى  ـآكة رِاستيةكانيان ل

                                                                                                                                                 

َلذ َتْعةِدلُوا  ]:  ـى ال عَت ـ من ِبب قوله ـ أيضا ـ وهذا أقوله 
َ
َوََل ََيْةرَِمنذُكْم َشةَنآُن قَةْوٍم لََعَ أ

 َ ُقوا اَّللذ قَْرُب لِلتذْقَوى َواتذ
َ
 .( 8:  ائدةـمـال)  [اْعِدلُوا ُهَو أ
ض الكبـائر ويسـكتون ـ أو رة هي مكفـرة لكـنهم يدنـدنون حـول بعــرحون ِبن كل كبيـما أدري اليص

هم خوارج إال مـن ـى الكبائر األخرى ، ولذلك أَن ال أرى أن نطلق القول ونقول فيهم أنـميرون ـ عل
،  15/رقـــم الفتـــوى :  785ريط رقـــم : ـ) شـــ(( جوانب وهـــذا مـــن العـــدل الـــذي أمـــرَن بـــه ـبعـــض الـــ

ـــ، قــراءة مــا نقــل عــن ابــن أبــ 00:16:42، القــت :  4رقــم الفتــوى : /55 ي ذم ـر فـــي العــز وابــن عبدالب
 (.  مرجئة ؟ـال
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خؤياندا دةكةون و هةَلدةستنةوة : هةموو مسيَأل زةرديَك هةمزة ئاغا نية ، و هةموو 
 خرِيَكيش طويَز نية ؟!

يان لةبارةى حوكمى حوكم نةكردن ثاش ئةم خستنةرِووة بؤ ووتة و بؤضوونى زانا
بةوةى كة خواى ثةروةردطار دابةزاندووة و ئةو مةرجةى كة لةو بارةيةوة بةمةجيان 
داناوة ، بابزانني بؤضوونى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةم بارةيةوة ضية ؟ و 

ةوايانى ثيَش ئايا ئةم ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ هيض ثيَضةوانةى زانايان و ثيَش
خؤى بووتةوة ـ بة رِةمحةت بن ـ يان نة ؟!!! ئةوةش بة هيَنانةوةى ضةند ووتةيةكى 

ـ بة رِةمحةت بيَت  ) ابن ِبز (ئةم ثيَشةواية ـ سةرةرِاى ئةو ووتةيةى ثيَشووى ثيَشةوا 
ـ كة خراية رِوو و ثشتيوانى ثيَشةواى تيَدا بوو بؤ ثيَشةوا ئةلبانى لةو بؤضوونةيدا ـ 

و ثاش خستنة رِووى ووتةكان هةَلدةستني بة كورتكردنةوةيان لة ضةند خاَليَكدا ، ، 
 ئةوةش بةم ثيَيةى خوارةوة :

ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةكتيَبى كةم ويَنة و  ووتةى يةكةم :
)) إذا علمت أن اآلَيت دا فةرموويةتى : ـ ) سلسة األحاديث الصحيحة (نايابي 

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن  ] الثالث :
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
ولَئَِك ُهُم  ] ، [َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ُ
أ

الُِموَن  ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن  ]،  [الظذ
ُ
:  ي حكمه ـي اليهود وقوهلم فـنزلت ف [أ

شار حكموه ( وقد أـم يعطكم حذرمت فلم تـ) إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه ، وإن ل
وتِيتُْم َهَذا فَُخُذوهُ ِإَوْن  ] ى قوهلم هذا قبل هذه اآلَيت فقال :ـالقرآن إل

ُ
َيُقولُوَن إِْن أ
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مل هذه ـجوز حـ( ، إذا عرفت هذا ، فال ي 41ائدة : ـمـ) ال [لَْم تُْؤتَوْهُ فَاْحَذُروا 
ه ـل اللَّ ر ما أنز ـحكمون بغيـي هم الـذينـن وقضاتـمسلميـحكام الـى بعض الـاآلَيت عل
 ن األرضية .ـمن القواني

ه ـن ِبللَّ ـملة ، إذا كانوا مؤمنيـرهم بذلك ، و إخراجهم من الـجوز تكفيـأقول : ال ي
هم وإن  ـجوز ذلك ، ألنـه ، ال يـر ما أنزل اللَّ ـن حبكمهم بغيـجرميـورسوله ، وإن كانوا م

ن جهة أخرى ، أال هم مـخالفون لـمذكور ، فهم مـكانوا كاليهود من جهة حكمهم ال
هم كانوا جاحدين له  ـه ، خبالف اليهود الكفار ، فإنـا أنزل اللَّ ـا م وتصديقهم ِبـوهي إمي

حكموه ( ، ـموه فلم تـم يعطكم حذرتـمتقدم : ) ... وإن لـا يدل عليه قوهلم الـكم
 .ن أصال ـهم ليسوا مسلميـى أنـِبإلضافة إل

ادي مقره القلب . ـي . فاالعتقـي وعملادـان : اعتقـذا أن الكفر قسمـر هـوس
ا ـمـرع ، وكان مطابقا لـمخالفته للشـفمن كان عمله كفرا ل جوارح .ـحله الـي مـوالعمل
ه ، ـي قلبه من الكفر به ، فهو الكفر االعتقادي ، وهو الكفر الذي ال يغفره اللَّ ـوقر ف

ي قلبه ، فهو مؤمن ـوقر ف اـمـخالفا لـوأما إذا كان م ي النار أبدا .ـخلد صاحبه فـوي
ي فقط وليس كفرا اعتقادَي ، فهو ـخالفه بعمله ، فكفره كفر عملـحبكم ربه ، ولكنه ي

 .. .وإن شاء غفر له (( .، إن شاء عذبه ؛  ـ ىال  عَ ت  ـ ه ـحت مشيئة اللَّ ـت

ثاشان شيَخ ضةند تاوانيَك باس دةكات كة بةكوفر ناويان هاتووة ، كةضى بةو 
)) فمن قام من :  دانةنراوة كة مرؤظى ثآ لة ئايني دةردةضيَت ...جؤرة كوفرة 
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ي ، أي إنه يعمل عمل الكفار ، ـي ، فكفره كفر عملـمعاصـيء من هذه الـن بشـمسلميـال
ها معصية فهو حينئذ كافر حالل الدم ، ألنه شارك الكفار ـإال أن يستحلها ، وال يرى كون

خرج عن هذه القاعدة أبدا ، وقد ـه ، ال يـما أنزل اللَّ ر ـحكم بغيـهم أيضا ، والـي عقيدتـف
ر اآلية : ) كفر دون كفر ( صح ذلك ـي تفسيـهم فـجاء عن السلف ما يدعمها ، وهو قول

رهم ـن وغيـ، مث تلقاه عنه بعض التابعي ـ امَ هُ نْ َع هُ ـاللَّ  يَ ضِ رَ ـ ه بن عباس ـان القرآن عبداللَّ ـمـعن ترج
ي ـي ذلك إَنرة للسبيل أمام من ضل اليوم فـي عنهم لعل فـيسر ل، وال بد من ذكر ما ت

هم ـن ِبرتكابـمسلميـخوارج الذين يكفرون الـرة ، وَنا َنو الـخطيـمسألة الـهذه ال
 .ي ، وإن كانوا يصلون ويصومون ! (( ... ـمعاصـال

ةوة ثاشان ليَكدانةوةى ثيَشني لة هاوةآلن و شويَنكةوتوان ، و زانايان لةم بارةي
ي اليهود ـملة القول ؛ أن اآلية نزلت فـ)) وج دةطيَرِيَتةوة ، و دواتر دةفةرموويَت :

جحد ، فهو كافر كفرا اعتقادَي ، ومن ـي الـه فمن شاركهم فـا أنزل اللَّ ـمـجاحدين لـال
جرم آمث ، ـي ألنه عمل عملهم ، فهو بذلك مـجحد فكفره عملـي الـم يشاركهم فـل

 .  ا تقدم عن ابن عباسـملة كمـلك عن الخرج بذـولكن ال ي

ي ) كتاب ـحافظ أبو عبيد القاسم بن سالم فـرح هذا وزاده بياَن اإلمام الـوقد ش
راجعه ـبتحقيقي ( ، فلي 97ـ  84ي : ص ـمعاصـان ِبلـخروج من اإلميـان : ِبب الـاإلمي

 مزيد من التحقيق .ـمن شاء ال
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ر ـي تفسيـيقول فـ  هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ َرـ م ابن تيمية وبعد كتابة ما سبق ، رأيت شيخ اإلسال
مستحل ـ( : )) أي هو ال 268/ 3جموع الفتاوى : ـي ) مـة فـمتقدمـحكم الـآية ال

 ه (( .ـر ما أنزل اللَّ ـللحكم بغي

مذكور فيها ؟ فقال :  ـمد سئل عن الكفر الـ( أن اإلمام أح 254/ 7مث ذكر ) 
ان بعضه دون بعض ، فكذلك الكفر ، حَّت ـل اإلميان ، مثـكفر ال ينقل عن اإلمي

 ه .ـختلف فيـجيء من ذلك أمر ال يـي

ان ـ( : )) وإن كان من قول السلف أن اإلنسان يكون فيه إمي 312/ 7وقال ) 
ان وكفر ؛ ليس هو الكفر الـذي ينقل عن ـي قوهلم أنه يكون فيه إميـونفاق ، فكذلك ف

نَْزَل  ] : ـى ـال  عَ ت  ـ  ي قـولهـحابه فا قـال ابن عباس وأصـملة ، كمـال
َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن 
ُ
ُ فَأ ى ـملة . وقد اتبعهم علـ، قالوا : كفر ال ينقل عن ال [اَّللذ
 . (1) ة ((ــره من أئمة السنـمد ، وغيـذلك أح

ُ َوَمْن لَْم  ]واتة : ئةطةر زانيت كة ئةم سآ ئايةتة :  نَْزَل اَّللذ
َ
َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهمُ 
ُ
الُِمونَ  ]،  [ الََْكفُِرونَ  فَأ ولَئَِك ُهُم الظذ

ُ
ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ  ]،  [ أ

ُ
 [ أ

هاتووةتة خوارةوة  سةربارةت بة جولة و ووتةيان سةبارةت بةحوكمى ثيَغةمبةر 
نةويَت بيكةن بةدادوةر ئةطةر ئةوةى ثيَدان كة ئيَوة دةتا ))كة دةيانووت : 

                                                           
 (. 116ـ  109مجلد السادس ، القسم األول ، ص ـال،  ، لالبانـي ) السلسلة الصحيحة (1)
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لةنيَوانتاندا ، وة ئةطةر ئةوةى ثيَنةدا كة دةتانةويَت ئةوا نايكةن بةدادوةر 
وة قورئانى ثريؤزيش ئاماذةى بؤ ئةم ووتةيةيان كردووة ، ثيَش ئةم  ((لةنيَوانتاندا 

وتِيُتْم َهَذا فَُخُذوهُ ِإَوْن لَمْ  ]ئايةتانة ، و فةرموويةتى : 
ُ
  تُْؤتَوْهُ فَاْحَذُرواَيُقولُوَن إِْن أ

، جا ئةطةر ئةمةت زانى ، دروست نية حوكمى ئةم ئايةتة بدةى بةسةر هةنديَك  [
لة كاربةدةستى موسَلمانان و دادوةرِانياندا ، ئةوانةى كة حوكم دةكةن بةوةى كة 

 خواى ثةروةردطار داينةبةزاندووة ، لة ياسا مرؤظ كردةكان .

: نابيَت بةوة تةكفري بكريَن ، و لة ئوممةتى  (بانى واتة : ثيَشةوا ئةل )دةَليَم 
ئيسالم دةربكريَن ، ئةطةر باوةرِيان بة خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى هةبوو 

  ئةطةرضى بةو حوكمكردنةيان كة بة جطة لةوة دةيكةن كة خواى ثةروةردطار ،
مى كوفريان دايبةزاندووة بة ستةمكاريش لةقةَلةم بدريَن ، بةآلم نابيَت حوك

بةسةردا بدريَت ، ضونكة ئةوان ئةطةر لة رِواَلةتى حوكم كردنةكةيان وةكو جولةكان 
بن ، دةبينني لةاليةنى ترةوة جياوازن ليَيان ، كة بريتية لة باوةرِهيَنان و بةرِاست 
دانانيان بؤ ئةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، بة ثيَضةوانةى جولةكة 

دةكرد ، هةروةكو ووتةى ثيَشوويان بةَلطةية لةسةرى  ـآ، كة نكوَليان لبيَباوةرِةكان 
،  ((وة ئةطةر ئةوةى ثيَنةدا كة دةتانةويَت ئةوا نايكةن بةدادوةر لة نيَوانتاندا )) : 

 سةرةرِاى ئةوةى كة ئةوان هةر لة بنةواوة موسَلمان نني .
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كردةوةيى ،  وة نهيَنى ئةمةش ئةوةية كة كوفر دوو جؤرة : ئيعتيقادى و
ئيعتيقاديةكةشيان جيَطةى دَلة و كردةوةييةكةش جيَطةى ئةندامةكانى لةش و 

 رِووكةشة .

جا ئةو كةسةى كة كردةوةكةى كوفر بيَت لةبةر ثيَضةوانة بوونةوةى بؤ 
دَلداية ، ئةوا ئةو كاتة كوفرةكةى  شةريعةت ، و هاوشيَوةى ئةو كوفرة بيَت كة لة

ئةو كوفرةية كة خواى ثةروةردطار ليَى خؤش نابيَت ، و كوفريَكى ئيعتيقادية ، و 
 خاوةنةكةشى بة هةتا هةتايى لة ئاطردا دةميَنيَتةوة .

بةآلم ئةطةر ثيَضةوانةى ئةو كوفرة بيَت كة لةدَليدا جيَطريبووة ، ئةوا ئةو كةسة 
باوةرِى بة حوكمةكةى خواى ثةروةردطارى هةية ، بةآلم بةكردةوةكانى ثيَضةوانةى 

 تةوة ، ئةوا كوفرةكةى تةنها كوفريَكى كردارية ، نةك كوفريَكى ئيعتيقادى ، وبوو
مةشيئةتى خواى ثةروةردطارةوة ، ئةطةر ويستى هةبوو سزايى  دةكةويَتة ذيَر ويست و

 .دةدات ، وة ئةطةر ويستى هةبوو ليَى خؤش دةبيَت 

كةضى بةو  ثاشان شيَخ ضةند تاوانيَك باس دةكات كة بةكوفر ناويان هاتووة ،
جؤرة كوفرة دانةنراوة كة مرؤظى ثآ لة ئايني دةردةضيَت ... و دةَليَت : جا هةر 
كةسيَك لة موسَلمان هةستيَت بة هةنديَك لةم تاوانانة ، ئةوا كوفرةكةى كوفريَكى 
كردارية ، واتة : كردةوةى بآ باوةرِان دةكات ، جطة لةوةى كة ئةطةر بة حةآلَلى 

ى كافر دةبيَت و خويَنى حةآلأل دةبيَت ، يَى نةزانيَت ، ئةو كاتة ثبزانيَت ، و بة تاوان
ضونكة هاوبةشى بآ باوةرِانى كردووة لة بريوباوةرِيشياندا ، حوكم كردنيش بةوةى كة 



 

 

 192 ba8.org 

 ................................                    ةمحةت بي ت  لة ئريجا                               بةرائةتى ثي شةوا ئةلبانى بة ر 

خواى ثةروةردطار داينةبةزاندوة هةرطيز لةم رِيَساية بةدةر نية ، بطرة لة 
ت ، ئةويش ئةو ووتةيةيانة كة ثيَشينيشةوة ئةوة هاتووة كة ثاَلثشتى ئةمة بكا

 لةـى  ح (ـ) صحيكة بة  ر ((ـر دون كفـ)) كفلةرِاظةى ئايةتةكةدا فةرموويانة : 
ةوة ـ رِةزاى خوا لة خؤى و باوكى ـ ) عباس (كورِى  ه (ـ) عبداللَّ رِاظةوانى قورئان 

ان بيَت ـ ثيَمان طةشتووة ، ثاشان هةنديَك لة شويَنكةوتوان و جطة لةوانيش ئةوةي
ليَوة وةرطرتووة ، وة ليَرةدا بة ثيَويستى دةزامن كة ئةوةى كة لة توانادا بيَت ليَيانةوة 
باس بكةم ، بةَلكو ببيَتة رِووناك كةرةوةى ريَطاى ئةو كةسانةى الرِيَبوون لةم 
رِؤذانةدا و لةم باس و ثرسة زؤر ترسناكةدا ، و ئةو ريَطايةيان طرتووةتة بةر كة 

وبويانةبةر كة بة كةوتنة تاوان موسَلمانانيان بةكافر دةكرد ، خةوارجيةكان طرتو
 ئةطةرضى نويَيشيان بكرداية و رِؤذووشيان بطرتاية !!

ثاشان ليَكدانةوةى ثيَشني لة هاوةآلن و شويَنكةوتوان ، و زانايان لةم بارةيةوة 
 دةطيَرِيَتةوة ، و دواتر دةفةرموويَت : ثوختةى ووتةكان ئةوةية كة :

يةتانة لةسةر جولةكةى نكوَليكار دابةزيوون كة نكوَليان لةوةبوو كة خواى ئةم ئا
ثةروةردطار دايبةزاندوة ، جا هةر كةسيَك هاوبةشيان بكات لةنكوَليكردندا ئةوا 
 كوفرةكةى كوفريَكى ئيعتيقادية ، و هةر كةس كة هاوبةشيان نةكات لة

، ضونكة هةمان كردةوةى نكوَليكردنةكةيان ئةوا كوفرةكةى كوفريَكى كردةوةيية 
ئةوانى كردووة ، و بةوةش كةسيَكى ستةمكار و تاوانبارة ، بةآلم بةو كردةوةيةى لة 
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 ) عباس (ى كورِى ـ ه (ـ) عبداللَّ ئوممةتى ئيسالم دةرناضيَت هةروةكو ثيَشرت لة ووتةكةى 
 ـ رِةزاى خوا لة خؤى و باوكى بيَت ـ طيَرِامانةوة .

) باسى  دا لةـ ان (ـ) اإلمي يش لة بيد قاسم بن سالم (حافظ أبو عـ) الثيَشةوا 
بة تةحقيقى من ، ئةوةى ليَكداوةتةوة و  ( 97ـ  84ي : ص ـمعاصـان ِبلـخروج من اإلميـال

زياتر رِوونى كردووةتةوة ، جا هةر كةسيَك ئةيةويَت زياتر بزانيَت بابطةرِيَتةوة بؤ 
 كتيَبى ناوبراو .

) ابن بينيم كة ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم وة ثاش ئةوةى كة نووسرا ، 
/  3جموع الفتاوى : ـ) مـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة رِاظةى ئايةتى حوكمدا و لة  تيمية (
ئةو كةسةى حوكم كردن بة جطة لةوةى كة : واتة  ))دا فةرموويةتى : ـ ( 268

 . ((خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة بة حةآلأل بزانيَت 

) فةرموويةتى : كة ثيَشةوا لة هةمان سةرضاوةدا  ( 254/ 7)  ةل ثاشان
ثرسيارى ليَكرا سةبارةت بة كوفرى باسكراو لة ئايةتةكةدا ؟ ئةويش  مد (ـأح

ان بعضه دون ـ)) مثل اإلميفةرمووى : كوفريَكة خاوةنةكةى لة ئيمان ناباتة دةرةر ، 
 وازى تيَدا نةبيَت .، تاكو شتيَك لةوة ديَت كة جيا بعض ، فكذلك الكفر ((

فةرموويةتى : جا ئةوةى كة لة هةمان سةرضاوةدا دا ـيش ( 312/  7) وة لة 
لة ووتةى ثيَشيندا هاتووة كة مرؤظ دةكريَت باوةرِ و دوو رِوويشى تيَدا بيَت ، 
بةهةمان شيَوة هاتووشة كة : كة مرؤظ باوةرِ و كوفريشى تيَدا كؤدةبيَتةوة ، بةآلم 
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 ) عباس (ى كورِى ـ ه (ـ) عبداللة لة ئوممةتى دةردةكات ، هةروةكو ئةو كوفرة نية ك
َوَمْن لَْم  ]ـ رِةزاى خوا لة خؤى و باوكى بيَت ـ و هاوةآلنى لة رِاظةى ئايةتى : 

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ 
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
فةرموويانة : كوفريَكة مرؤظ لة  [ َُيُْكْم بَِما أ

، و جطة لةويش لة ثيَشةوايانى سوننة  مد (ـ) أحثيَشةوا  ئوممةت دةرناكات ، و
 لةوةدا شويَنيان كةوتووة .

لةووتةيةكى تريدا فةرموويةتى ئةم ثيَشةواية هةر لةم بارةيةوة و  ووتةى دووةم :
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن  ]:  )) قوله :

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
لَْم  َوَمنْ  ]،  [َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

الُِموَن  ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
ُ   ] ، [َُيُْكْم بَِما أ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن 
ُ
 . (1)ي الكفار كلها ـ، قال : وهي ف [أ

هذه اآلَيت الثالث الكفار من ـمقصود بـي أن الـريح فـحديث : دليل صـوال
هم  ـريعة اإلسالمية وأحكامها ، ويلحق بـد والنصارى ؛ وأمثاهلم الذين ينكرون الشاليهو 

ا واحدا ـي ذلك ؛ ولو كان يتظاهر ِبإلسالم ، حَّت ولو أنكر حكمـكل من شاركهم ف
 منها .

                                                           
ه بن ـ( قال : ثنا أبو معاوية : ثنا األعمش عن عبداللَّ  286/  4ي مسنده ) ـمد فـ) أخرجه أح (1)

 (. نـرط الشيخيـى شـ.. ، وهذا إسناد صحيح علقوله .  راء بن عازب عن النيبـمرة عن الب
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يء منها مع عدم ـحكم بشـا ينبغي التنبه له ، أنه ليس كذلك من ال يـمـولكن م
ملة ألنه مؤمن ، ـى مثله ِبلكفر وخروجه عن الـكم علحـجوز الـإنكاره ذلك ، فال ي

 ي األمر أن يكون كفره كفرا عمليا .ـغاية ما ف

متحمس ـر من الشباب الـمسألة يغفل عنها كثيـي هذه الـذه نقطة هامة فـوه
حكام ـى الـخروج علـر من األحيان يقومون ِبلـي كثيـلتحكيم اإلسالم ، ولذلك فهم ف

اس ـحمـمجرد الـرة ، وسفك دماء بريئة لـإلسالم ، فتقع فنت كثيحكمون ِبـالذين ال ي
ا ليس منه كالعقائد الباطلة ـمـم تعد له عدته ، الواجب عندي تصفية اإلسالم مـالذي ل

ى هذا ـجيل علـمخالفة للسنة ، وتربية الـ، واألحكام العاطلة ، واآلراء الكاسدة ال
 . (1) (مستعان (ـه الـمصفى . واللَّ ـاإلسالم ال

نَْزَل  ]واتة : ووتةى خواى ثةروةردطار كة فةرموويةتى : 
َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن 
ُ
ُ فَأ ولَئَِك ُهُم  ]،  [اَّللذ

ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

الُِموَن  ُ  ]،  [الظذ نَْزَل اَّللذ
َ
ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ُ
هةمووى  [  أ

 سةبارةت بة بآ باوةرِان هاتووةتة خوارةوة .

                                                           
، حـديث رقـم :  457األول : ص مجلد السادس ، القسم ـ: ال، لالبانـي ) السلسلة الصحيحة  (1)

ُ  ] ر آَيت :ـ: تفسيحت عنوانـ، ت2704 نَْزَل اَّللذ
َ
 (.ي الكفارـها فـوأن،  [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ



 

 

 196 ba8.org 

 ................................                    ةمحةت بي ت  لة ئريجا                               بةرائةتى ثي شةوا ئةلبانى بة ر 

: بةَلطةيةكى ئاشكراية لةسةر ئةوةى كة مةبةست بةم سآ  فةرموودةكةش
خاض ثةرستان و هاوشيَوةكانيان ـ ئةوانةى كة نكوَلى  لةجولةكة و باوةرِانةيَئايةتة ب

انى دةكةن ـ ، وة ئةوانةشيان دةدريَتةثاأل كة لةشةريعةتى ئيسالمى و ئةحكامةك
هاوبةشيان دةكةن لةوةدا ، ئةطةرضى واش دةربربِيَت كة موسَلمانة ، تةنانةت ئةطةر 

 يةك حوكميش لةحوكمةكانى ئينكار بكات .

بةآلم ئةوةى كة ثيَويستة ئاماذةى بدريَتآ ئةوةية كة ئةو كةسةى كة حوكم 
ار نةكردنى بؤى ، نابيَت حوكم بةسةر ئةو جؤرة ناكات بةهيض شتيَكى لةطةأل ئينك

كةسانةدا بدريَت بة كوفر و دةرضوونى لةئوممةت ، ضونكة ئةو باوةرِدارة ، ئةوثةرِى 
 ئةوةى كة لةو كارةدا هةية ئةوةية كة كوفرةكةى كوفريَكى كردارية .

ئةمةش خاَليَكى طرنطة لةم ثرس و باسةدا ، كة زؤريَك لةالوانى ثةرؤش و 
ضوو بؤ هاتنةدى حوكمى ئيسالم ليَى بيَئاطان !!! بؤية دةبينيت لةزؤريَك هةَل

لةبوارةكاندا هةَلدةسنت بة دةرضوون لةو كاربةدةستانةى كة حوكم بةئيسالم ناكةن ، و 
بةو هؤكارةشةوة ئاشوبيَكى زؤر دةكةويَتةوة ، لةطةأل رِشتنى خويَنى ضةندةها كةسانى 

اسةتةى كة ئامادة باشى بؤ نةكراوة ، بةآلم ئةوةى كة بآ تاوان ، تةنها لةبةر ئةو حةم
من بة ثيَويستى دةزامن ئةوةية كة ثيَويستة : ئيسالم ثاآلوتة بكريَت لةوانةى كة لةو 
نني ، وةكو بريوباوةرِة ثوضةَلةكان ، و ئةحكامة ثةككةوتووةكان ، لةطةأل بؤضوونة 

كردنى نةوة و وةضةى موسَلمانان دؤرِاوةكان كة ثيَضةوانةى سوننةتن ، ثاشان ثةروةردة
 لةسةر ئةو ئيسالمة ثاآلوتةكراوة ... خواى ثةروةردطاريش يارمةتى دةرة .
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دابةشكردنيَكى بؤ ثلةكانى تاوانى ئةو كةسانةى كة  وة لة ووتةى سآيةم :
 حوكم ناكةن بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، فةرموويةتى :

 ه وهو :جب أن يتفطن لـ)) وهنا أمر ي

ملة ، وقد يكون معصية :  ـه قد يكون كفرا ينقل عن الـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـأن ال
مذكورين ـن الـى القوليـجازَي وإما كفرا أصغر علـرة . ويكون كفرا : إما مـرة أو صغيـكبي

 حاكم :ـ. وذلك حبسب حال ال

ر فيه أو استهان ـخيـم ر واجب ، وأنهـه غيـا أنزل اللَّ ـحكم ِبـفـإنه إن اعتقد أن ال
 ر .ـه : فهذا كفر أكبـبه مع تيقنه أنه حكم اللَّ 

ي هذه الواقعة ، وعدل عنه ـه ، وعلمه فـا أنزل اللَّ ـحكم ِبـوإن اعتقد وجوب ال
جازَي أو كفرا ـرافه ِبنه مستحق للعقوبة ، فهذا عاص ، ويسمى كافرا كفرا مـمع اعت
 أصغر .

حكم ـ ـي معرفة الـع بذل جهده و استفراغ وسعه فه فيها ـ مـوإن جهل حكم اللَّ 
 . (1) ى اجتهاده وخطؤه مغفور ((ـخطيء له أجر علـوأخطأه ، فهذا م

 واتة : وة ليَرةد شتيَك هةية ثيَويستة ليَى بةئاطابني ئةويش ئةوةية كة :

                                                           
 (. 1/60: ، لالبانـي خريج الطحاوية ـ) ت (1)
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حوكم كردن بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، لةوانةية لةو 
ى لةئوممةت دةردةضيَت ، وة لةوانةشة تاوان بيَت ـ طةورة يان يَة بيَت كة ثجؤرة كوفر

بضوك ـ . وة بة كوفريش دابنريَت : يان وةكو مةجاز ، يان كوفريَكى بضووك بيَت ، 
 ى حاَلى حاكمةكة :يَى ئةو دوو بؤضوونةى ثيَشوو كة باسكران ، ئةوةش بةثيَبةث

كردن بةوةى كة خواى ثةروةردطار  جا ئةطةر بريوباوةرِى وابوو كة حوكم  
دةكرد ، لةطةأل يَدايبةزاندووة ثيَويست نية ، و ئةو ئازادة تيايدا ، يان سوكايةتى ث

حوكمةكةى خواى ثةروةردطار : ئةوا لةم بارةدا بةكوفرى طةورة  ئةوةى كة دَلنياية لة
 دةذميَردريَت .

روةردطار دايبةزاندووة وة ئةطةر باوةرِى وابوو كة حوكم كردن بةوةى كة خواى ثة
ثيَويستة ، وة حوكمةكةشى لةو رِوداوةدا دةزانى ، كةضى ليَى ال دةدات ، لةطةأل 

ى دةووتريَت يَداننانى بةوةى كة شايستةى سزاية ، ئا ئةم جؤرةيان : وةكو مةجاز ث
 كافرة و كوفرى كردووة ، يان كوفرى بضووكى كردووة .

لةو شتةدا نةزانى ـ سةرةرِاى ئةوةى كة  بةآلم ئةطةر حوكمى خواى ثةروةردطارى
هةموو هةوأل و كؤششيَكى خستووةتة طرِ بؤ زانينى حوكمةكة ـ كةضى بةهةَلةدا 
ضووة ، ئا ئةمةيان هةَلةى كردووة ، بةآلم ثاداشتى هةية لةسةر ئةو هةوأل و 

 كؤششةى كة داويةتى و هةَلةكةشى ليَناطريدريَت .
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سوودةكانى  اندنى هةنديَك لةـيَنجباسى هةَل وة لة ووتةى ضوارةم :
ي هذا ـ)) ففةرموويةتى :  فةرموودةكانى ثيَغةمبةرى خوادا  فةرموودةيةك لة

ن وقضاة ـحديث تنبيه ألمور تتعلق بنا َنن ، وتتعلق ِبألمة اليت تنصب مفتيـال
 يـمذكور فـميعًا الوعيد الشديد الـه ، ويتناسى هؤالء جـر ما أنزل اللَّ ـحكمون بغيـي

ولَئَِك ُهُم  ] ثالث آَيت من القرآن الكرمي :
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن  ] ( 44ائدة : ـمـ) ال [الََْكفُِروَن 
ُ
 ] ( 47ائدة : ـمـ) ال [فَأ

الُِمونَ  ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
حكم ـ، بل ِبل حة بذمـريـ( هذه آَيت ص 45ائدة : ـمـ) ال [ فَأ

 ه .ـا أنزل اللَّ ـحكم ِبـم يـى من لـِبلكفر عل

ه منه حكٌم يرادف الردة ، ـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـرة : أن الـولكن ههنا كلمة قصي
ـ ه ـى رسول اللَّ ـي الكذب علـومنه حكٌم ال يلزم منه الردة ، التفصيل الذي ذكرَنه ف

 : ر هذه اآلَيت الثالثـي تفسيـ، أيضًا ال بد من استحضاره ف ـ مَ لَّ سَ وَ  هِ آلِ وَ  هِ يْ ل  عَ  هُ ـى اللَّ لَّ صَ 
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن  ]

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
قال ابن (  44دة : ـائـمـ) ال [َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

إن : أي ،  [كفر دون كفر  ]ي هذه اآلية : ـر ) الكافرون ( فـي تفسيـعباس ف
ن ـمسلميـٌر من الـجهله كثيـي ، وهذا ما يـكفر اعتقادي قليب ، كفر عملالكفر نوعان :  

ا أنزل ـحكم ِبـم يـهم يتومهون أن كل من لـاليوم وخاصة منهم الشباب الناشئ ، فإن
حكم ـحاكم الذي يـى الـجب أن يُنظر إلـه فهو مرتد عن دينه ، وليس كذلك ، بل يـاللَّ 
ى ـه مستحاًل له بقلبه ، مؤثراً له علـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـيه ، فإن كان ـر ما أنزل اللَّ ـبغي
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ي قرارة قلبه ـه وحكم نبيه ، فهذا هو الذي يرتد به عن دينه ، أما إن كان فـحكم اللَّ 
ه ـه هو الصواب وهو الواجب ، لكن يقول : أعاننا اللَّ ـا أنزل اللَّ ـحكم ِبـيعتقد ِبن ال

جد لنفسه عذرًا ، ولو أنه عذر ـهذا ، فهو يـَنكم إال بر كيف لنا أن ـى هؤالء البشـعل
ه وحكم رسوله ، أنه ـى أنه يؤمن حبكم اللَّ ـهذا العذر يدل علـا اعتذاره بـر مقبول ، إمنـغي

ٌر من الناس الذين نظن ـا ينحرف كثيـحكم ، كمـهو الصواب ، ولكن اَنرف عن هذا ال
 راً .ـهم خيـب

ه ليس معصومًا ، ـه ، وحبديث رسول اللَّ ـبكتاب اللَّ حكم ـمسلم الذي يـحاكم الـال
ه ، فهذا ينطبق ـر ما أنزل اللَّ ـي حكٍم ما ، أي : يُرشى ـ مثاًل ـ فيحكم بغيـفقد يضل ف
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن  ] : ـ ىـال  عَ ت  ـ  عليه قوله

ُ
ولكن ِبي معّن ) ،  ( 44ائدة : ـمـ) ال [فَأ

ا ارتشى وحكم ـردة أم كفر معصية ؟ ننظر إذا كان حينمأولئك هم الكافرون ( كفر 
ا يعتقد الغاش ، والسارق ، ـي نفسه ، كمـا ليس له ، إن كان يعتقد أنه آمث فـي ِبـللراش
ا ـي اخل ، فهو آمث وليس بكافر ، وهذا معّن ) كفر دون كفر ( ، وإن كان يقول كمـوالزان

ي قلبه ، يقول ـان فـا يدخل اإلميـمـجنبية ولر من الشباب الذي تثقف الثقافة األـيقول كثي
ى رأسه ِبلكفر ، فهو ـخل ، فهذا وضع الغطاء علإان بال رجعية بال كذا ـ: بال إسالم بال إمي

 ر .ـمصيـى جهنم و بئس الـإل

ا ـه ، وِبـا أنزل اللَّ ـحكم ِبـمسلم أن يـى الـجب أن نعرف أن الواجب علـفإذًا : ي
ي ـي الطريق فيأتـي فـ؛ سواًء كان مفتيًا عادًَي كرجل ميش ه ـره وبينه رسول اللَّ ـفس
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ي  ـإنسان ويسأله ، فيجب عليه أن يتثبت وال يقول له : حرام حالل ؛ ألنه درس ف
ى أال ـى وأولـموظف ( أولـمفيت الرمسي ) الـه أنه حرام أو حالل ، كذلك الـكتاب اللَّ 

حكم القضاة ـى أال يـى وأولـوالقضاء أوليفيت الناس بدون رشد ، وبدون بينة وحجة ، 
 هِ آلِ وَ  هِ يْ ل  عَ  هُ ـى اللَّ لَّ صَ ـ ه ـه ، وما جاء عن رسول اللَّ ـي كتاب اللَّ ـا جاء فـي قضائهم إال ِبـف

 . (1) (( ـ مَ لَّ سَ وَ 

ةدا تيَبينيةكى طرنط هةية ثةيوةستة بةخؤمانةوة ، و يواتة : لةم فةرموود
ضةندةها موفتى و قازى دادةنةن بؤ ئةوةى حوكم بةوة ثةيوةستيشة بة ئوممةتةوة كة 

بةزاندووة ، كةضى هةموو ئةوانة ئةو هةرِةشة ينةبكةن كة خواى ثةروةردطار دا
ى ليَوةكراوة قورئانى ثريؤزدا باسكر ىلة بري خؤ دةبةنةوة كة لةم سآ ئايةتة يانتوندة

 :[  ِ ولَئ
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
 ] ( 44ائدة : ـمـ) ال [َك ُهُم الََْكفُِروَن َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن 
ُ
الُِموَن  ] ( 47ائدة : ـمـ) ال [فَأ ولَئَِك ُهُم الظذ

ُ
ائدة : ـمـ) ال [فَأ

تيَداية  يانسةرزنشتيان تيَداية ، بةَلكو حوكمدان ة بةرِاشكاوىئايةتان مةئ،  ( 45
 ة ناكات كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة .بةكافريَتى ئةو كةسةى كة حوكم بةو

كردن بةجطة  بةآلم ليَرةدا ووتةيةكى كورت هةية ئةويش ئةوةية كة : حوكم
لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندوة ، جؤرى واى هةية هاوشيَوةى كوفرى 
ثاشطةزبوونةوةية ، وة جؤرى واشى هةية ثاشطةزبوونةوة ناخوازيَت ، بةو شيَوةيةى 

                                                           
 (. هـر ما أنزل اللَّ ـحت عنوان : حكم من حكم بغيـ، ت 15/ 34ي : ـ) دروس للشيخ األلبان (1)
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، هةروةها دةبيَت  وةكردبامسان ليَوة لةباسى دروكردن بةدةم ثيَغةمبةرةوة كة 
ولَئَِك ُهُم  ]لةرِاظةى ئةم سآ ئايةتةشدا : 

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

 ضاودا بيَت .شئةمةمان لة ثيَ ( 44ائدة : ـمـ) ال [الََْكفُِروَن 

يش ـ رِةزاى خوا لةخؤى و باوكى بيَت ـ  () عباس ى كورِى ـه (ـ) عبداللَّ 
،  )) كفر دون كفر ((ى ئايةتةكةدا فةرموويةتى : ـ ) الكافرون (رِاظةى تةفسري ولة

دَلداية ، و كوفريَك كردةوةيةى  واتة : كوفر دوو جؤرة : كوفريَكى ئيعتيقادى كة لة
ـ نايزانن ، وة بة رِؤذطارى ئةمرِؤدا  ، ئةمةش ئةوةية كة زؤريَك لة موسَلمانان ـ لة

تايبةت ئةو طةجنانى تازة ثيَطةيشتوو ، كة دبينني طومانيان واية كة هةر كةسيَك 
حوكم بةوة نةكات كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، ئةوا ثاشطةزبووةية لة 
ئايينةكةى ، و واش نية ، بةَلكو ثيَويستة برِوانريَتة ئةو حاكمةى كة حوكم دةكات 

خواى ثةروةردطار دايبةزاندوة ، جا ئةطةر حوكمكردنى بةوةى كة  بة جطة لةوةى كة
خواى ثةروةردطار داينةبةزاندوة بةو شيَوةية بوو كة بةدأل بةحةآلَلى دةزانى ، و ثيَشى 

، بيَطومان ئةمةية  دةخست بةسةر حوكمى خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى 
ةى دَليدا بريوباوةرِى وابوو كة : كة ثاشطةزبووةتةوة لةئايينةكةى ، بةآلم لةقةرار

حوكم كردن بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة دروست و ثيَويستة ، بةآلم 
ضؤن بؤمان  دةَليَت : خواى ثةروةدطار يارمةتى دةرمان بيَت بةسةر ئةو خةَلكةدا ،

، و ئةوةشى كردووة بة بيانوويةك بؤ خؤى ، هةية حوكم بكةين ئيلال بةوة نةبيَت 
ئةطةرضى بيانووةكةش وةرطرياو نية ، ئةوة نةبيَت كة بيانووهيَنانةوةكةى بةم بيانووة 



 

 

 203 ba8.org 

 ................................                    ةمحةت بي ت  لة ئريجا                               بةرائةتى ثي شةوا ئةلبانى بة ر 

تةنها بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة باوةرِى بة حوكمةكةى خواى ثةروةردطار و 
هةية ، و دروستيشة ، بةآلم اليداوة لةم حوكمةدا ، هةروةكو  ثيَغةمبةرةكةى 

 انى ضاكيشمان ثيَيان هةية .ضؤن خةَلكانيَكى زؤر الدةدةن كةضى طوم

كاربةدةستى موسَلمان كة حوكم دةكات بةكتيَبةكةى خواى ثةروةردطار و 
ثاريَزراو نية لةتاوان ، بؤية رِةنطة  بةفةرموودةكانى ثيَغةمبةرى خوا 

لةحوكميَكدا البدات ، واتة : بةرتيلى بدريَتآ ـ وةك منوونةيةك ـ و حوكم بةجطة 
ولَئَِك  ]: ةردطار دايبةزاندووة ، ئائةمة ئةم ئايةتةى لةوة بكات كة خواى ثةرو

ُ
فَأ

دا دةدريَت ، بةآلم بةكام واتايان ، بةواتاى يبةسةر ( 44ائدة : ـمـ) ال [ُهُم الََْكفُِروَن 
ى دةووتريَت كوفر ؟ يَئةوةى كة كوفرةكةى كوفرى ثاشطةزبوونةوةية ، يان تاوانة و ث

يلى وةرطرت ، و حوكمى بةالى بةرتيلدةردا دةرِوانني كة ئةطةر ئةو كاتةى بةرت
شتيَكى ثيَدا كة مافى خؤى نةبوو ، ئةطةر باوةرِى وابوو كة خؤى بؤ  داشكاند بةوةى

خؤى تاوانبارة ، هةروةكو خيانةتكار و دز و داويَن ثيس ... هتد ، باوةرِيان واية كة 
ة ، وة ـ ون كفر (()) كفر دتاوانبارن ، ئةوا تاوانبارة نةك كافر ، و ئةمةش واتاى 

ئةطةر ـ وةكو ضؤن زؤريَك لة الوانى طؤشكراو بةرِؤشنبريى بيانى دةيَليَن ـ بَليَت : بة 
بآ ئيسالم و بة بآ ئيمان و بة دواكةوتن ، و بةبآ ئةمة و ئةوة ... هتد ـ كة 
ئيمانةكةيان تةنها زارةكية و نةرِؤشتووةتة دَلةكانيانةوة ـ ئةوا ئةمة ثؤشةرى كوفرى 

 ةر خؤدا داوة ، ئةوةش بةرِةو دؤزةخ و خراثرتين ئاكام .بةس
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يَت بزانني كة ثيَويستة لةسةر موسَلمان حوكم بكات بةوةى كة دةب كةواتة :
ى كة ثيَغةمبةرةكةى رِاظة و رِوونى شيَوةية خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، و بةو

رِوات ، و كةسيَك ، ئةطةر موفتيةكى ئاسايى بيَت و بةرِيَطةدا ب كردووةتةوة 
بيَت ثرسياريَكى ليَبكات ، ثيَويستة لةسةرى دَلنيايى بكات و لةخؤيةوة نةَليَت : 
حةرام ... حةآلأل ... بةَلكو ئةوةبيَت كة لةكتيَبةكةى خواى ثةروةردطاردا هاتووة كة 

زؤر لةثيَشرتة كة فةتوا بؤ خةَلك  حةرامة يان حةآلَلة ، هةروةها موفتيةكى رِةمسيش
ت بةبآ ضاورِؤشنى و بةبآ بةَلطة ، دادوةريش بةهةمان شيَوة ئةوالتر و نةدا

قةزاوةتياندا قةزاوةت نةكةن جطة بةوة نةبيَت كة  ئةوالتريشة كة تيَيدا دادوةران لة
 . ى هاتووة ةكةثيَغةمبةرسوننةتى  لةكتيَبةكةى خواى ثةروةردطار و لة

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم  دةرةجنام و ثوختةى ئةم ووتانةى ثيَشةوا ئةلبانى
 هةَلدةطوازريَت :دةخويَنريَتةوة و  ـآخاآلنةى ل

ثيَويست و واجبة لةسةر هةموو موسَلمانيَك : كة حوكم بةوة بكات كة  ـ 1
رِاظة و ئاشكراى  خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، و بةوةى كة ثيَغةمبةرى خوا 

 ، و زانا ، و كةسيَكى ئاساييدا .كردووة ، بةبآ جياوازى لةنيَوان كاربةدةستان 

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن  ]هةر سآ ئايةتى :  ـ 2
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
،  [َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

الُِموَن  ] ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ  ]،  [أ

ُ
دا ـ ائدة (ـمـ) اللةسورةتى  [ أ
 ت و بآ باوةرِان هاتووةتة خوارةوة و دابةزيَنراوة .سةبارةت بة جولةكة و خاض ثةرس
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لةم سآ ئايةتةدا كة  ىحوكمة ونابيَت بةبآ جياوازى و وةكو خؤى ئة ـ 3
دابةزيوة هاتوونةتة خوارةوة و باوةرِان و جولةكة و خاض ثةرستان يَسةبارةت بة ب

 . دا ـ كاربةدةست بن يان جطة لةكاربةدةستان ـيشبدريَت بةسةر موسَلمانان

ئةم تاوانة ـ واتة : تاوانى حوكم كردن بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار  ـ 4
 دةخويَنريَتةوة : ـآدايبةزاندووة ـ هةردوو جؤرى كوفرى ل

:  ) الكفر االعتقادي (، يان  ر (ـ) الكفر األكب: ى دةووتريَت يَكة ث كوفرى طةورة :
 ونةوةى بةسةردا دةدريَت .و خاوةنةكةى لةئيسالم دةردةكات و حوكمى ثاشطةزبو

،  ي (ـ) الكفر العمل، يان  ) الكفر األصغر (: ى دةووتريَت يَكة ث كوفرى بضوك :
تاوان دادةنريَت ، و خاوةنةكةى لةئيسالم دةرناكات  : كة بة ) كفر دون كفر (يان 

 ونابيَت حوكمى ثاشطةزبوونةوة بةسةر خاوةنةكةيدا بدريَت .

كردةوة بكةويَتة ئةم تاوانةوة ، كةضى بةدأل  نها بةئةطةر موسَلمانيَك تة ـ 5
) الكفر األصغر = الكفر  : ثيَضةوانةى بيَتةوة ، ئةوا كوفرةكةى بة كوفرى بضوك

 .و ئةذماردةكريَت دادةنريَت  ي = كفر دون كفر (ـالعمل

ثيَشخستنى ئةو حوكمة  وةكو :بةآلم ئةطةر بريوباوةرِيَكى كوفرى لةطةَلدا بيَت ، 
دةربرِينى ئةوةى كة  يان :بةيةكسان دانانيان ،  يان :مى خواى ثةروةردطار ، لةحوك

: حوكمى خوا بة ثيَويست  يانئازادة لة ثيادةكردنى حوكمى خوا يان جطة لةوة ، 
بؤ حوكمى خواى  جحود و اإلنكـار (ـ) البة نكوَلى ليَكردن  يان :نةزانيَت ، 
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تةنها حوكميَكى  انيَت ، و ئةطةر لةثةروةردطار !!! ـ با خؤشى بة موسَلمان بز
بؤ ئةو كارةى ، ...  ) االستحالل (لةبةر بةحةآلأل دانانى  يان :شةرعيشدا بيَت ـ ، 

ر = ـ) الكفر األكبهتد ، ئةوا بةكافر دادةنريَت ، و كوفرةكةشى كوفرى طةورةية 
باوةرِان  ئيسالم دةردةكات ، ضونكة هاوبةشى بآ ، و خاوةنةكةى لة (الكفر االعتقادي

بووةتةوة لة بريوباوةرِياندا ، سةرةرِاى ئةوةى كة بةكردةوةش هاوشيَوةيان بووةتةوة ، بة 
 ثيَضةوانةى يةكةم كة تةنها لة كرداردا هاوشيَوةيان بووةتةوة ، نةك لة بريوباوةرِدا . 

ئةطةر كةسيَك حوكمى خواى ثةروةردطارى لة رِوداويَكدا نةزانى و هةموو  ـ 6
ؤششيَكى كرد و هةموو هةوَلةكانى خستةطرِ بؤ زانينى ئةو حوكمة كةضى هةولَ و ك

هةر كةوتة هةَلةوة و حوكمى بةحوكيَك كرد كة ئةوة نةبوو خواى ثةروةردطار 
فةرمانى ثيَكردبوو ، ئةوا ئةو كةسة بةهةَلة دادةنريَت ، و ثاداشتى خؤى 

تى ، و خواى وةردةطريَتةوة لة بةرامبةر ئةو هةوأل و كؤششةى كة كردووية
 ثةروةردطاريش لة هةَلةكةى دةبووريَت .

وة لة كؤتاييدا ئةوة دةَليَم كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة 
، واتة :  (1) ! ((!ِر !ـصْ عَ َة الْ ئَ جِ ِل ـ ُمرْ اطِ بَ لْ ِء ـ ِبِ اَل ؤُ ا هَ قِ بُـنَ يـُلَ  )) مثَّ خؤى فةرموويةتى : 

 . (2) ـ بة نارِةوايى ـ ثيَمان دةَليَن : مورجيئةى سةردةم ثاشان ئةو جؤرة كةسانة

                                                           
 (. 108 : ) التعريف والتنبئة (1)
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!!!!! كة لةم ـ كة ثيَشةوا ئةلبانى ئاماذةيان بؤ دةكات ـ  ىةانيةكيَك لةو طةجنة !! نةزاناكار (2)

ى ووشةكان دووبارة دةكةنةوة ، بآ ئةوةى ـ) لفظ (  و تةنها طؤ،  نئاسا توتىو ن زؤررِؤذطارةدا 
بؤ طةشنت بة كة  ، لةو كةسانةىئةطةرضى خاوةن برِوانامةش بن !!!  ،ناوةرِؤك و واتايان بزانن 

))  مةبةستى خؤيان ، هةموو رِيَطةيةك بةكارديَنن !!! رِيَطاكةكى ميكافيلي بيَت ـ كة دةَليَت :
ـ كة دوورة لة كار و كردارى بيَت ـ يان : درؤدان و ضةواشةكردن ر الوسيلة (( ر ـالغاية تب

ـ كة خيانةتة لة خودى زاناكة و زانستى  دابرِينى ووتةى زانايان لة يةكرت يان :، موسَلمانةوة ـ 
!!! ـ ... هتد !!! ضونكة طرنط تةنها ئةوةية لة اليان بطةن بة مةست ، بآ طويَدان  شةرعيش
 يَطايةى كة دةيطرنة بةر لةو كارةياندا !!!بة ئةو رِ

وال بد ))  رِةشنووسيَكيدا دةَليَت : لةرِاستيدا نةزانة !!! ـ لة كة ةىئةم طةجنة ـ خؤ بةزانا زان

هع جالة قدره و قد وقع يف خطأ ك ري  ى ـال  عَ ت   هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ هن اإلشار. إىل أن فض  ة الش خ األل اني 

ـ  الع ماء ال نن ذكرناها آن ا ، و وخالف فض  به كلَّ ـى ال  عَ ت  ـ ري ها أنك  اهلل يف قض ة الكا بغ
ُ  ]:  ـى ال  عَ ت  ـ ه ــن قولـة عـي سلسلة األحاديث الصحيحـ، إذ يقول ف نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ 
ُ
ولَئَِك ُهُم َوَمْن لَمْ  ]( ،  44ائدة : ـمـ) ال [ فَأ

ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
 َُيُْكْم بَِما أ

الُِمونَ  ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن  ]( ،  45ائدة : ـمـ) ال [ الظذ
ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
)  [َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ن ـمسلميـحكام الـى بعض الـمل هذه اآلَيت علـجوز حـ.. قال : )) فال ي(. 47ائدة : ـمـال
رهم ـجوز تكفيـن األرضية . أقول : ال يـه من القوانيـر ما أنزل اللَّ ـحكمون بغيـالذين ي همـوقضات

ر ـن حبكمهم بغيـجرميـه ورسوله ، وإن كانوا مـن ِبللَّ ـملة ، إذا كانوا مؤمنيـبذلك ، وإخراجهم من ال
ذكور ، فهم مـهم وإن كانوا كاليهود من جهة حكمهم الـجوز ذلك ، ألنـه ، ال يـما أنزل اللَّ 

ه ، خبالف اليهود الكفار ـا أنزل اللَّ ـهم وتصديقهم ِبـانـهم من جهة أخرى ، أال وهي إميـخالفون لـم
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موه فلم ـم يعطكم حذرتـمتقدم : ) ... وإن لـا يدل عليه قوهلم الـهم كانوا جاحدين لـه كمـ، فإن
  . ن أصالـهم ليسوا مسلميـى أنـحكموه ( ، ِبإلضافة إلـت

 . يـان : اعتقادي وعملـا أن الكفر قسموسر هذ
 !!! (( ... جوارحـحله الـي مـفاالعتقادي مقره القلب . والعمل

واتة : وة ثيَويستة ليَرةدا ئاماذة بدريَت بةوةى كة شيَخى ثايةبةرز ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ 
اسى حوكم كردن بة جطة لةوةى كة كةوتووةتة هةلَةيةكى طةورةوة كة لة ثرس وبرِيَزى ـ لة ولةطةأل بةرزى ث

ةوانةى هةموو ئةو زانايانة بووةتةوة كة ـ ثي شرت ـ ـدا بةر ي زيان ثي ضـتي يو،  دووةـخواى ثةروةردطار دايبةزان

 ] دا سةبارةت بة ئةم سآ ئايةتة :ـ( ) سلسلة األحاديث الصحيحة  !!! كة لة بامسان لي وةكردن
نْزَ 
َ
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ُ
ُ فَأ َوَمْن لَْم َُيُْكْم  ]،  ( 44ائدة : ـمـ) ال [ َل اَّللذ

الُِمونَ  ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
ُ  ]،  ( 45ائدة : ـمـ) ال [ بَِما أ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ 
ُ
ةم ئايةتة ، فةرموويةتى : دروست نية حوكمى ئ(  47ائدة : ـمـ) ال [ أ

دادوةرِانياندا ، ئةوانةى كة حوكم دةكةن بةوةى بدةى بةسةر هةنديَك لةكاربةدةستى موسَلمانان و
 كة خواى ثةروةردطار داينةبةزاندووة ، لة ياسا مرؤظ كردةكان .

، و لة ئوممةتى ئيسالم دةربكريَن ، : نابيَت بةوة تةكفري بكريَن (  واتة : ثيَشةوا ئةلبانى)  دةَليَم
، ئةطةرضى بةو  ئةطةر باوةرِيان بة خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى هةبوو 

حوكمكردنةيان كة بة جطة لةوة دةيكةن كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة بة ستةمكاريش 
رِواَلةتى ةوان ئةطةر لةا بدريَت ، ضونكة ئلةقةَلةم بدريَن ، بةآلم نابيَت حوكمى كوفريان بةسةرد

 ة جياوازن ليَيان ، كة بريتية لةاليةنى ترةوان وةكو جولةكان بن ، دةبينني لةحوكم كردنةكةي
باوةرِهيَنان و بةرِاست دانانيان بؤ ئةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، بة ثيَضةوانةى 

تةى ثيَشوويان بةَلطةية لةسةرى : دةكرد ، هةروةكو وو ـىبيَباوةرِةكان ، كة نكوَليان ل جولةكة
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، سةرةرِاى ((  وة ئةطةر ئةوةى ثيَنةدان كة دةتانةويَت ئةوا نايكةن بةدادوةر لة نيَوانتاندا)) 
 ئةوةى كة ئةوان هةر لة بنةواوة موسَلمان نني .

وة نهيَنى ئةمةش ئةوةية كة كوفر دوو جؤرة : ئيعتيقادى و كردةوةيى ، ئيعتيقاديةكةشيان 
 دَلة و كردةوةييةكةش جيَطةى ئةندامةكانى لةش و رِووكةشة . جيَطةى

لة ر شنووسةكةيدا ووتةى ـ  لةم بوختيان درؤ شاخدارةيداـ  لةو زانايانةش كة ئةم طةجنة ر ةشنوسكارة

 ثي شةوا ئةلبانى ثي ضةوانةى هةموويان بووةتةوة :ـ  بة طومان و نةزانينى ئةوـ  كة طوايا!!!  هي ناونةتةوة
و زانايانى ليذنةى هةميشةيى بؤ توي ذينةوةى ( ابن عث مني )  ، و(  ابن با )  ، و(  ابن ت م ة)  : وايانثي شة

ع دال ط ف بن )  ، و(  ال جنة الودائمة ل  حمث الع م ة واإلفبواء يف السعمدنة)  زانستى و فةتوا لة وآلتى سعودية

، و ضةندان زاناى تر لة زانايان و (  ر اق الع   يع دا)  ، و(  ع دالرمحن بن حسن بن حممد بن ع دالمهاب

ر ةمحةتى خوا لة مردوانيان و داواكارين لة ثةروةردطار زندوانيامنان بؤ ـ  ثي شةوايانى ئةهلى سوننة و جةماعة

 ـ . آهنيـ  بثاري زي ت
ـ بة جا ليَرةدا ـ بة ثشتيوانى خواى ثةروةردطار ـ منيش تةواوى ئةو ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانى 

ديَنمةوة كة  شرِةمحةت بيَت ـ دةخةمة ثيَش دةستى نووسةران ، و ثاشان ووتةى ئةو ثيَشةوايانة
ـ رِةشنوسكار ـ ووتةى هيَنانةتةوة ـ لة رِةشنووسةكةيدا ـ !! و ثاشان هةموو ئةو هةوَلة 

يةتى !! قرتاندنى ووتةى زاناياندا كردوورا دةكريَت كة لةدابرِين ونةزؤكانةى رِةشنووسكار ئاشك
ََل َساَء َما َُيُْكُمونَ  ] تةنها بؤ سةملاندنى ووتةكةى ، و

َ
.... ثاشان حوكم دان بة رِاست و  [ أ

 درؤى رِةشنوسكار دةهيَلمةوة بؤ خويَنةرانى موسَلمان .
)) إذا علمت أن اآلَيت الثالث ...  تةواوكارى ووتةكةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ :

م يعطكم ـإن أعطاكم ما تريدون حكمتموه ، وإن ل)  :  ي حكمهـود وقوهلم في اليهـنزلت ف
َيُقولُوَن إِْن  ]ى قوهلم هذا قبل هذه اآلَيت فقال : ـ، و قد أشار القرآن إل ( حكموهـحذرمت فلم ت
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وتِيتُْم َهَذا فَُخُذوهُ ِإَوْن لَْم تُْؤتَوْهُ فَاْحَذُروا
ُ
جم  وفا نهذا :  ( ، إذا عرفت 41ائدة : ـمـال ) [ أ
ه هن ور ها أنك  ال  وحكممن بغ و ا ال نن نون وقضاتومس م وحكاا الوى بعض الومل ه ه اآلنات ع وح

ن وم ة ، إذا كانما هؤهن و، و إخراج ا هن ال رها ب لكوجم  تك  ون األرض ة ف أقم  : ال نوال مان 
 ا وإن كانما وجم  ذلك ، ألنوه ، ال نوك  ال  ر ها أنون حبكم ا بغ وجره وه ورسمله ، وإن كانما هوبال  

 ا وتالدن  ا وانوخال من هلا هن ج ة أخرى ، أال وهي إميوم كمر ، ف ا هوكال  مد هن ج ة حكم ا ال
مب دا : وا ند  ع  ه قمهلا الو ا كانما جاحدنن له كموه ، خباف ال  مد الك ار ، فإنوا أنك  ال  ومب

  .ن أصاو ا ل سما هس م وى أنوحكممه ( ، باإلضافة إلوف ا تممه وا نعطكا ح رتو) وإن ل
  .جمارحوح ه الوي هوي ف فاالعب ادي ه ره ال  ب ف والعم وان : اعب ادي وعم والك ر قسم ر ه ا أنووس

ي قلبه من الكفر بـه ، فهـو الكفـر ـا وقر فـمـرع ، وكان مطابقا لـمخالفته للشـفمن كان عمله كفرا ل
 . خلد صاحبه يف النار أبداـه ، ويـهو الكفر الذي ال يغفره اللَّ االعتقادي ، و 
خالفه بعمله ، فكفره كفر ـي قلبه ، فهو مؤمن حبكم ربه ، ولكنه يـا وقر فـمـخالفا لـوأما إذا كان م

 إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ـى ـتعالـ ه ـحت مشيئة اللَّ ـي فقط وليس كفرا اعتقادَي ، فهو تـعمل

).) 
ن شيَخ ضةند تاوانيَك باس دةكات كة بةكوفر ناويان هاتووة ، كةضى بةو جؤرة كوفرة ثاشا

)) فمن قام من دانةنراوة كة مرؤظى ثآ لة ئايني دةردةضيَت و ثاش ئةوة دةفةرموويَت : 
ي ، أي إنه يعمل عمل الكفار ، إال أن ـي ، فكفره كفر عملـمعاصـيء من هذه الـن بشـمسلميـال

هم ـي عقيدتـها معصية فهو حينئذ كافر حالل الدم ، ألنه شارك الكفار فـيرى كون يستحلها ، وال
خرج عن هذه القاعدة أبدا ، وقد جاء عن السلف ما ـه ، ال يـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـأيضا ، وال

ه ـر اآلية : ) كفر دون كفر ( صح ذلك عن ترأان القرآن عبداللَّ ـي تفسيـيدعمها ، وهو قوهلم ف
ي عنهم ـر لـرهم ، وال بد من ذكر ما تيسـن وغيـمث تلقاه عنه بعض التابعي ، ـ امَ هُ نْ عَ  هُ ـاللَّ  يَ ضِ رَ ـ عباس  بن
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خوارج ـرة ، وَنا َنو الـخطيـمسألة الـي هذه الـي ذلك إَنرة للسبيل أمام من ضل اليوم فـلعل ف
 (.( ! ون ويصوموني ، وإن كانوا يصلـمعاصـهم الـن ِبرتكابـمسلميـالذين يكفرون ال

هاوةآلن و شويَنكةوتوان ، و زانايان لةم بارةيةوة ك ليَكدانةوة و ووتةى ثيَشني لةدواتر هةنديَ
ا ـمـجاحدين لـي اليهود الـملة القول ؛ أن اآلية نزلت فـ)) وج دةطيَرِيَتةوة ، و ثاشان دةفةرموويَت :

جحد ـي الـم يشاركهم فـعتقادَي ، ومن لجحد ، فهو كافر كفرا اـي الـه فمن شاركهم فـأنزل اللَّ 
ا ـملة كمـخرج بذلك عن الـجرم آمث ، ولكن ال يـي ألنه عمل عملهم ، فهو بذلك مـفكفره عمل

 .  تقدم عن ابن عباس
ان : ِبب ـي ) كتــاب اإلميـــحافظ أبــو عبيــد القاســم بــن ســالم فـــوقــد شــرح هــذا وزاده بيــاَن اإلمــام الــ

ــــبتحقيقـــي ( ، فليـــ 97ـ  84ي : ص ـعاصـــمـان ِبلـخروج مـــن اإلميــــالـــ مزيد مـــن ـراجعه مـــن شـــاء ال
 . التحقيق

ــ َروبعــد كتابــة مــا ســبق ، رأيــت شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة  ــِحـ ــ ُهَم حكم ـر آيــة الـــي تفسيـــيقــول فــ ـ هُـاللَّ
ه ـر ما أنزل اللَّ ـمستحل للحكم بغيـ( : )) أي هو ال 268/  3جموع الفتاوى : ـي ) مـمتقدمة فـال
).) 

ذكور فيهـا ؟ ـمــد سئل عن الكفر الـمـ( : أن اإلمام أح 254/  7الم ـ ) ـمث ذكر ـ أي : شيخ اإلس
جيء ـان بعضـه دون بعـض ، فكـذلك الكفـر ، حـَّت يــل اإلميــان ، مثــر ال ينقل عـن اإلميــفقال : كف
 . هـــختلف فيـر ال يـمن ذلك أم

ن كان من قول السلف أن اإلنسان يكـون فيـه ( : )) وإ 312/  7وقال ـ أي : شيخ اإلسالم ـ ) 
ملة ـان وكفر ؛ ليس هـو الكفر الـذي ينقل عن الـي قوهلم أنـه يكون فيه إميـان ونفاق ، فكذلك فـإمي

ولَئَِك ُهةُم  ]:  ـ ىال َعــ ت ي قـوله ـا قـال ابن عباس وأصحابه فـ، كم
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ
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ره مـن أئمـة ـمد ، وغيــى ذلـك أحــملة . وقـد اتـبعهم علــ، قـالوا : كفـر ال ينقـل عـن الـ [ فُِرونَ الَْكَ 
 (. 116ـ  109ص : القسم األول ، مجلد السادس ـالسنة (( ) السلسلة الصحيحة ال

واتة : ئةطةر زانيت كة ئةم سآ ئايةتة ... سةبارةت بة جولةكة و ئةو ووتةيةيان دابةزيَنراوة كة 
ئةطةر دادوةريةكةى بةو شيَوة بوو كة  ) ووتوويانة : ت بة دادوةرى ثيَغةمبةرى خوا سةبارة

ئيَوة دةتانةويَت ئةوا بيكةن بةدادوةر لة نيَوانتاندا ، وة ئةطةر ئةوةى ثآ نةدان كة دةتانةويَت ، 
ة ثيَش ئةم ، وة قورئانى ثريؤزيش ل ( ئةوا خؤتانى ليَدةثاريَزن و نايكةن بة دادوةر لة نيَوانتاندا

وتِيتُْم َهَذا فَُخُذوهُ  ] سآ ئايةتة ئاماذةى بةم ووتةيةيان داوة كة فةرموويةتى :
ُ
َيُقولُوَن إِْن أ

دروست نية   ، جا كة ئةمةت زانى ئةوا بزانة كة :(  41:  ائدةـمـال ) [ ِإَوْن لَْم تُْؤتَوْهُ فَاْحَذُروا
ستى موسَلمانان و دادوةرِانياندا ، ئةوانةى كاربةدةةم ئايةتة بدةى بةسةر هةنديَك لةحوكمى ئ

 . ياسا مرؤظ كردةكانثةروةردطار داينةبةزاندووة ، لة كة حوكم دةكةن بةوةى كة خواى
: نابيَت بةوة تةكفري بكريَن ، و لة ئوممةتى ئيسالم دةربكريَن ، (  واتة : ثيَشةوا ئةلبانى)  دةَليَم

، ئةطةرضى بةو  غةمبةرةكةى هةبوو ئةطةر باوةرِيان بة خواى ثةروةردطار و ثيَ
حوكمكردنةيان كة بة جطة لةوة دةيكةن كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة بة ستةمكاريش 
لةقةَلةم بدريَن ، بةآلم نابيَت حوكمى كوفريان بةسةردا بدريَت ، ضونكة ئةوان ئةطةر لة 

نى ترةوة جياوازن ليَيان ، كة رِواَلةتى حوكم كردنةكةيان وةكو جولةكان بن ، دةبينني لة الية
دايبةزاندووة ، بة  بريتية لة باوةرِهيَنان و بةرِاست دانانيان بؤ ئةوةى كة خواى ثةروةردطار

ثيَضةوانةى جولةكة بيَباوةرِةكان ، كة نكوَليان ىلَ دةكرد ، هةروةكو ووتةى ثيَشوويان بةَلطةية 
، ((  ت ئةوا نايكةن بةدادوةر لة نيَوانتانداوة ئةطةر ئةوةى ثيَنةدان كة دةتانةويَ))  لةسةرى :

 سةرةرِاى ئةوةى كة ئةوان هةر لة بنةواوة موسَلمان نني .
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وة نهيَنى ئةمةش ئةوةية كة كوفر دوو جؤرة : ئيعتيقادى و كردةوةيى ، ئيعتيقاديةكةشيان 
 جيَطةى دَلة و كردةوةييةكةش جيَطةى ئةندامةكانى لةش و رِووكةشة .

ة كردةوةكةى كوفر بيَت لةبةر ثيَضةوانة بوونةوةى بؤ شةريعةت ، و هاوشيَوةى جا ئةو كةسةى ك
ئةو كوفرة بيَت كة لة دَلداية ، ئةوا ئةو كاتة كوفرةكةى كوفريَكى ئيعتيقادية ، و ئةو كوفرةية 
 كة خواى ثةروةردطار ليَى خؤش نابيَت ، و خاوةنةكةشى بة هةتا هةتايى لة ئاطردا دةميَنيَتةوة .

م ئةطةر ثيَضةوانةى ئةو كوفرة بيَت كة لة دَليدا جيَطري بووة ، ئةوا ئةو كةسة باوةرِى بة بةآل
حوكمةكةى خواى ثةروةردطارى هةية ، بةآلم بة كردةوةكانى ثيَضةوانةى بووتةوة ، ئةوا 
كوفرةكةى تةنها كوفريَكى كردارية ، نةك كوفريَكى ئيعتيقادى ، و دةكةويَتة ذيَر ويست و 

خواى ثةروةردطارةوة ، ئةطةر ويستى هةبوو سزايى دةدات ، وة ئةطةر ويستى هةبوو  مةشيئةتى
ليَى خؤش دةبيَت ... ثاشان شيَخ ضةند تاوانيَك باس دةكات كة بةكوفر ناويان هاتووة ، كةضى 
بةو جؤرة كوفرة دانةنراوة كة مرؤظى ثآ لة ئايني دةردةضيَت ... و دةَليَت : جا هةر كةسيَك لة 

ان هةستيَت بة هةنديَك لةم تاوانانة ، ئةوا كوفرةكةى كوفريَكى كردارية ، واتة : موسَلم
كردةوةى بآ باوةرِان دةكات ، جطة لةوةى كة ئةطةر بة حةآلَلى بزانيَت ، و بة تاوانى نةزانيَت ، 
ئةو كاتة ثآى كافر دةبيَت و خويَنى حةآلأل دةبيَت ، ضونكة هاوبةشى بآ باوةرِانى كردووة لة 

ريوباوةرِيشياندا ، حوكم كردنيش بةوةى كة خواى ثةروةردطار داينةبةزاندوة هةرطيز لةم رِيَساية ب
بةدةر نية ، بطرة لة ثيَشينيشةوة ئةوة هاتووة كة ثاَلثشتى ئةمة بكات ، ئةويش ئةو ووتةيةيانة 

ةوانى قورئان لة رِاظ) صحيح (  كة بة )) كفر دون كفر (( كة لة رِاظةى ئايةتةكةدا فةرموويانة :
ةوة ـ رِةزاى خوا لة خؤى و باوكى بيَت ـ ثيَمان طةشتووة ، ثاشان ـ) عباس ( كورِى ه ( ـعبداللَّ  )

هةنديَك لة شويَنكةوتوان و جطة لةوانيش ئةوةيان ليَوة وةرطرتووة ، وة ليَرةدا بة ثيَويستى 
ببيَتة رِووناك كةرةوةى ريَطاى دةزامن كة ئةوةى كة لة توانادا بيَت ليَيانةوة باس بكةم ، بةَلكو 
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ئةو كةسانةى الرِيَبوون لةم رِؤذانةدا و لةم باس و ثرسة زؤر ترسناكةدا ، و ئةو ريَطايةيان 
طرتووةتة بةر كة خةوارجيةكان طرتووبويانةبةر كة بة كةوتنة تاوان موسَلمانانيان بةكافر دةكرد 

! ... ثاشان ليَكدانةوةى ثيَشني لة هاوةآلن ، ئةطةرضى نويَيشيان بكرداية و رِؤذووشيان بطرتاية !
و شويَنكةوتوان ، و زانايان لةم بارةيةوة دةطيَرِيَتةوة ، و دواتر دةفةرموويَت : ثوختةى ووتةكان 
ئةوةية كة : ئةم ئايةتانة لةسةر جولةكةى نكوَليكار دابةزيوون كة نكوَليان لةوةبوو كة خواى 

سيَك هاوبةشيان بكات لة نكوَليكردندا ئةوا كوفرةكةى ثةروةردطار دايبةزاندوة ، جا هةر كة
كوفريَكى ئيعتيقادية ، و هةر كةس كة هاوبةشيان نةكات لة نكوَليكردنةكةيان ئةوا 
كوفرةكةى كوفريَكى كردةوةيية ، ضونكة هةمان كردةوةى ئةوانى كردووة ، و بةوةش كةسيَكى 

ةتى ئيسالم دةرناضيَت هةروةكو ثيَشرت لة ستةمكار و تاوانبارة ، بةآلم بةو كردةوةيةى لة ئومم
 ـ رِةزاى خوا لة خؤى و باوكى بيَت ـ طيَرِامانةوة .) عباس (  ى كورِىـه ( ـ) عبد اللَّ  ووتةكةى
خروج ـ) ال دا لة باسىـان ( ـ) اإلمي يش لة كتيَبىحافظ أبو عبيد قاسم بن سالم ( ـ) ال ثيَشةوا و
بة تةحقيقى من ، ئةوةى ليَكداوةتةوة و زياتر رِوونى (  97ـ  84ي : ص ـمعاصـان ِبلـمن اإلمي

 كردووةتةوة ، جا هةر كةسيَك ئةيةويَت زياتر بزانيَت با بطةرِيَتةوة بؤ كتيَبى ناوبراو .
ـ بة ) ابن تيمية (  وة ثاش ئةوةى كة نووسرا ، بينيم كة ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم

دا ـ(  268/  3جموع الفتاوى : ـ) مى حوكمدا و لة رِةمحةت بيَت ـ لة رِاظةى ئايةت
فةرموويةتى : واتة ئةو كةسةى حوكم كردن بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة 

 بة حةآلأل بزانيَت .
ثرسيارى ليَكرا سةبارةت بة مد ( ـ) أح فةرموويةتى : كة ثيَشةواـدا  ( 254 / 7 ) لة ثاشان

تةكةدا ؟ ئةويش فةرمووى : كوفريَكة خاوةنةكةى لة ئيمان ناباتة دةرةر كوفرى باسكراو لة ئاية
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، تاكو شتيَك لةوة ديَت كة جياوازى تيَدا ان بعضه دون بعض ، فكذلك الكفر (( ـ)) مثل اإلمي ،
 نةبيَت .

دا فةرموويةتى : جا ئةوةى كة لة ووتةى ثيَشيندا هاتووة كة مرؤظ ـ(  312/  7)  وة لة
 و دوو رِوويشى تيَدا بيَت ، بةهةمان شيَوة هاتووشة كة : كة مرؤظ باوةرِ و دةكريَت باوةرِ

ه ـ) عبداللَّ  كوفريشى تيَدا كؤدةبيَتةوة ، بةآلم ئةو كوفرة نية كة لة ئوممةتى دةردةكات ، هةروةكو
 ]ـ رِةزاى خوا لة خؤى و باوكى بيَت ـ و هاوةآلنى لة رِاظةى ئايةتى : ) عباس (  ى كورِىـ( 
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ وَ 

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
فةرموويانة : كوفريَكة مرؤظ لة ئوممةت  [ َمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ
، و جطة لةويش لة ثيَشةوايانى سوننة لةوةدا شويَنيان كةوتووة مد ( ـ) أحدةرناكات ، و ثيَشةوا 

. 
لبانية كة كاكى رِةشنووسكار بةتةواوى : ئةمة تةواوى ئةو ووتةيةى ثيَشةوا ئة خوي نةرى بةري ز

نةخيستووةتة رِوو ـ بة هةر هؤيةكةوة بيَت ـ !!! كة تيايدا ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ 
هاوةآلن و ردنة سةر بؤضوونى ثيَشينانانى لةنةك لة خؤيةوة ، بةَلكو بةمتمانة ك

وانة بوونةوةيان هةروةكو رِةشنووسكار شويَنكةوتوانيان و ثيَشةوا و زانايانى سةلةف ـ نةك ثيَضة
دةيَليَت !!! ـ ، حوكمى ئةو كةسانة خستووةتة رِوو كة حوكم بةوة ناكةن كة خواى ثةروةردطار 
دايبةزاندووة ، كة تيَيدا ئةوةى رِوونكردووةتةوة كة ئةو كارة دةبيَت بة دوو بةشةوة ، هةنديَكى 

ينى ئيسالم ـ خوا ثةنامان بدات ـ , و بة كوفرى طةورة و ثاشطةزبوونةوة داناوة لة ئا
هةنديَكيَشى بة تاوان و كوفرى بضوك داناوة ، و يةكةميانى بة كوفرى ئيعتيقادى ناوزةد كردووة 

 (.) كفر دون كفر  و دووةميشيان بة كوفرى بضووك يان بة
ضةوانةى ثاشان لةوةآلمى ئةوةى كة ئايا ئةم بؤضوونةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثيَ

ن بؤضوونى ئةو زانايانةى هةموو ئةو زانايانة بووةتةوة كة رِةشنووسكار هيَناونةتيةوة ، يان هةما
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! دةووتريَت : بة ثشتيوانى خواى ثةروةردطار ئةم ضةند خاآلنةى كة ديَن ئةركى دةرخسنت هةية ؟!
نةرِووى هةموو طةأل خستو ووتةية دةخةنة ئةستؤ ، لةو ئاشكراكردنى دروستى و نادروستى ئة

ئةو دابرِين و قرتاندنانةى كة ثيَشةى هةميشةيى بيدعةكارانة و كاكى رِةشنوسكاريش وةك 
!!! يان هةموو ئةو خؤى ئةجنامى داوون لة ووتةكاندا شويَنكةوتنيَك بؤ ثيَشينةى 

ش ضةواشةكاريانةى لة نةخستنة رِووى فةتواكانى ترى ئةو زانايانة كراوة بؤ خويَنةران !!! ئةوة
 بةم ثيَيةى خوارةوة :

 !!!! و قرتاندنيان لةاليةن ر ةشنووسكارةوة) ابن تيمية (  يةكةم : تي نةطةشنت لة ووتةكانى ثي شةوا
ـ بة ) ابن تيمية (  ى رِةشنووسةكةيدا ئةم ووتةيةى ثيَشةواـ(  2)  رِةشنووسكار لة الثةرِةى

ْنَساُن َمََّت  ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ اإلسالم ابن تيمية )) يقول شيخ رِةمحةت بيَت ـ ديَنيَتةوة ، و دةَليَت :  : ) َواإْلِ
ُمْجَمَع َعَلْيِه ـ ـْرَع ـ الْ ـُمْجَمَع َعَلْيِه ـ َأْو َبدََّل الشَّ ـَحاَلَل ـ الْ ـُمْجَمَع َعَلْيِه ـ َأْو َحرََّم الْ ـَحَراَم ـ الْ ـَحلََّل الْ 

اً  َكاَن َكاِفراً  ، واتة : ثيَشةوا شيَخى ثايةبةرزى (  267/ 3جموع الفتـاوى : ـ) مَقَهاِء (( ِِبت َِفاِق اْلفُ  ُمْرتَـد 
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دةفةرموويَت : كاتيَك كة مرؤظ حةرامى ـ كؤرِا لةسةر ) ابن تيمية (  ئيسالم

كراوى ـ بةحةآلأل زانى ، يان حةآلَلى ـ كؤرِا لةسةر كراوى ـ بة حةرام زانى ، يان شةرعى خواى 
وةردطارى ـ كؤرِا لةسةر كراوى ـ طؤرِى ، كةسيَكى كافر و مورتةد دةبيَت بة يةك دةنطى ثةر

 .شةرع زانان 
 ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بةم جؤرةية كة فةرموويةتى :) ابن تيمية (  بةآلم تةواوى ووتةكةى ثيَشةوا

ْنَساُن َمََّت َحلََّل الْ  )) رَْع ـ ـُمْجَمَع َعَلْيِه ـ َأْو بَدََّل الشَّ ـَحاَلَل ـ الْ ـْو َحرََّم الْ ُمْجَمَع َعَلْيِه ـ أَ ـَحَراَم ـ الْ ـَواإْلِ
اً  ُمْجَمَع َعَلْيِه ـ َكاَن َكاِفراً ـالْ   ]ِن : ـى َأَحِد اْلَقْولَيْ ـي ِمْثِل َهَذا نـََزَل قـَْوُلُه َعلَ ـِِبت َِفاِق اْلُفَقَهاِء . َوفِ  ُمْرَتد 

نَْزَل 
َ
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ُ
ُ فَأ رِ هَا أَنْكَ َ ومُسْبَحِلُّ لِْ حُْكاِ بِغَ ْوهُمَ اْلَأْي :  [ اَّللذ

  .هُوال  
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 : ى َثاَلثَِة َمَعانٍ ـي ُعْرِف النَّاِس َعلَ ـْرِع ( يـَُقاُل فِ ـَوَلْفُظ ) الشَّ 
 . ِجُب ات َِباُعُه َوَمْن َخاَلَفُه َوَجَبْت ُعُقوبـَُتهُ ـالرَُّسوُل َوَهَذا يَ ( َوُهَو َما َجاَء ِبِه  الشَّرْعُ اْلمُنَكَّ ُ[ : )  األو  ]
ٍك َوََنْـِوِه . فـََهـَذا َيُسـوُغ ُمْجَتِهِديَن ِفيَهـا َكَمـْذَهِب َمالِــاِء الْـَـ ( َوُهَو آرَاُء اْلُعَلمـ الشَّرْعُ اْلمُؤَوَّ ُ) :  انِيوَالثَّ

 . ْحُرُم ، َولَْيَس أِلََحِد َأْن يـُْلزَِم ُعُموَم النَّاِس ِبِه َواَل مَيَْنَع ُعُموَم النَّاِس ِمْنهُ ـِجُب َواَل يَ ـات َِباُعُه َواَل يَ 
ى النَّاِس ِبَشَهاَداِت الزُّوِر ـَأْو َعلَ   ه َوَرُسوِلهِ ـى اللَّ ـِذُب َعلَ ( َوُهَو اْلكَ  الشَّرْعُ اْلمُ َدَّ ُ)  وَ الثَّوالِثُ :
َقـــْد َكَفــَر بِــ هِ ـِن َفَمــْن قَــاَل إنَّ َهــَذا ِمــْن َشـــْرِع اللَّــِـ ْلــِم اْلبَـي ــَوََنِْوَهــا َوالظُّ  َم فـَ اَل نِــَزاٍع . َكَمــْن قَــاَل : إنَّ الــدَّ

َتَة َحالٌل ... (( ) مـَوالْ   (. 268ـ  267/  3جموع الفتاوى : ـَميـْ
ـ دةفةرموويَت : كاتيَك  ـ بة رِةمحةت بيَت) ابن تيمية (  واتة : ثيَشةوا شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم

كة مرؤظ حةرامى ـ كؤرِا لةسةر كراوى ـ بةحةآلأل زانى ، يان حةآلَلى ـ كؤرِا لةسةر كراوى ـ بة 
حةرام زانى ، يان شةرعى خواى ثةروةردطارى ـ كؤرِا لةسةر كراوى ـ طؤرِى ، كةسيَكى كافر و 

ـ لة بؤضونيَك لة  مورتةد دةبيَت بة يةك دةنطى شةرع زانان ، وة سةبارةت بةمةية
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  ] بؤضوونةكاندا ـ ئايةتى :

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
 دابةزيوة ، [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

كة ئةو كةسة دةطريَتةوة حوكم كردن بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة بة حةآلأل 
 دةزانيَت .

 خةَلكدا بة سآ واتا بةكار دةهيَنريَت :لة عورفى (  شةرع)  وة طؤى
ى هاتووة ، ثيَويستة شويَنى يَث كة ئةوةية ثيَغةمبةرى خوا (  شةرعى دابةزي نراو)  يةكةميان :

 بكةوريَت ، و ئةو كةسةش كة ثيَضةوانةى بيَتةوة دةبيَت سزا بدريَت .
يايدا ، وةكو وموجتةهيدان ت كة بريتية لةبؤضوون و ووتةى زانايان ( موئةوةل شةرعى)  دووةميان :

شويَنى بكةوريَت ، وثيَويست وحةرام نية ، وة  ةةمةش دروستهاوشيَوةكانى . ئبؤضوونةكانى مالك و
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بؤ هيض كةسيَكيش نية زؤرينةى خةَلكى ثيَوة ثابةند بكات ، يان رِيَطرى لةزؤرينة خةَلك بكات 
 لةثابةند بوون ثيَوةى .

، يان  كة بريتية لة درؤكؤدن بة ناو خوا و ثيَغةمبةرةكةى  ( طؤر او شةرعى)  يةميشيان :ي س
بةناو خةَلكةوة ، بةطةواهى وشايةتى درؤ ، وهاوشيَوةي ئةو ، يان بةستةمى ئاشكرا ، جا هةر 
كةسيَك بَليَت : ئةمة شةرعى خواية ، ئةوا كوفرى كردووة بةبآ جياوازى ، وةك ئةوةى كة 

 َلة !!!دةَليَت : خويَن و مردارةوةبوو حةآل
ـ بة ) ابن تيمية (  ئةم بة بةَلطة هيَنانةوةيةى رِةشنووسكار بؤ ئةم ووتةيةى ثيَشةوا منيش دةلَي م :

 رِةمحةت بيَت ـ ئةم ضةند ثرسيارةى ليَدةكةويَتةوة :
دةبيَت كوآى ووتةكةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثيَضةوانةى ئةم  ثرسيارى يةكةم :
تةكان تيَبطةى يان تؤ ناتوانى لة وو ية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ؟!) ابن تيمية (  اووتةيةى ثيَشةو

 كة وةكو يةكن ؟!
كاكى رِشنووسكار ! ئةطةر بةرِاستى مةبةستت دةرخسنت و ئاشكرا كردنى  ثرسيارى دووةم :

ابن  ) رِاستيةكانة ـ تةنها ثةروةردطاريش بة ئاطاية لة نيةتةكان ـ بؤ تةواوى ووتةكةى ثيَشةوا
 !ت نةخستووةتة رِوو ؟تيمية ( 

 ضوونة تةكفرييةكانى جةنابتة ؟!ئايا لةبةر ئةوةى كة ثيَضةوانةى بؤ
 وتةكة درؤكانت ئاشكرا دةكات ؟!يان : تةواوى و

 ناطةرِيَنةوة بؤ سةرضاوةكان ؟!يان : وا دةزانى خويَنةران وةكو خؤت كةودةن و بآ ئاطان و 
الى خؤمةوة وادةزامن كة رِةشنووسكار وةى كة ن دةهيَلمةوة ، جطة لةمن ليَرةدا حوكمةكة بؤ خويَنةرا

وةردطار ثةنادةرى طةأل دةق و ووتةى زانايان ـ خواى ثةرامةَلةيةكى ميكافيليانة دةكات لةم
 !!!هةمووان بيَت 
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)  ى رِةشنووسةكةيدا ووتةيةكى ترى ثيَشةواـ(  19)  رِةشنووسكار جاريَكى تر و لة الثةرِةى
  !!! كة دةَليَت :ة دةردى ووتةكةى ثيَشووى دةبان ديَنيَتةوة ، و بية ( ابن تيم

ا أنزل ـحكم ِبـم يعتقد وجوب الـ: ) وال ريب أن : من ل ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ))
ا ـمـاتباع لر ـا يراه هو عدال من غيـن الناس ِبـحكم بيـى رسوله فهو كافر فمن استحل أن يـه علـاللَّ 

ي دينها ما ـحكم ِبلعدل وقد يكون العدل فـه فهو كافر ، فإنه ما من أمة إال وهي َتمر ِبلـأنزل اللَّ 
 هُ ان  حَ بْ سُ ـ ه ـم ينزهلا اللَّ ـهم اليت لـحكمون بعاداتـى اإلسالم يـن إلـمنتسبيـر من الـرآه أكابرهم بل كثي

حكم به دون ـن فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الـمطاعيـكسوالف البادية وكأوامر ال ـ ى ال  عَ ت  وَ 
حكمون إال ـرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا ال يـالكتاب والسنة !! وهذا هو الكفر فإن كثي

ا أنزل ـحكم إال ِبـجوز الـمطاعون فهؤالء إذا عرفوا أنه ال يـها الـجارية هلم اليت أيمر بـِبلعادات ال
 (.( !!! ( ه فهم كفارـحكموا خبالف ما أنزل اللَّ ـبل استحلوا أن يه فلم يلتزموا ذلك ـاللَّ 

واتة : ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : وة طومان لةوةدا 
نية كة هةر كةسيَك باوةرِى بة واجبيَتى حوكم كردن نةبيَت بةوةى كة خواى ثةروةردطار 

، ئةوة كافرة ، وة ئةوةش ئةوة بةحةآلأل بزانيَت كة  مبةرةكةيدا دايبةزاندووة بةسةر ثيَغة
حوكم بكات لة نيَوان خةَلكدا بةوةى كة ئةو بة دادثةروةرى دةزانيَت ، بةبآ شويَنكةوتنى بؤ 
ئةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، ئةوة كافرة ، ضونكة هيض ئوممةتيَك نية ئيلال 

كة بةدادثةروةرى حوكم بكات ، وة رِةنطة دادثةروةرى لة ئايينى فةرمانى ثيَدةكريَت بةوةى 
ثاأل و  ئةودا ئةوة بيَت كة طةورةثياوانى بةضاكى دةزانن ، بةَلكو زؤرينةى ئةوانةى كة دةدريَنة

نيسبةتيان بؤ ئيسالم هةية بةو داب و نةريتةى خؤيان حوكم دةكةن كة خواى ثةروةردطار 
و خواستانةى كة لة عةشايةيةكاندا هةن ، يان فةرمانى ئةو  دانةبةزاندووة ، وةكو ئةو باس

كةسانةيان كة طويَرِايةَلى كراوون تياياندا ، وة واش دةبينن كة ئةمةية ثيَويستة حوكمى ثآ 
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بكريَت ، نةك ئةوةى لة قورئان و سوننةتدا هةن !!! بيَطومان ئةمةش كوفرة . ضونكة زؤرينةى 
آلم حوكم ناكةن جطة بةوة نةبيَت كة لة داب و نةريتيان ةن ، بسةرةرِاى ئةوةى كة موسَلمان بوو

بؤيان ماوةتةوة و بةردةوامة !!! ئةوانةى كة فةرمانكارانيان فةرمانى ثيَدةكةن ، جا ئةطةر 
ئةوانة زانيان كة نابيَت بة جطة لةوة حوكم بكريَت كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، و ثابةند 

بةحةآلَليان زانى كة بة ثيَضةوانةى ئةوةوة حوكم بكريَت كة خواى  نةبوون بةوةوة ، بةَلكو
 ثةروةردطار دايبةزاندووة ، ئةوا ئةوانة كافرن .

وال ريب  بةم جؤرةية كة فةرموويةتى : )) ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ ) ابن تيمة (  بةآلم تةواوى ووتةكةى ثيَشةوا
حكموا خبالف ما أنزل ـرسوله ... بل استحلوا أن ي ىـه علـمن لـم يعتقد وجوب االكم ِبـا أنزل اللَّ 

 !!! ( 130/  5(( ) منهاج السنة النبوية :  وإال كانما ج اال كمن ت دا أهرهاه فهم كفار ، ـاللَّ 
: ئةطةرنة بةنةزان دادةنريَن ، هةروةكو ئةوانةى  وإال كانما ج اال كمن ت دا أهرها))  : كة برِطةى

ى ليَربِاوة ، و هيَنانةوةى درؤكةى رِشنوسكار ئاشكرا دةكات !!! ـ((  دنثيَشوو كة بامسان ليَوةكر
كة تيَدا الف و طةزافى ئةوة ليَدةدات كة طوايا ثيَشةوا ئةلبانى ثيَضةوانةى زانايان و 

 ثيَشةوايانى ثيَش خؤى بووةتةوة !!!
و ئةلبانى ـ بة يمية ( ) ابن ت ى هةردوو ثيَشةواووتةووردى تيَرِامانةوة بة  جا خوي نةرى بةر ي ز :

رِةمحةت بن ـ خبويَنةوة ، بؤ ئةوةى بزانيت كة ضؤن كاكى رِةشنوسكار هةوَلى داوة وادةرِبرِيَت كة 
ووتةكان دذ يةكن ، نةك هاومانان وةك يةك ... بةآلم ثةتى درؤ كورتة ، ودوابرِاوةية ، وجطة 

 لةرِورِةشيش بؤ خاوةنةكةى ناميَنيَتةوة !!!
 سودبةخش و ر ةوا)  بؤضوونى ثي شةوا ئةلبانى بةـ بةر ةمحةت بي ت ـ ) ابن ِبز (  اثي شةو دووةم :

 !!! نةك بة ثي ضةوانة و هةلَة ـ هةر وةكو ر ةشنوسكار ئيديعاى دةكات ـ دةزاني ت( 
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( ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ) عبدالعزيز بن ِبز  ووتةكانى ثيَشةوا و موفتى ثيَشووى وآلتى سعودية
زؤر رِوون و ئاشكراية ، هةروةك لة كتيَب و نووسراو و ووتةكانيدا ثةرش و بآلون ، لةم بارةيةوة 

بةآلم ليَرةدا تةنها ووتةيةكى ديَنينةوة كة تيَيدا ثشتيوانى و ثاَلثشتى ووتةيةكى ثيَشةوا 
ئةلبانى دةكات تيَيدا ، نةك ثيَضةوانةى ببيَتةوة هةروةك كاكى رِةشنوسكار واى بؤ خويَنةر 

ة ، و الفى ئةوةى ليَداوة !!! ووتةكةش ئةو ووتةيةية كة سةبارةت فةتوايةكى ثيَشةوا دةرخستوو
مسلمون ( ـ) ال، و رِؤذنامةى رق األوسط ( ـ) الش ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة لة رِؤذنامةى

مفيد القيم الذي ـجواب الـى الـ)) اطلعت عل دا بآلوبوويةوة فةرموويةتى و تيَيدا هاتووة :ـ
ي جريدة ـمنشور فـه ـ الـي ـ وفقه اللَّ ـر الدين األلبانـحمد َنصـفضل به صاحب الفضيلة الشيخ مت

ر ـر من حكم بغيـمسلمون الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفيـرق األوسط وصحيفة الـالش
ن ـمؤمنيـحق ، وسلك سبيل الـر تفصيل ، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيه الـه من غيـما أنزل اللَّ 

ه مبجرد وال جيم  ألحد هن الناس أن نك ر هن حكا بغري ها أنك  ال  ه ـ أنه ـ، و أوضح ـ وفقه اللَّ 

، اتريخ :  6156رق األوسط عدد : ـجريدة الش )((  ال عل هن دون أن نع ا أنه اسبحل ذلك ب   ه
كة خاوةن شكؤ شيَخ ، واتة : ئاطادارم لة ئةو وةآلمة سودبةخش و رِةوايةى  هـ (1416 /5 /12
رق ـ) الشفةرمووبووى ، و لة رِؤذنامةى  ـ خوا بيثاريَزيَت ـي ( ـرالدين األلبانـحمد َنصـ) م

كةسةى دابووةوة دا بآلوكرابووةوة و كة تيَدا بةرِيَزيان وةآلمى ئةو ـمسلمون ( ـ) ال، و  األوسط (
خواى ثةروةردطار بةبآ  كردنى ئةوةى كة حوكم دةكات بة جطة لةوةى كةسةبارةت : بةكافر

ازى تةفصيأل !! بؤية بينيم ووتةيةكى ثوخت و دروستة و حةق و رِةوايى تيَدا ثيَكاوة ، و رِيَب
بةر ، وة ئةوةشى رِوونكردووةتةوة تيَيدا ـ خواى ثةروةردطار باوةرِدارانى تيَدا طرتووةتة

ئةو كةسةى كة حوكم كة نابي ت هيض كةسي ك هةستي ت بة تةكفريكردنى سةركةوتووى بكات ـ 
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ئةوةش تةنها بة كردةوةى ر ةهاى بآ ،  دةكات بةجطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة
 ؟! ئةوةى بزاني ت كة ئةو كارةى لة دلَدا بةحةآلأل داناوة ، يان نة

))  جا نازامن بؤ ضةواشةكاران بة درؤش بيَت هةر دةيانةويَت ووتةى خؤيان بسةمليَنن كة طوايا :
ي قض ة ور فوي خطأ ك  وهع جالة قدره و قد وقع ف ى ـال  عَ ت   هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ  يوأن فض  ة الش خ األل وان

!!!! ((  اء ال نن ذكرناها آن او، و وخالف فض  به كل الع م و ىالَعَو تَه ور ها أنك  ال  وحكا بغ وال
ثايةبةرز ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  واتة : وة ثيَويستة ليَرةدا ئاماذة بدريَت بةوةى كة شيَخى

لةطةأل بةرزى ثلة و رِيَزى ـ كةوتووةتة هةَلةيةكى طةورةوة كة لة ثرس وباسى حوكم كردن بة 
جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، و تيَيدا بةرِيَزيان ثيَضةوانةى هةموو ئةو 

 !!! زانايانة بووةتةوة كة ـ ثيَشرت ـ بامسان ليَوةكردن
لة اليةن ر ةشنوسكارةوة ، و تةنها ن ( ـ) ابن عثيمي يةم : قرتاندنى ووتةكانى ثي شةواي س

 !!!! هي نانةوةى ئةو بةشةى كة ثالَثشتى ووتةكانى خؤى ثآ دةكات 
)) من لـم  ديَنيَتةوة ، بةم شيَوةية :ن ( ـ) ابن عثيميدا ووتةيةكى ثيَشةوا ـ(  4ـ  3)  وة لة ثةرِةى

ره أصلح منه ، وأنفع للخلق فهو  ـه استخفافًا به ، أو احتقارًا له ، أو اعتقادًا أن غيـا أنزل اللَّ ـحكم ِبـي
ريعات اإلسالمية ـخالف التشـريعات تـملة ، ومن هؤالء من يضعون للناس تشـخرجًا عن الـكافر كفرًا م

ريعة اإلسالمية إال ـمخالفة للشـريعات الـهم لـم يضعوا تلك التشـر الناس عليه ، فإنـلتكون منهاجًا يسي
جبلة الفطرية أن ـرورة العقلية ، والـمعلوم ِبلضـها أصلح وأنفع للخلق ، إذ من الـوهم يعتقدون أن

خالفه إال وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه ـى منهاج يـاإلنسان ال يعدل عن منهاج إل
واتة : ئةو كةسةى كة حوكمى ،  ( !!!! 114/  2ن : ـجموع فتاوى ورسائل ابن عثيميـ) م ((

نةكرد بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة وةكو بةكةم زانينيَك ، يان وةكو رِق ليَيبوونيَك ، 
يان بةو بريوباوةرِةى كة جطة لةو باشرت و طوجناوترة لةو ، و سودمةند ترة بؤ خةَلكى ، ئةوا 
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رى دةكات ، وة لةوانةش كةسانيَك هةن هةنديَك كافرة و كوفرةكةشى كوفريَكة لة ميللة دة
ياساى ثيَضةوانة بة ياساكانى ئيسالم بؤ خةَلك دادةنيَن ، بؤ ئةوةى ببيَت بة ثةيرِةويَك و خةَلكى 
لةسةرى برِؤن ، بيَطومان ئةوانة ئةو ياسا ثيَضةوانانةيان بة ئيسالم دانةناوة ئيلال لةبةر ئةوةية 

جناوتر و سودبةخشرتة بؤ خةَلك ، هةروةكو بةَلطة نةويستة لة عةقأل كة بريوباوةرِيان واية كة طو
و فيرتةتدا كة مرؤظ النادات لة ثةيرِةويَك بؤ ثةيرِةويَكى ترى ثيَضةوانةى ئيلال لةبةر ئةوة نةبيَت 

 كورِى هةية .ة و ئةوةش كة ليَى اليداوة كةم وكة بريوباوةرِى واية كة ئةوةى بؤ ال دةدات ضاكرت
سكار شويَنى مةبةستى خؤى وبةم شيَوةيةية كة دةبينني رِشنو واوى ووتةى ئةم ثيَشةوايةبةآلم تة

)) وأما  هيَناوةتةوة ، بةآلم ئةوةى كة دذيةتى برِيويةتى و قرتانيةتى ، هةروةكو دةردةكةويَت :
ُ  ]:  ى ـال  عَ ـ ت  ي : فمثل قوله ـالقسم الثان نَْزَل اَّللذ

َ
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ُ
 [ فَأ

الُِمونَ  ]،  ( 44ائدة : ـمـ)ال ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
،  ( 45ائدة : ـمـال )[  َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ  ]
ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
األوصاف  وهل ه ه (. 47ائدة : ـمـال ) [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

م ، ـه فهو كافر ظالـا أنزل اللَّ ـحكم ِبـم يـ؟ ِبعّن أن كل من ل ى همصمف واحدوالثاثة تبنك  ع 
َوالََْكفُِروَن ُهُم  ]:  ى ـال  عَ ـ ت  وصف الكافرين ِبلظلم والفسق ، فقال  ى ـال  عَ ـ ت  ه ـفاسق ، ألن اللَّ 

الُِمونَ  ِ َورَُسوِلِ َوَماتُوا وَُهْم فَاِسُقونَ  ]:  ى ـال  عَ ـ ت  وقال  (. 254) البقرة :  [ الظذ  إِنذُهْم َكَفُروا بِاَّللذ
 . م فاسقـفكل كافر ظال ( 84) التوبة :  [

 ؟ هوأو ه ه األوصاف تبنك  ع ى همصمفني حبسب الاهل هلا ع ى عدا الكا مبا أنك  ال  
  .ه أع اه ا و أي ال م  الثاني و هم األقرب عندي ، وال  

ره أصـلح منـه ـاداً أن غيقه استخفافاً به ، أو احتقاراً له ، أو اعتـحكم ِبـا أنزل اللَّ ـل : من لـم يفنقو 
ريعات ـملة ، ومــن هــؤالء مــن يضــعون للنــاس تشـــخرجاً عــن الـــ، وأنفــع للخلــق فهــو كــافر كفــراً مــ

ــــه ، فإنـــــريعات اإلســــالمية لتكــــون منهاجــــاً يسيـــــخالف التشـــــتــــ ـــــر النــــاس علي ا تلــــك م يضــــعو ـهم ل
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ـــمخالفة للشـــريعات الـــالتشــ ها أصــلح وأنفــع للخلــق ، إذ مــن ـريعة اإلســالمية إال وهــم يعتقــدون أن
خالفه إال ـى منهاج يـجبلة الفطرية أن اإلنسان ال يعدل عن منهاج إلـرورة العقلية ، والـمعلوم ِبلضـال

 . هـوهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص مـا عـدل عن
ره أصو    و، وي نعب د أن غ و  ، وي حيب ره ه وهم ي نسبخف به  ال  وهن ي حيكا مبا أنك

، وأن ع ل خ ق ، وإمنا حكا بغريه تس طاً ع ى احملكوما ع  وه، أو انب اهواً هنوه لن سوه أو       هنه
 ف حنم ذلك ، ف  ا ظاي ول   بكافر وختب ف هراتب ظ مه حبسب احملكما به ووسائل الكا

، وال احب واراً ، وال اعب واداً أن غوريه     هال  و ه ال اسوبخ افاً حبكوا   وهن ي حيكا مبا أنك  ال  
، أو هراعا. لرشوم. أو غريهوا هون     أص   ، وأن ع ل خ ق ، وإمنا حكا بغريه حمابا. ل محكما له

عرض الدن ا ف  ا فاسق ، ول   بكافر ، وختب ف هراتب فس ه حبسوب احملكوما بوه ووسوائل     
 ف الكا

ه و فو من اختو وا أح وارها وره وان ا أربابواً هون دون         م ة و رمحه ال   قا  ش خ اإلساا ابن ت
 : هوال  

 : إن ا ع ى وج ني
ه ف ب عمن ا ع ى الب دنل ونعب دون حت  ل هوا حورا ،   أحدهما : أن نع مما أن ا بدلما دنن ال  

، وقود   ه ات اعاً لرؤسائ ا هع ع م ا أن ا خوال ما دنون الرسول ف و ا ك ور     وحترنا ها أحل ال  
 ف ورسمله شركاً هال  جع ه 

الثاني : أن نكمن اعب ادها وإميان ا ببح  ل الراا وحترنا الا  و كو ا الع وار. الن ملوة    
كما ن عل الس ا ها ن ع ه هن العاصي اليت نعب د  هال  ثابباً لكن ا أطاعمها يف هعال ة  عنه و 

ن ـجموع فتاوى ورسائل ابن عثيميـ(( !! ) م بأن ا هعاصٍ ف ؤالء هلا حكا أهثاهلا هن أهل ال نم
 (. 115ـ2/114: 



 

 

 225 ba8.org 

 ................................                    ةمحةت بي ت  لة ئريجا                               بةرائةتى ثي شةوا ئةلبانى بة ر 

                                                                                                                                                 

َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما ]  واتة : بةآلم سةبارةت بة بةشى دووةم : وةكو ووتةى خواى ثةروةردطار :
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ 

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
ْ  ] ،(  44ائدة : ـمـال ) [ أ ن

َ
ولَئَِك َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ُ
ُ أ َزَل اَّللذ

الُِمونَ  ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ  ] ،(  45ائدة : ـمـال )[  ُهُم الظذ
ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
 ) [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

 (. 47ائدة : ـمـال
وة ئايا ئةم سآ وةسفة يةك جؤر كةس دةطرنةوة ؟ بةواتاى ئةوةى كة هةموو ئةو كةسانةى كة حوكم 

ةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، ئةوا كافر و ستةمكار و فاسقة ، ضونكة خواى نةكةن ب
َوالََْكفُِروَن ]  ثةروةردطار وةسفى كافرى بة ستةم و فوسق وةسف كردووة ، هةروةكو فةرموويةتى :

الُِمونَ  ِ ]  وة فةرموويةتى : ( 254) البقرة : [  ُهُم الظذ َورَُسوِلِ َوَماتُوا وَُهْم إِنذُهْم َكَفُروا بِاَّللذ
 ، كةواتة هةموو كافريَك ستةمكار و فاسقة . ( 84) التوبة :  [ فَاِسُقونَ 

يان : ئةم سآ وةسفة ضةند كةسيَك دةطريَتةوة بةثآى ثاَلنةر و ئةوةى كة واى ليَكردوون حوكم 
 نةكةن بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ؟

 م ـ لةالى من نزيكرتة لة رِلستيةوة ، خواى ثةروةردطاريش زاناترة .ئةمةيان ـ واتة ووتةى دووة
بؤية دةَليَني : ئةو كةسةى كة حوكم نةكات بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، وةك 
بةكةم زانينيَك بؤى ، يان رِقليَبوونى بؤى ، يان بةو باوةرِةى كة جطة لةو باشرتبيَت ليَى ، و 

خةَلك ، ئةوا ئةو كةسة كافرة ، كافر بوونيَك كة دةرى دةكات لة ميللةت سودبةخش تربيَت بؤ 
، وة لةوانةش كةسانيَك هةن هةنديَك ياساى ثيَضةوانة بة ياساكانى ئيسالم بؤ خةَلك دادةنيَن ، 
بؤ ئةوةى ببيَت بة ثةيرِةويَك و خةَلكى لةسةرى برِؤن ، بيَطومان ئةوانة ئةو ياسا ثيَضةوانانةيان 

م دانةناوة ئيلال لةبةر ئةوةية كة بريوباوةرِيان واية كة طوجناوتر و سودبةخشرتة بؤ خةَلك بة ئيسال
، هةروةكو بةَلطة نةويستة لة عةقأل و فيرتةتدا كة مرؤظ النادات لة ثةيرِةويَك بؤ ثةيرِةويَكى 
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ضاكرتة و  ترى ثيَضةوانةى ئيلال لةبةر ئةوة نةبيَت كة بريوباوةرِى واية كة ئةوةى بؤ ال دةدات
 ئةوةش كة ليَى اليداوة كةم و كورِى هةية .

بةآلم ئةوةى كة حوكم نةكات بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، بةآلم بةبآ بةكةم 
زانينى و بآ رِقليَبوونى ، و بريوباوةرِى ئةوةى كة جطة لةو باشرتبيَت ليَى ، و سودبةخشرتبيَت بؤ 

طة لةو بؤ دةستطرتن و دةسةآلتداربوون بةسةر كةسى حوكم خةَلك ، بةَلكو حوكم بكات بة ج
دراودا ، يان وةكو تؤَلةيةك ليَى ، يان هاوشيَوةكانى ئةوانة ، ئةوا ئةمة ستةمكارة و كافر نية ، 

 و ثلةكانى ستةمةكةشى بةثآى حوكم ثيَكراوةكة و ئامرازةكانى حوكمةكة دةطؤرِيَت .
ثةروةردطار دايبةزاندووة ، بةآلم بةبآ بةكةم زانينى  وة ئةوةش كة حوكم نةكات بةوةى كة خواى

و بآ رِقليَبوونى ، و بريوباوةرِى ئةوةى كة جطة لةو باشرتبيَت ليَى ، و سودبةخشرتبيَت بؤ خةَلك 
، بةَلكو حوكم بكات بة جطة لةو لةبةر دؤستايةتى بؤ ئةو كةسةى كة حوكةكةى بؤ دراوة ، 

لة شتة دونياويةكان ، ئةوا ئةمة فاسق دةبيَت ، و بةكافر يان لةبةر بةرتيل ، و جطة لةمانة 
 دانانريَت ، و ثلةكانى فاسقيَتيشى بةثآى حوكم ثيَكراوةكة و ئامرازةكانى حوكمةكة دةطؤرِيَت .

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بةوانةى كة قةشة و رِاهيبةكانيان ) ابن تيمة (  شيَخ اإلسالم
 لة خواى ثةروةردطار فةرموويةتى : ئةوانة دوو بةشن : كردبوو بة ئةربابى خؤيان جطة

يةكةميان : بزانن كة ئةوانة ئايينةكةى خواى ثةروةردطاريان طؤرِيوة ، كةضى شويَنيان دةكةون 
حةآلَليَتى حةرامكراوةكةى هةية ، و بة حةراميَتى ئةوةى كة  لةو طؤرِانةدا ، بريوباوةرِيان بة

طةأل زانيان بؤ نكةوتنيَك بؤ سةركردةكانيان ، لةة ، وةك شويَخواى ثةروةردطار حةآلَلى كردوو
ئةوةى كة ئةوان ثيَضةوانةى ئايينى ثيَغةمبةران بوونةتةوة ، ئا ئةمة كوفرة و خواى ثةروةردطار 

 و ثيَغةمبةرةكةشى بة هاوةَلربِياردانيان زانيوة .
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ـ بةم شيَوة (  ةراميَتى حةآلَلةكةبة حةآلَليَتى حةرامةكة و ح)  دووةميان : بريوباوةرِ و ئيمانيان
ليَيوة طيَرِدراوةتةوة ـ جيَطري و دامةزراو بيَت ، بةآلم طويَرِايةَليان كردوون لة سةرثيَضيكردنيان 
بؤ خواى ثةروةردطار ، هةروةكو ئةو تاوانانةى كة موسَلمانان ئةجنامى دةدةن و بريوباوةرِيان واية 

 ةكانيان هةية لة تاوانباران .كة تاوانة ، ئا ئةوانة حوكمى هاوشيَو
ن ( ـ) ابن عثيمي جا موسَلمانى يةكخواثةرست ، برِوانة كة كاكى رِةشنووسكار ضؤن ووتةكةى ثيَشةوا

ى قرتاندووة !!! بؤ ئةوةى لةطةأل بؤضوونة تةكفرييةكانى خؤى رِيَك بكةويَتةوة !!! و ئةوة بسةمليَنيَت كة ـ
ـ بة رِةمحةت بن ـ ثيَضةوانةى يةكرتن ؟!! كة واش نية ن ( ـن عثيمي) ابووتةى ثيَشةوا ئةلبنى و ثيَشةوا 

. 
)) : ديَنيَتةوة  ن (ـ) ابن عثيمي دا بةشيَكى قرتاو لة فةتوايةكى ترى ثيَشةواـ ( 9)  الثةرِةىثاشان لة

ي ـحكم فيها القاضـمعينة اليت يـمسألة الـي الـن : هل هناك فرق فـحمد بن صاحل العثيميـوسئل الشيخ م
: نعم هناك فرق فإن   ـهُ ـاللَّ  هُ مَ حِ رَ ـ ريعًا عامًا ؟ فأجاب ـر تشـمسائل اليت تعتبـن الـه وبيـر ما أنزل اللَّ ـبغي
ريعًا عامًا ال يتأتى فيها التقسيم السابق وإمنا هي من القسم األول فقط ، ألن هذا ـر تشـمسائل اليت تعتبـال
ا سبقت ـرعه العتقاده أنه أصلح من اإلسالم وأنفع للعباد كمـشخالف اإلسالم إمنا ـريعًا يـرع تشـمشـال

 !!! (( اإلشارة إليه
واتة : وة ثرسياركرا لة شيَخ حممدى كورِى صاَلحى عوسةميني كرا : ئايا جياوازى هةية لةوةى كة 
ئةو حوكمةى دادوةر و قازى حوكمى تيَدا دةكات بةوةى كة خواى ثةروةردطار داينةبةزاندووة 

 ثرسيَكى دياريكراو بيَت ، يان ثرس و باسةكان تةشريعيَكى طشتى بيَت ؟تةنها 
ئةويش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وةآلمى دايةوة و فةرمووى : بةَلى جياوازى لة نيَوانياندا هةية ، 
ضونكة ئةو ثرس و باسانةى كة بة تةشريعى طشتني دادةنريَن ، ئةو دابةشكردنةى ثيَشووى تيَدا 

ةوة تةنها لةبةشى يةكةمة ، ضونكة ئةو تةشريع دانةرة كة تةشريعيَكى نايةت ، بةَلكو ئ



 

 

 228 ba8.org 

 ................................                    ةمحةت بي ت  لة ئريجا                               بةرائةتى ثي شةوا ئةلبانى بة ر 

                                                                                                                                                 

ثيَضةوانةى داناوة بؤ ئيسالم ، لةبةر ئةوةية كة بريوباوةرِى واية كة ئةمة باشرت و ضاكرتة لة 
 ئيسالم و سودبةخشرتة بؤ بةندةكانى خواى ثةروةردطار ، هةروةكو لة ثيَشدا ئاماذةمان ثيَكرد .

لة  دواى ئةو برِطةيةى كة رِشنوسكار) ابن عثيمني (  ةكةى ثيَشةواكةضى تةواوى ووت
 :نـى قسميـه ينقسم إلـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـ)) ... وال، بةم شيَوةيةية : رِةشنوسةكةيدا هيَناويةتيةوة

لكنه نرى أن ه ، وواً حبكا ال  وموحب ث نكمن عال ى ـال  عَ ـ ت   هوحكا حبكا ال  وأن نسب د  ه ا ال:  أحدهما
ه ، أو أن العدو  عن وحكا ال  وه ، أو أنه هساو لوى وأن ع ل ع اد هن حكا ال  ومخالف له أولوحكا الوال

خرجاً عن وجب البحاكا إل ه فمثل ه ا كافر ك راً هوه إل ه جائك ف جع ه ال انمن ال ي نوحكا ال  

 : ى ـال  عَ ـ ت    وال باإلساا دنناً وع  ه ننط ق قملهه رباً وال مبحمد رسمالًوا نرض بال  وم ة ألن فاع ه لوال

ِ ُحْكًما لَِقْوٍم يُوقِنُونَ ]  ْحَسُن ِمَن اَّللذ
َ
فَُحْكَم اْْلَاهِلِيذةِ َيبُْغوَن َوَمْن أ

َ
( ،  50ائدة :ـمـ) ال [ أ

ولَئَِك ُهُم ا]  : ى ـال  عَ ـ ت  وقوله 
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
( ، وقوله  44ائدة : ـمـال ) [ لََْكفُِرونَ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ُ َيْعلَُم ]  : ى ـال  عَ ـ ت   ْمرِ َواَّللذ
َ
ُ َسُنِطيُعُكْم ِِف َبْعِض اْۡل َل اَّللذ ِيَن َكرُِهوا َما نَزذ نذُهْم قَالُوا لَِّلذ

َ
ذَلَِك بِأ

تُْهُم الَْمََلئَِكُة يَْْضِبُوَن وُُجوهَ  ارَُهْم فََكيَْف إِذَا تَوَفذ ْسَخَط إِْْسَ
َ
نذُهُم اتذبَُعوا َما أ

َ
دْبَارَُهْم ذَلَِك بِأ

َ
ُهْم َوأ

ْعَمالَُهمْ 
َ
ْحبََط أ

َ
َ َوَكرُِهوا رِْضَوانَُه فَأ وال ،  وال  كا.،  وال نن عه صا.( ،  28ـ  26حمد : ـ) م[  اَّللذ

َفتُ ]  : ى ـال  عَ ـ ت   هوألن الكافر ب عض كوافر به ك ه قا  ال  ،  وال حج،  صما
َ
ْؤِمنُوَن بِبَْعِض الِْكتَاِب أ

نَْيا َويَوَْم الْقَِيامَ  ةِ َوتَْكُفُروَن بِبَْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن َيْفَعُل ذَلَِك ِمنُْكْم إَِلذ ِخْزٌي ِِف اْْلَيَاةِ الُّ
ا َتْعَملُونَ  ُ بَِغافٍِل َعمذ ِ الَْعَذاِب َوَما اَّللذ َشد 

َ
إِنذ ]  :  ـهُ ان  حَ بْ سُ ـ ، وقال (  85) البقرة : [  يَُردُّوَن إََِل أ

ِ َورُُسلِهِ َويَُقولُوَن نُْؤِمُن بِبَ  ِقُوا بنَْيَ اَّللذ ْن ُيَفر 
َ
ِ َورُُسلِهِ َوُيرِيُدوَن أ ِيَن يَْكُفُروَن بِاَّللذ ْعٍض اَّلذ

ولَئَِك ُهُم الَْكَ 
ُ
ْن َيتذِخُذوا بنَْيَ ذَلَِك َسبِيًَل أ

َ
ْعَتْدنَا َونَْكُفُر بِبَْعٍض َوُيرِيُدوَن أ

َ
ا َوأ فُِروَن َحقًّ

 (. 151ـ  150) النساء :  [ لِلََْكفِرِيَن َعَذابًا ُمِهينًا
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جعل ذلك وي قض ة هع نة دون أن نوخال اً له فوحكماً ه ى ـال  عَ ـ ت   هوأن نسب د  حبكا ال  :  يوالثان

  :جب البحاكا إل ه ف ه ثاث حاالتوقانمناً ن
ى هنه وأن ع ل ع اد ، أو وهعب داً أن ها خال ه أول ى ـال  عَ ـ ت   هواً حبكا ال  وموأن ن عل ذلك عال:  ىواألول

ا س ق وموم ة لوخرجاً عن الوه إل ه جائك ف  ا كافر ك راً هوأنه هساو له ، أو أن العدو  عن حكا ال  
  .ي ال سا األو وف

لكن خال ه ب الد اإلضرار باحملكما ه هعب داً أنه أوىل وأن ع وأن ن عل ذلك عالاً حبكا ال  :  الثان ة

َوَمْن لَْم  ]:  ى ـال  عَ ـ ت   هوع  ه أو ن ع احملكما له ، ف  ا ظاي ول   بكافر ، وع  ه نبنك  قم  ال  
الُِموَن  ولَئَِك ُهُم الظذ

ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
 (. 45ائدة : ـمـال ) [َُيُْكْم بَِما أ

ن سه أو هال حة تعمد إل ه ف  ا فاسق ول   بكافر ،  أن نكمن ك لك لكن خال ه هلمى يف:  الثالثة

ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ  ] : ، ى ـال  عَ ـ ت   هووع  ه نبنك  قم  ال  
ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
 ) [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

 (. 47ائدة : ـمـال
ليت ابب ي ب ا حكاا ه ا ه هن السائل الكربى اووه ه السألة أعين هسألة الكا بغري ها أنك  ال  

الكهان فع ى الرء أن ال نبسرع يف الكا ع   ا مبا ال نسبح منه حبى نب ني له الق ألن السألة 

أن نال   ل مس مني وال. أهمرها وبطانب ا و كما أن ع ى الرء ال ي آتاه  ى ـال  عَ ـ ت   هوخطري. و نسأ  ال  
ا الجة ع   ا وت ني احملجة ، ف   ك هن ه ك عن ب نة ، ه الع ا أن ن  نه هلؤالء الكاا لب موال  

وحي ا هن حي عن ب نة ، وال حي رن ن سه عن ب انه ، وال ن ابن أحداً ف ه فإن العك. هلل ولرسمله 

،  117ـ  115/ ص  2ن : ج ـجموع فتاوى ورسائل ابن عثيميـ) م((  ه ولي البمف قوول مؤهنني ف و ال  
 (. 228سؤال : 
 وة حوكم كردن بةوةى كة خواى ثةروةردطار داينةبةزاندووة دةبيَتة دوو بةشةوة :واتة : 

يةكةميان : ئةوةية كة حوكمى خواى ثةروةردطار بطؤرِيَت بةم حوكمة ، لةكاتيَكدا كة زانا بيَت 
يَت كة ئةو حوكمة ثيَضةوانةية بةحوكمى خوا بة حوكمى خواى ثةروةردطار ، بةآلم ئةوة دةبين
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واى ثةروةردطار ، يان يةكسانة حوكمةكةى خسودمةندترة بؤ بةندةكانى خوا لة لةثيَشرت و
حوكمى خواى ثةروةردطار دروستة ، ئةوة وازهيَنان لة ى خواى ثةروةردطار ، يان الدان وحوكمبة

وشيَوةى ئةم قةزاوةتدا ، هاثيَويستة بؤ الى بطةرِيَنةوة لةكاتى دادوةرى و دةكات بةو ياسايةى كة
ئيمان دةردةكات ، ضونكة خاوةنةكةى بةوة رِازى نة كافرن وكوفرةكةشيان مرؤظ لةجؤرة كةسا
ثيَغةمبةرى بيَت ،   ( حمدـ) م ثةروةردطارى بيَت ، وة نةش بةوةى كةه ( ـاللَّ  ) نةبووة كة

ئايينى بيَت ، و ئةم ووتةيةى خواى ثةروةردطاريش ) ئيسالم (  نةش بةوةى كة ئايينىو
  ] دةيطريَتةوة :

َ
ِ ُحْكًما لَِقْوٍم يُوقِنُوَن أ ْحَسُن ِمَن اَّللذ

َ
 ) [فَُحْكَم اْْلَاهِلِيذةِ َيبُْغوَن َوَمْن أ

ولَئَِك ُهُم  ] ، وة ئةوةش كة فةرموويةتى :(   50ائدة :ـمـال
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ِيَن َكرُِهوا  ] وويةتى :وة ئةوةش كة فةرم( ،  44ائدة : ـمـال )[ الََْكفُِروَن  نذُهْم قَالُوا لَِّلذ
َ
ذَلَِك بِأ

تُْهُم الَْمََل  ارَُهْم فََكيَْف إِذَا تَوَفذ ُ َيْعلَُم إِْْسَ ْمرِ َواَّللذ
َ
ُ َسنُِطيُعُكْم ِِف َبْعِض اْۡل َل اَّللذ ئَِكُة َما نَزذ

نذُهُم اتذبَعُ 
َ
دْبَارَُهْم ذَلَِك بِأ

َ
ْعَمالَُهْم يَْْضِبُوَن وُُجوَهُهْم َوأ

َ
ْحَبَط أ

َ
َ َوَكرُِهوا رِْضَوانَُه فَأ ْسَخَط اَّللذ

َ
وا َما أ

، و نة نويَذ و نة زةكات و نة رِؤذوو ، و نة حةجيش ، ضونكة ئةو (  28ـ  26حمد : ـ) م [
كةسةى كة بآ باوةرِ بيَت بة هةنديَكى ، بآ باوةرِة بة هةمووى ، هةروةكو خواى ثةروةردطار 

َفُتْؤِمنُوَن بِبَْعِض الِْكتَاِب َوتَْكُفُروَن بِبَْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن َيْفَعُل ذَلَِك   ]فةرموويةتى : 
َ
أ

ُ بِغَ  ِ الَْعَذاِب َوَما اَّللذ َشد 
َ
نَْيا َويَوَْم الْقِيَاَمةِ يَُردُّوَن إََِل أ َياةِ الُّ ا ِمنُْكْم إَِلذ ِخْزٌي ِِف اْْلَ افٍِل َعمذ

ِ َورُُسلِهِ َويُرِيُدوَن  ] ، وة فةرموويةتى :(  85: ) البقرة  [ َتْعَملُونَ  ِيَن يَْكُفُروَن بِاَّللذ إِنذ اَّلذ
ْن َيتذِخُذوا بَ 

َ
ِ َورُُسلِهِ َويَُقولُوَن نُْؤِمُن بِبَْعٍض َونَْكُفُر بِبَْعٍض َويُرِيُدوَن أ ِقُوا بنَْيَ اَّللذ ْن ُيَفر 

َ
نْيَ أ

ولَئَِك ُهُم الَْكَ 
ُ
ْعتَْدنَا لِلََْكفِرِيَن َعَذابًا ُمِهيًنا ذَلَِك َسبِيًَل أ

َ
ا َوأ ـ  150) النساء :  [فُِروَن َحقًّ

151 .) 
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كيَشةيةكى خواى ثةروةردطار بطؤرِيَتةوة بةحوكميَكى جطة لةو لة دووةميان : ئةوةية كة حوكمى
رى دادوةثيَويستة بؤ الى بطةرِيَنةوة لة ياسايةك كةى كراودا ، بآ ئةوةى كة بيكات بةديار

 قةزاوةتدا ، ئةمةيان سآ حاَلةتى هةية :
حاَلةتى يةكةم : ئةوة ئةجنام بدات لةطةأل زانينى حوكمى خواى ثةروةردطار ، و باوةرِيشى وابيَت 

ى ، يان يَبؤ بةندةكانى خوا ، يان يةكسان ثسودبةخشرتيشة كة ثيَضةوانةكةى لةو لةثيَشرتة و
 دةردةضيَت ، لةبةر ئةوةى ى لةئاينييَوفرةكةشى ثالدان لةحوكمى خوا دروستة ، ئةمة كافرة وك

 دا ووترا .كة لةخاَلى يةك
ى ئةوةى كة حوكمى خوا بريوباوةرِبدات لةطةأل زانينى حوكمى خوا و حاَلةتى دووةم : ئةوة ئةجنام

سودبةخشرتة ، بةآلم ثيَضةوانة بووةتةوة بةمةبةستى زةرةردان بةوةى كة حوكمةكةى لةثيَشرت و
، يان سودطةياندن بةوةى كة حوكمةكةى بؤ داوة ، ئا ئةمة ستةمكارة و كافر نية  لةسةر دةدات

ولَئَِك   ] ، و ئةم ئايةتةى بةسةردا دةدريَت كة تيَيدا هاتووة :
ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

الُِموَن   (. 45ائدة : ـمـال ) [ ُهُم الظذ
بةر ئارةزوويةك كة تيَيدا نةى بووةتةوة لةت بةآلم ثيَضةواحاَلةتى سآيةم : بةهةمان شيَوة بيَ

كافر نية ، و ئةم طةرِيَتةوة ، ئا ئةمةيان فاسقة وهةية ، يان لةبةر بةرذةوةنديةك كة بؤ خؤى دة
ولَئَِك ُهُم  ] ئايةتةى بةسةردا دةدريَت كة تيَيدا هاتووة :

ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

 (. 47ائدة : ـمـال ) [ِسُقوَن الَْفا
باسى : حوكم كردن بةوةى كة خواى ثةروةردطار وة ئةم ثرس وباسةش ـ مةبةستم وثرس و

مةى ثيَوة طريؤدة بووة باسانةى كة كاربةدةستانى ئةم سةردةنةبةزاندووة ـ يةكيَكة لةو ثرس وداي
، بةوةى كة شايستةى نني حوكم دانى لةسةريان ، بؤية لةسةر مرؤظ ثيَويستة كة ثةلةنةكات لة

خواى ـ سيَكى مةترسى دارة ، داواكارم لةبايى بؤ دةردةكةويَت ، ضونكة ثرس و، تاكو رِةوا
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دةستةيان بؤ موسَلمانان ضاك بكاتةوة ـ هةروةكو ر ـ كاربةدةستى موسَلمانان دار وثةروةردطا
ان بؤ ئةو ثيَويستة لةسةر ئةوانةى كة خواى ثةروةردطار زانستى ثآ داوون كة شتةك

حوججة بةسةريانةوة و شتةكةيان بؤ ئاشكرا وون بكةنةوة ، بؤ ئةوةى ببيَت بةكاربةدةستانة رِ
رِوونكارى بيَت ، ئةوةشيان كة دةميَنيَتةوة  وةى لةناو دةضيَت لةسةر بةَلطة وبيَت ، بةوةش ئة

ولةكةسيش  رِوونكردنةوةى ،يَت ، وة خؤشى بةكةم نةزانيَت لةلةسةر بةَلطة و رِوونكارى ب
وباوةرِدارانة ،  ثيَغةمبةرةكةى ونكة عيزةت بؤ خواى ثةروةردطار ونةترسيَت لةوةدا ، ض

 خواى ثةروةردطاريش ثشتيوانى سةرخستنة .و
جا خويَنةرى بةرِيَز : خؤت دةكةم بةدادوةر بؤ برِياردان لةسةر ئةو تؤمةتةى كة رِشنوسكار 

رِةشنووسةكةيدا !!! كة طوايا ثيَشةوا ت بيَت ـ لةةدةيداتة ثاأل ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمح
 ئةلبانى ثيَضةوانةى زانايانى ترة لةم ثرس و باسةدا !!!

دا كاكى رِشنووسكار ـ بؤ جارى سآيةم ـ ـ(  12)  الثةرِةىوة هةر لةرِةشنووسةكةيدا و لة
))  ةوة ، و دةَليَت :ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ديَنيَتن ( ـ) ابن عثيميووتيةكى ترى قرتيَنراوى ثيَشةوا 

ر ما ـحكم بغيـه : ) الـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـن صفة الـحمد بن صاحل العثيميـوقال فضيلة الشيخ م
 : نـى قسميـه ينقسم إلـأنزل اللَّ 

ريعة ـحكم ِبلشـي ، حبيث يلغي الـحله حكم أخر طاغوتـه ليحل مـالقسم األول : أن يُبطل حكم اللَّ 
معاملة ـي الـرعية فـر كالذين يُنحون األحكام الشـعل بدله حكم آخر من وضع البشجـن الناس ، ويـبي
 ـى ال  عَ ت  وَ  هُ ان  حَ بْ سُ ـ  هـريعة اللَّ ـن الوضعية ، فهذا الشك أنه استبدال بشـحلها القوانيـحلون مـالناس ، وي نـبي
م ـه ما لـرع لعباد اللَّ ـحيث ش خالق ،ـملة ؛ ألن هذا جعل نفسه ِبنزلة الـخرج من الـرها ، وهو كفر مـغي

ـ ه ـخلق ، وقد مسى اللَّ ـن الـحكم الفاصل بيـ، وجعله ال  ـلَّ جَ وَ  زَّ عَ ـ  هـه ، بل ما خالف حكم اللَّ ـأيذن به اللَّ 
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  ]:  ى ـال  عَ ـ ت  ي قولهـركًا فـذلك ش ى ـال  عَ ت  
ْ
ِيِن َما لَْم يَأ ََكُء ََشَُعوا لَُهْم ِمَن ال  ْم لَُهْم َُشَ

َ
ُ أ )  [ َذْن بِهِ اَّللذ

 (. 21الشورى : 
ها ، ويكون ـى ما هي عليه وتكون السلطة لـعل ـ لَّ جَ وَ  زَّ عَ ـ ه ـي : أن تبقى أحكام اللَّ ـالقسم الثان

ر ما تقتضيه هذه األحكام ، أي ـحكام فيحكم بغيـي حاكم من الـها ، ولكن أيتـحكم منوطًا بـال
 !!! (( ذا له ثالث حاالته ، فهـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـي

سةبارةت بة سيفةتى حوكم كردن بة ن ( ـحمد بن صاحل العثيميـ) م واتة : وة شيَخى ثايةبةرز
حوكم كردن بة جطة لةوةى كة  ) جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة فةرموويةتى :

 خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة دةبيَتة دوو بةشةوة :
وةية كة حوكمى خواى ثةروةردطار ثةكبخات ، بؤ ئةوةى حوكميَكى ترى تاغوتى ئةبةشى يةكةم : 

شويَنى بطريَتةوة ، بةشيَوةيةك حوكم كردن بةحوكمى خوا لةنيَو خةَلكدا هةَلبوةشيَنيَتةوة ، و 
حوكميَكى تر كة لةدانراوى مرؤظة لةجيَطةى دابنات ، وةك ئةوانةى كة ئةحكامة شةرعيةكان 

هةَلسوكةوتى نيَوان خةَلكى وياسايةكى ترى مرؤظ كرد لةجيَطةى دادةنيَني ، ئةمة بةالوة دةنيَن لة
طومان لةوةدا نية كة طؤرِينةوةى حوكمى خواى ثةروةردطارة بةحوكميَكى تر جطة لةو ، و كوفريَكة 

، لةوةى كة شةرعيَكى  خاوةنةكةى لةميللةت دةردةكات ، ضونكة ئةمة خؤى لةئاستى خوا داناوة
ى رِازى نية ، بةَلكو ثيَضةوانةى حوكمى خواى يَؤ بةندةكانى خوا وخواى ثةروةردطاريش ثداناوة ب

ثةروةردطارة ، وخواى ثةروةردطاريش ئةوةى بةهاوةَلربِياردان ناوزةد كردووة ، هةروةكو لةم ووتةيةيدا 
ذَنْ  ] هاتووة :

ْ
ِيِن َما لَْم يَأ ََكُء ََشَُعوا لَُهْم ِمَن ال  ْم لَُهْم َُشَ

َ
ُ  أ  (. 21) الشورى :  [بِهِ اَّللذ

دةسةآلتيش بؤ ئةو روةردطار وةكو خؤى مبيَنيَتةوة وبةشى دووةم : ئةوةى كة حوكمةكانى خواى ثة
حوكم بةجطة لةوة دةكات كة ئةو بكريَت ، بةآلم كاربةدةست ديَت وبيَت ، حوكميش بةو 
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ةردطار دايبةزاندووة ، ئةمةيان جطة لةوة دةكات كة خواى ثةروحوكمانة دةخيوازن ، واتة حوكم بة
 سآ حاَلةتى هةية .

 : )) ... فهذا له ثالث حاالت كةضى تةواوى ووتةكة بةم شيَوةيةى خوارةوةية :
ه ـه وأنفع لعباد اللَّ ـه معتقدًا أن ذلك أفضل من حكم اللَّ ـريعة اللَّ ـخالف شـا يـحكم ِبـأن يى : ـحال األولـال

ه ، فهذا كفر ـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـجوز له الـ، أو يعتقد أنه ي ـ لَّ جَ وَ  زَّ عَ ـ  هـكم اللَّ حـاثل لـمـ، أو معتقداً أنه م

 . ن عبادهـاً بيـه حكمـجعل اللَّ ـ، ولـم ي ـ لَّ جَ وَ  زَّ عَ ـ  هـم يرض حبكم اللَّ ـمله ، ألنه لـحاكم من الـخرج به الـ. ي

هو األفضل واألنفع لعباده ،  ى ـال  عَ ـ ت   هـمعتقدًا أن حكم اللَّ  هـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـأن يحال الثانية : ـال

ا بينه ـمـجور والظلم للمحكوم عليه ، لـإمنـا يريد ال ـ لَّ جَ وَ  زَّ عَ ـ  هـلكنه خرج عنه ، وهو يشعر ِبنه عاص للَّ 
به ، وال اعتقاد ِبنه أي  ه وال استبدالـحكم اللَّ ـه ال كراهة لـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـوبينه من عداوة ، فهو ي

رار ـحكم به ، لكن من أجل اإلضـجوز الـه أو مساو له أو أنه يـحكم الذي حكم به أفضل من حكم اللَّ ـال
حاكم كافر ، بل تقول إنه ـحال ال نقول إن هذا الـه ، ففي هذه الـر ما أنزل اللَّ ـمحكوم عليه حكم بغيـِبل
 . م معتد جائرـظال
هو األفضل واألنفع  ى ـال  عَ ـ ت ه ـه وهو يعتقد أن حكم اللَّ ـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـن يحال الثالثة : أـال

مصلحة تعود له ـي نفسه ، لـهوى فـ، لكنه حكم ل ـ لَّ جَ وَ  زَّ عَ ـ ه ـه ، وأنه حبكمه هذا عاص للَّ ـلعباد اللَّ 
 . ـ لَّ جَ وَ  زَّ عَ ـ ه ـأو للمحكوم له ، فهذا فسق وخروج عن طاعة اللَّ 

نَْزَل  ]ي ثالث آَيت : ـف ى ـال  عَ ـ ت   هـى هذه األحوال الثالث : يتنزل قول اللَّ ـوعل
َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ 
ُ
ُ فَأ َوَمْن لَْم  ] ،ى ـحالة األولـى الـ( ، وهذا يتنزل عل 44ائدة : ـمـال ) [ اَّللذ

ُ فَ  نَْزَل اَّللذ
َ
الُِمونَ َُيُْكْم بَِما أ ولَئَِك ُهُم الظذ

ُ
 ] ،ى االالة الثانية ـ( ، يتنزل عل 45ائدة : ـمـال ) [ أ
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ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ 
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
حالة ـى الـ( ، يتنزل عل 47ائدة : ـمـال ) [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

 . ةـالثالث
ر ـ، فإن من الناس من أولع وأعجب ِبنظمة غيرَن هذا ـي عصـمسألة من أخطر ما يكون فـوهذه ال

ورسوله  هـم يعلم أن حكم اللَّ ـ، ول ه ورسوله ـى حكم اللَّ ـا قدمها علـها ، ورِبـن ، حَّت ُشغف بـمسلميـال
 ى يوم القيامة ، فإن النيب ـماض إل هُ ان  حَ بْ سُ ـ  ى يوم القيامة ، والذي بعثهـخلق عامة إلـى الـ: بعث إل 

ي أمور ـهم فـرع لعباده إال ما هو َنفع لـى يوم القيامة ، فال ميكن أن يشـم ِبحوال العباد إلـعال ـى ال  عَ ت  وَ 

ه ـرَن أنفع لعباد اللَّ ـي عصـف ى ـال  عَ ـ ت ه ـر حكم اللَّ ـى يوم القيامة ، فمن زعم أو وهم أن غيـدينهم ودنياهم إل
ه ، ـى اللَّ ـل ضالاًل مبينًا ، فعليه أن يتوب إلفقد ض  ي عهد النيبـرعها فـمن األحكام اليت ظهر ش

 371/ ص  4ي الشحود : ج ـهجرة لعلـي أحكام الـمفصل فـ) نقال عن : الي أمره (( ـى رشده وأن يفكر فـويرجع إل
 (. 30، سؤال  373ـ 

 واتة : ئةمةيان سآ حاَلةتى هةية :
شةريعةتى خواى ثةروةردطار ، و  حاَلةتى يةكةم : ئةوةية كة حوكم بكات بةوةى كة ثيَضةوانةى

 باوةرِيشى وابيَت كة ثيَضةوانةكةى لةو لةثيَشرتة و سودبةخشرتيشة بؤ بةندةكانى خوا ، يان
حوكمى خواى ثةروةردطار ، يان باوةرِى واية كة دروستة بؤى كة بريوباوةرِى واية كة يةكسانة بة

ى يَ، ئةمة كوفرة وكوفرةكةشى ث طار دايبةزاندووةحوكم بكات بةجطة لةوةى كة خواى ثةروةرد
ردطار ، و نةيكردووةتة لةئايني دةردةضيَت ، لةبةر ئةوةى كة رِازى نةبووة بة حوكمى خواى ثةروة

 نيَو بةندةكانيدا .دادوةر لة
آلم باوةرِى حاَلةتى دووةم : ئةوةية كة حوكم بكات بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، بة

هةستيش بةوة دةكات ةكانى خوا ، بةآلم ليَى دةرضوة وسودبةخشرتة بؤ بةندواية كة ئةو باشرت و
ستةم بكات لةوةى كة كردووة ، بةآلم دةيةويَت زوَلم وكة سةرثيَضى خواى ثةروةردطارى 
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هةية ، بؤية حوكم دةكات نيَوانياندا ، لةبةر ئةو دوذمنايةتيةى كة لة حوكمةكةى لةسةرى داوة
حوكمى خواية وة ، نةك لةبةر ئةوةى كة رِقى لةةردطار دايبةزاندوجطة لةوةى كة خواى ثةروبة

و حوكمةى كة يان لةبةر طؤرِينةوةى ، نةش لةبةر ئةوةى كة بريوباوةرِى واية كة ئةو ـ واتة : ئة
ت ، ى يان دروستة حوكمى ثآ بكايَوكمى خوا باشرتة ، يان يةكسانة ثححوكمى ثآ دةكات ـ لة

حوكم لةسةر دراوةكة ، حوكمى بةوة كردووة كة خواى ثةروةردطار بةبةآلم لةبةر زةرةرطةياندن 
 دايبةزاندووة ، ئا لةم حاَلةدا ناَليَني : ئةم كاربةدةستة كافرة ، بةَلكو ستةمكار و زاَلمة .

 ثةروةردطار دايبةزاندووة ، و جطة لةوةى كة خواىسآيةم : ئةوةية كة حوكم بكات بة حاَلةتى
سودبةخشرتة بؤ بةندةكانى خوا ، و ئةو بةو كارةى حوكمى خوا لةثيَشرت وشى واية كة بريوباوةرِي

سةرثيَضيكارة بؤ خواى ثةروةردطار ، بةآلم دادوةرى ثيَكردووة لةبةر ئارةزوويةك ، يان لةبةر 
حوكمةكةى بؤ داوة ، ئةمة فاسق  بةرذةوةنديةك كة دةطةرِيَتةوة بؤ خؤى ، يان بؤ ئةو كةسةى كة

 ايةَلى خواى ثةروةردطار .طويَرِودةرضووة لة
 ] وة لةسةر ئةم سآ حاَلةتةية : ئةم ووتانةى خواى ثةروةردطار دادةبةزيَنريَن كة فةرموويةتى :

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ 
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
، لةسةر حاَلةتى (  44ائدة : ـمـال ) [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

الُِمونَ َوَمْن لَْم َُيْكُ  ] يةكةم ، و ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
، لةسةر (  45ائدة : ـمـال ) [ ْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن  ] حاَلةتى دووةم ، و
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
(  47ائدة : ـمـال ) [َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

 ، لةسةر حاَلةتى سآيةم .
ضونكة هةنديَك باسانةى ئةم سةردةمة ، رسناكرتين ئةو ثرس ووة ئةم ثرس وباسةش يةكيَكة لةت

ى بوون ، رِةنطة ثيَشيشى ياساى بآ باوةرِان ، تاكو سةرسامسةرسورِماون بة خةَلك هةن شةيدا و
ازانيَت حوكمى خواى ! كةضى ن!! حوكمى خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى خبةن لة

 اكو رِؤذووى دوايى ، ضونكة ثيَغةمبةرى خوا هةرماوةية ت ثيَغةمبةركةى ثةروةردطار و
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ة ئةوةش كة ناردوويةتى زاناية فةرموويةتى : نيَردراوم بؤ هةموو خةَلكى تاو رِؤذى دوايى ، و
بار وحاَلى بةندةكانى تا رِؤذى دوايى ، بؤية نابيَت شتيَكى بؤ دانابينَت لة شةرعدا جطة لةو بة
دونياياندا ، تاكو رِؤذى دواى ، جا ئةوةى وبارى ئاين وانة نةبيَت كة سود بةخش بؤيان لةكارشت

م سةردةمةدا ـ حوكمى خواى ثةروةردطار ـ لةومانى وا بيَت و بَليَت : جطة لةكة كةسةى ط
ة بؤ بةندةكانى خوا ، لةو ئةحكامانةى كة لةسةردةمى ثيَغةمبةرى خوادا باشرت و سودبةخشرت

  طومرِا بووة ، ثيَويستة لةسةرى كة تؤبة بكات شةرع كراوون ، ئةوا طومرِاييةكى ئاشكرا
 حاَلى خؤى بكات .ثةروةردطار و بيَتةوة هؤشى خؤى وبرييَك لةبار وبؤ الى خواى 

 فةتوازانستى و ليذنةى هةميشةيى بؤ توي ذينةوةى ) ضوارةم : هي نانةوةى فةتوايةكى ثي شةوايانى
ا ئةلبانى ـ بة ر ةمحةت بي ت ـ ثي ضةوانةى الى خوي نةر دروست بكات كة ثي شةوبؤ ئةوةى ئةوة لة( 

 طةأل مورجيئةى طومر ادا !! كةضى واش نية !!!ئةوانيش بووتةوة ، و هاودةنطة لةفةتواى 
يةكيَكى تر لةو هةوَلة نةزؤك وضةواشةكاريانةى كة كاكى رِشنووسكار لةرِةشنووسةكةى 

ةميشةيى ليذنةى ه ) كة ثيَشةوايانى طرتوويةتيةبةر بؤ ئةوةى لةالى خويَنةران ئةوة طةآلَلة بكات
ش لةطةأل ثيَشةوا ئةلبانيدا ثيَضةوانةن لةوةى كة بةحةآلَلدانان (  فةتوابؤ تويَذينةوةى زانستى و

وهاوشيَوةكانى بةمةج دةزانيَت بؤ حوكمدان بةسةر ئةو كةسةى كة حوكم بةجطة لةوة دةكات كة 
ليذنةى  ) اتر : ئةيةويَت بةزمانى حاَلى بَليَت :خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة !!! بطرة لةوةش زي

لةو تؤمةتةى (  !! جةنابياندا)  طةلَش هاودةنطن لة(  هةميشةيى بؤ تويَذينةوةى زانستى و فةتوا
كة دةيداتة ثاأل ثيَشةوا ئةلبانى ودةَليَت : ئةم ثيَشةواية هاودةنطى مورجيئةى طومرِاية لةم باسةدا 

كة حوكم بةجطة لةوة دةكات كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ـ !!! ـ واتة لةحوكمى ئةو كةسةى 
(  ليذنةى هةميشةيى بؤ تويَذينةوةى زانستى و فةتوا )بةآلم كة دةرِوانينة فةتواى ثيَشةوايانى 

دةبينني بةثيَضةوانةى تؤمةتةكةى ئةو فةتواكانيان هاودةنطة لةطةأل ثيَشةوا ئةلبانى ، نةك 
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ةمةش ضةند فةتوايةكى ليَذنةى ناوبراوة ـ وةك منوونة ـ كة رِاستى ئةم ثيَضةوانةى بن !!! ئ
 ووتةيةمان بؤ ئاشكرا دةكةن :

(  فةتواةميشةيى بؤ تويَذينةوةى زانستى وليذنةى ه ) لة وةآلمدانةوةيةكياندا فةتواى يةكةم :
جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار وكمى ئةو كةسةى كة حوكم دةكات بةحسةبارةت بة

 : ه له أحوال ِعدَّةـر ما أنزل اللَّ ـى القضاء وحكم بغيـ)) من تولوويانة : فةرم
دم ـالله إَيه وعـه بذلك واستغـة مع علمـن الوضعيـه من القوانيـزل اللَّ ـر ما أنــ من حكم بغي 1

ى ذلك سحت ـمرتب علـاع أهل العلم ، وما أيخذه من األجر أو الـمـه ، فهو كافر إبجـمباالت
 . حل له أخذهـت ، ال يوحرام حب

إمنا مح ه ع  ه  ، رووال هسب ب ، ر هسبحل لهولكنه غ  ه مع علمه بذلكـا أنزله اللَّ ـر مــ من حكم بغي 2
ر ذلك وأو غ ،  هوأو سخط ع ى هن حكا ع  ،    رشم.وأو أخ،  عال  ة ل رنب هثا:  يف بعض األح ان

غري أن ا ال خترجه هن اإلساا ، ف م ، ر ال نمب ر. هن ك ائوف م آثا هرتكب لك  ؛  هن أنماع اهلمى
  .هؤهن مبا ف ه هن إميان عاص بارتكابه لك ري.

مـا وقع ـه مـجهله فهو آمث ، وعليه أن يعتزل القضاء وأن يتوب إلـى اللَّ ـه لــ من حكم بغري ما أنزل اللَّ  3
ى ـى للناس علـلنار ، ومها من قضمتوعدين ِبـن الـمنـه ؛ لكونه ليس أهال للقضاء ، بل هو أحد القاضيي

 . حل له أن أيخذ عليه أجراً ـحكم ، وال يـي الـجهل ، ومن جار ف
ي أحكام ـر الصواب بعد أن اجتهد فيها وبذل وسعا وهو من أهل العلم فـي قضية بغيــ من حكم ف 4

جوز له أخذ األجر أو ـي خطئه ، ويـى اجتهاده ، وهو معذور فـر آمث ، بل هو مأجور علـريعة ، فهو غيـالش
،  141/ ص  24) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء : ج  مرتب الذي جعل له ((ـال

ه بن غدَين ... عبد الرزاق ـه بن منيع ... عبد اللَّ ـ، عبد اللَّ  1329القضاء ، الفتوى رقم : 
ةسةى قةزاوةت دةكات و تيَيدا حوكم ، واتة : ئةو كه بن ِبز ( ـعفيفي ... عبد العزيز بن عبد اللَّ 

 باريَكى هةية :ينةبةزاندووة ، ئةوا ضةند حاأل ودةكات بةوةى كة خواى ثةروةردطار دا
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ئةو كةسةى كة حوكم بكات بةوةى كة خواى ثةروةردطار داينةبةزاندووة لةياسا دانراوةكان ،  ـ 1
ةوا كافرة بةكؤرِاى ئةهلى عيلم ، وة لةطةأل زانينى ئةوة ، و بةهةلزانينى بؤى وطوآ ثيَنةدانى ، ئ

ئةوةش كة وةرى دةطريَت لةثاداشت وئةوةش كة لةئاكامى ئةوة بةدةست ديَت رِيبا وحةراميَكى 
 ئاشكراية ، و وةرطرتنى حةرامة .

بةآلم بة حةآللَى  ئةو كةسةى كة حوكم بكات بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، ـ 2
ةبي ت لةكردنى ، وبةلَكو ئةوةى كةثالَنةرى بووبي ت بؤ ئةوة لةهةندي ك جاردا دةمارطريى نةزاني ت ، وبآ باكيش ن

ن بة هؤى وةرطرتنى بةرتيل بي ت ، يان توور ةبوونى بي ت لةوةى كة ابي ت بؤ خزمةكةى وةك منوونةيةك ، ي
تاوانبارة وتاواني كى  حوكمى بةسةردا دابي ت ، يان جطة لةوانة لةجؤرةكانى ئارةزوو ، ئةوا ئةو جؤرة كةسة

طةورةى ئةجنامداوة لةتاوانة طةورةكان ، بةآلم ئةو كارةى لةئيسالم دةرى ناكات ، بةلَكو ئيماندارة بةو 
 . ئيمانةى كة تي يداية ، وسةرثي ضيكاريشة بةئةجنامدانى بؤ ئةو تاوانة طةورةية

وة لةبةر نةزانينى ، ئةوا ئةو كةسةى كة حوكم بكات بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندو ـ 3
تؤبةش بكات بؤ الى خواى يستة لةسةرى كة دوربكةويَتةوة لةقةزاوةت وتاوانبارة ، وة ثيَو

ثةروةردطار لةوةى كة ليَى وةشاوةتةوة ، لةبةر ئةوةى كة ئةو شياو نية بؤ قةزاوةت ، بةَلكو 
كةسةى قةزاوةت بؤ  : ئةو يةكيَكة لةو دوو قازيةى كة ثةميانى ئاطرى ثيَدراوة ، كة بريتني لة

قةزاوةتيدا ستةم بكات ، وة بؤشى دروست نية ثارةى ةخةَلك بكات بةنةزانينةوة ، وة ئةوةى كة ل
 لةسةر وةرطريَت .

ئةو كةسةى كة لة كيَشةيةكدا هةَلة بكات لة حوكمةكةيدا ، دواى ئةوةى كة ئيجتيهاد و  ـ 4
زانايان بة حوكمة شةرعيةكان ، ئةوا ئةو هةوأل و كؤششى خؤى كردووة تيايدا ، يةكيَكة لة 

 ) عذر ( كةسة تاوانبار نية ، بةَلكو ثاداشتى لةسةر كؤشش و ئيجتيهادةكةى هةية ، بيانوو
يشى هةية لة هةَلةكةيدا ، و دةشتوانى كرآى خؤى لةسةر وةرطريَت ، يان ئةوةى كة بؤى 

 دانراوة .
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ةميشةيى بؤ تويَذينةوةى زانستى ليذنةى ه ) ىوة بةهةمان شيَوة طةوةرة زانايان فةتواى دووةم :
)) من  دا ، كة ئةمة دةقةكةيةتى :ـ ( 5741)  ثرسيارى ذمارة ) السعودية (وآلتى لة(  فةتواو
، واتة : ئةو كةسةى  اله ؟ ((ـر وتقبل منه أعمـه هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبـا أنزل اللَّ ـحكم ِبـم يـل

آ ـ، ئايا موسَلمانة و كردةوةكانى لثةروةردطار دايبةزاندووة كة حوكم ناكات بةوةى كة خواى 
 وةردةطرييَت ، يان كافرة بةشيَوةيةك كة كوفريَكى طةورةى ئةجنام داوة ؟! 

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  ]:  ى ـال  عَ ـ ت   )) قال انة :فةرمووي
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
ائدة : ـمـال ) [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

الُِموَن  ]: ى ـال  عَ ـ ت  وقال  ( 44 ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
ـ  ( وقال 45ائدة : ـمـال ) [َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن  ]: ى ـال  عَ ت  
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
لكن إن اسبحل  ( 47ائدة : ـمـ) ال [َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

  .ملةـخرج من الـر يـر ، وفسق أكبـر ، وظلم أكبـفهو كفر أكب واعب ده جائكاً،  ذلك
أها إن فعل ذلك هن أجل الرشم. أو ه الد آخر وهم نعب د حترنا ذلك فإنه آثا ، نعبرب كافرا ك را 
أصغر ، وظالا ظ ما أصغر ، وفاس ا فس ا أصغر ال خيرجه هن ال ة ، كما أوض  ذلك أهل الع ا يف 

احة الشيخ ابن ِبز ، وَنئبه : عبدالرزاق ـمفتون : الرئيس : مسـ، ال 5741) فتوى رقم : ((  ري اآلنات ال كمر.ت س

، واتة : بةآلم ئةطةر ئةو كارةى بةحةآلأل دانا ، وبريوباوةرِى وابوو كة  ه الغدَين (ـعفيفي ، وعضو : عبداللَّ 
 ة ، وفوسقةكةش هةر طةورةية .دروستة ، ئةوة كوفرى طةورةية ، و زَلمةكةش طةورةي

 ه وسنة رسولهـى كتاب اللَّ ـ)) الواجب التحاكم إل وة لة فةتواياكةى ترياندا هاتووة : فةتواى سآيةم :

 ى سنة الرسولـوإل ى ـال  عَ ـ ت  ه ـى كتاب اللَّ ـعند االختالف ، ... والتحاكم يكون إل   ، فإن ي
ا هن ال مانني المضع ة بدافع طمع يف ها  أو جاه أو هنالب نبحاكا إل  ما هسبحا البحاكا إىل غريهم

) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث ((  ف م هرتكب هعال ة وفاسق فس ا دون فسق وال خيرج هن دائر. اإلميان
بن  هـه بن ِبز و عبد اللَّ ـ، عبد العزيز بن عبد اللَّ  6310من الفتوى رقم :  3، السؤال  203/ 2العلمية واإلفتاء : ج 

 (.ه بن غدَين ـقعود و عبد اللَّ 
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سوننةتى ثيَغةمبةرةكةى الى كتيَبةكةى خواى ثةروةردطار وواتة : ثيَويستة دادوةرى بكريَت بؤ 
 كاتى جياوازيدا ، ... وة دادوةرى دةبيَت بؤ الى كتيَبةكةى خواى ثةروةردطار و بؤ الى  ، لة

وةرى بؤ بةحةآللَيشى زانى كة دادالى نةكرد و جا ئةطةر دادوةرى بؤ،  سوننةتى ثيَغةمبةر بيَت 
ثاية ، ظ كردةكان ، بةثالَنةرى تةماح لةماأل وسامان ، يان لةثلة وياسا مرؤالى جطة لةو بكري ت ، لة

بازنةى ى لةئايني دةرى ناكات ، و لةفاسقيكةشرة كةسة تاواني كى ئةجنام داوة وفاسيقة وئةوا ئةو جؤ
 . ئيمان ناضي تة دةرةوة

شاخدارى : خاأل لةدواى خاأل درؤى طةورة وتايى ئةم سآ فةتوايةدا دةَليَم : خويَنةرى بةرِيَز كؤلة
ت ، كة ضؤن ئةو هةموو قرتاندن ودابرِانةى ضةواشةكارانةى رِةشنوسكارامان بؤ ئاشكرا دةبيَ

يش طةأل بؤضوونة تةكفرييةكانيدا بيَتةوة ـ كة ديَنة سةر زمانبؤ ئةوةى لة فةتواكانكردووة لة
بيسةمليَنيَت كة  !!! ـ !!! ئةوةش تةنها بؤ ئةوةى دةَليَن : سةلةفيةكان ووتةى زانايان دةقرتيَنن

ثيَضةوانةى هةموو ى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةم ثرس وباسةدا كةوتووةتة هةَلةوة ، وثيَشةوا ئةلبان
بةشيَوةيةكى ةتةكةية باسكردنى بابةو كارةش نةك لةبةر ئاشكراكردن و! ئزانايان بووةتة !!

!! بةَلكو لةبةر ضةندةها مةبةست مةرامى خراثى رِشنوسكار !!! ثةروةردطارى زانستيانة !
دينى خواى ثةروةردطار بطؤرِين !!! يان تانةو تةشةرة بدةين  ثةنادةرى ئيَمة بيَت لةوةى كة

 بةر هةنديَك مةبةستى دونيايى !!!لة مرياتطرانى ثيَغةمبةر لة
َليَم : ئةطةر لةبةر ئةوة نةبواية كة لةوة زياتر ئةم ثةراويَزة دريَذبيَتةوة ، كؤتايدا دةئةمة و لة

ئةوا دةقى ئةو فةتوايانةى تريشم دةهيَناوة كة هةمان بؤضوونى هاوشيَوة بؤضوونى ثيَشةوا 
ئةلبانيان هةية ، كةضى كاكى رِةشنوسكار ناوى خستوونةتة شوَلى ئةو زانايانةى كة طوايا 

) !! لةوانةش فةتواى ثيَشةوا ة بة بؤضوونى ثيَشةوا ئةلبانى !نةيان هةيبؤضوونى ثيَضةوا
 ) عبدارزاق العفيفي ( !!! و ثيَشةواحمد بن عبدالوهاب ( ـمن بن حسن بن مـعبداللطيف بن عبدالرح
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ثرسةدا ، نةك ثيَضةوانةى بيَت ، لةطةأل ثيَشةوا ئةلبانى لةم باس و يش كة هةردوو هاودةنطن
 سكارى الفى ئةوة ليَدةدات !!!هةروةكو رِةشنو

بةآلم كورد وةتةنى : مشتيَك نيشانةى خةرمانيَكة !! بةمةش ئةوة ئاشكرا دةبيَت كة ثيَشةوا 
ئةلبانى هاودةنطة لة طةأل زانايانى ترى ئةهلى سوننة و جةماعة نةك ثيَضةوانةيانة !! هةر 

هع جالة قدره و قد وقع يف  ى ـال  عَ ت   هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ  يوأن فض  ة الش خ األل ان )) وةكو رِةشنوسكار دةيَليَت :

وخالف فض  به كل الع ماء ال نن ذكرناها ، و  ـى ال  عَ ـ ت   هوخطأ ك ري يف قض ة الكا بغري ها أنك  ال  

 (.  !!!رـومرجئة العص !!! حقـن السلفية الـه بيـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـي الـن فـمبيـ) القول ال!!! ((  آن ا
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 دووةم : ىبةش
 ـ  بة رِةحمةت بيَت ـ ئايا ثيَشةوا ئةلبانى 

 مورجيئة ؟! ئةهلى سوننة يان لةطةلَ هاودةنطة لةطةلَ
 

 ت ـ  بة رِةمحة ئةلبانىثيَشةوا ةالى ـةواكانى لـئيمان و بن
 .، كة مةرجى بةري بوونيةتى لةئريجا  بيَت ـ

  كردنى يكردنى لةئريجا ودذايةتيئةَلبانى وخؤبةرثيَشةوا
 . بؤيان

 ثيَشةوا دانى زانايان بةسةلةفيةتى يطةواهى وشايةت
 .و بةرى بوونى لةئريجا  ـ  بة رِةمحةت بيَت ـ ئةلبانى

 ةى زاراوةىجياوازى نيَوان زانايانى ئةهلى سوننة لةليَكدانةو 
 ية نةك حةقيقى !!! ) لفظ (دا جياوازيةكى طؤيى ـ رط (ـ) ش
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 ئايا ثيَشةوا ئةلبانى  :بةشى دووةم 

 مورجيئة ؟! ئةهلى سوننة يان لة طةلَ هاودةنطة لة طةلَ

 بوونيةتى لةئيرجايئيمان وبنةواكانى لةالى ئةلبانى كة مةرجى بةر

حمد ـ) مشيَخى ثايةبةرزى ئيسالم وفةرموودةناسى سةردةم بيَطومان 
ثرسيَك لةباس و  هيض باس و ى ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةـ رالدين (ـَنص

ثرسةكانى ئيماندا ثيَضةوانةى زانايانى ثيَشني وسةلةفى صاَلحى ئةم ئوممةتة 
ةضووة ، سةرةرِاى ئةو رِيَضكةى ئةوانيش الى نةداوة و دةرن نةبووةتةوة ، و لةرِيَباز و

هةموو تةم و مذةى كة لةدةورى دروستكراوة و دةكريَت ، ضةواشةكارى بيَت يان 
درؤى بآ بنةواو و ثوضةأل !!! بةَلكو لة هةموو بنةواكاندا هاودةنط و ثيَك ديَتةوة 
لةطةأل ثيَشني و زانايانى سةلةف ، و يةكيَكيش بووة لة سةرخةرانى ئةو بنةوايانة ، 

ستكارى ماندوو نةناس بووة ، و لةثيَناو ئةوةدا تيَكؤشاوة تاكو فةرمانى و بةرهةَل
 خواى ثةروةردطارى لةسةر جيَبةجآ كراوة و كؤضى دواى كردووة .

ئةم زانا ثايةبةرزة هةوأل وكؤششيَكى ئاشكرا ورِوونى هةبووة لةبآلوكردنةوة 
ةتا دةبينني هةستاوة وبةرقةراركردنى بنةواكانى ئيمان لةكؤمةَلطاى ئيسالمةتى ، ئةو

بـة تةحقيق كردن و لةسةر نووسينى ئةو كتيَبانةى كة بةسةرضاوةى بريوباوةرِى دروست 
دادةنريَن لةالى ئةهلى سوننة و جةماعة ، سةلةفى صاَلحى ئةم ئوممةتة ، لةوانةش كة 

 تايبةتن بةبووارى ئيمان وبنةواكانى :
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م () نووسينى ثيَشةوا لة ان ( ـاب اإلميـ) كتـ  1 ـ َرِحَمُه اللَّهُ  أبو ُعبيد القاسم بن سالَّ

 . ت َعال ى ـ

 .  ـ َرِحَمُه اللَُّه ت َعال ى ـ ة (ـ) شيخ اإلسالم ابن تيميَّ لة نووسينى  ان (ـ) كتاب اإلميـ  2

 . ـ َرِحَمُه اللَُّه ت َعال ى ـ (ي شيبة ـ) أبو بكر ابن أبلة نووسينى  ان (ـ) كتاب اإلميـ  3

ش كة بريوباوةرِى ئةهلى سوننة وجةماعة لةطةأل ثرس وباسى ئيمان وة لةوانة
 دةخةنةرِوو :

 . ـ َرِحَمُه اللَُّه ت َعال ى ـة ـ ي عاصم (ـ) ابن أبكة لةنووسينى  ) كتاب السُّنة (ـ  1

 ـ َرِحَمُه اللَُّه ت َعال ى ـ ةـ ) الطحاوية (كة لةنووسينى  رح العقيدة الطَّحاويَّة (ـ) شـ و  2
 نووسينى ثيَشةوا ئةلبانية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ . و لةسةر ،

وة ضةندان ثةرتوكى تر كة هةر هةموو ثرِن لةباسكردن وئاماذةكردن 
) سلسلُة بةبريوباوةرِى ئةهلى سوننة وسةلةفى صاَلحى ئةم ئوممةتة ، لةوانةش : 

ةشةمشةمة ، كة جطة ل ) سلسلُة األحاديِث الضعيفِة (، و  األحاديِث الصحيحِة (
كويَرةكانى شةوى زةنطى نةزانني ، و دةمارطريى نةبيَت ، نكوَلى ئةو هةولَ و كؤششة 
ئاشكرايةى ئةم ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ . ناكةن ، كة لة خؤرى نيوةرِؤ ، و 

 مانطى ضواردة لة ئامسانى ساماَلى بآ هةور رِووناكرتن !!!
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 :  (1)تى شاعري لة ديَرِة هونراوةيةكدا فةرمووية

 . قِ يْ اِت الطَـّرِ ــبُنيَّـ ي َعـنْ ـــنِ فَـَدعْ         اءُ ـــــفَ ِه خَ ــــَس بِ يْ ـقُّ لَ حَ ـا الْ ذَ ـــهَ فَـ 

جا بؤ دةربرِينى رِاستى و نارِاستى ئةمةى كة دةووتريَت ، ليَرةدا ضةند بنةوايةك 
ةخةينة رِوو ، بة لة بنةواكانى باوةرِ لةالى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ د
طةأل ئاماذةكردن ةبةَلطة هيَنانةوةى ووتةكانى بةرِيَزيان لة ثةرتوك و ووتارةكانيدا ، ل

 ئةوةش بةم شي وةيةى خوارةوة :بة سةرضاوةكانيان ، 

  كردةوة بةشيَكة لةئيمان :بنةواى يةكةم : 

 ةوانيش بريتني لة :لةذيَر ئةم سةرباسةدا ، ضةند خاَليَك دةخةينةرِوو ، كة ئ

 : ئايا ثيَشةوا ئةَلبانى كردةوة لةئيمان دادةنيَت يان نة ؟!! يةكةم 

 وة ئايا ئيمانى بآ كردووة لةالى ثيَشةوا ئةلبانى سودى هةية ؟! دووةم :

ةم ثيَشةواية ضية بؤ ئةو ثيَناسةيةى كة بؤ ئيمان ـوونى ئـوة رِاوبؤض سآيةم :
،  (( انِ نَ جِ ـلْ ِبِ  قُ يْ دِ صْ التَّ وَ  انِ سَ لل ِ ِبِ  ارُ رَ قْـ اإْلِ  وَ هُ  انَ ـميَْ اإْلِ  نَّ أَ )) دةكريَت و تيَيدا هاتووة : 

 كردةوةى تيَدا باس نةكراوة ؟!كة 

                                                           
 (. 35/  1ر السعدي ـر السعدي ، ينظر : ديوان األقيشـ) البيت لاقيش (1)
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وةآلمدانةوةى هةموو ئةمانةش ئةوة جيَطري دةكةن و دةيسةمليَنن كة : ئايا 
ة بةبةشيَك ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وةكو هةموو زانايان ثيَش خؤى كردةو

 لةئيمان دةزانيَت يان نة ؟!

جا بة ثشتيوانى خواى ثةروةردطار بؤ وةآلمدانةوةى هةريةك لةو ثرسيارانة 
 دةووتريَت : 

 ئايا ثيَشةوا ئةَلبانى كردةوة لةئيمان دادةنيَت ودةزانيَت ، يان نة ؟ يةكةم :

ـ بة  ثيَشةوا ئةلبانيش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وةكو هةموو زانايانى سةلةف
رِةمحةت بن ـ وا دةبينيَت كة : ئيمان بريتية لةطوفتار وكردار ، وكردةوةش ـ كردةوةى 

 دأل بيَت يان كردةوةى ئةندامةكان ـ بةشيَكن لةئيمان .

 ئةم ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةو بارةيةوة فةرموويةتى :

ان ، وأنه يزيد ـال من اإلميـ)) وقد فصل شيخ اإلسالم ابن تيمية وجه كون األعم
 راجعه من شاء البسط .ـان ( ، فليـي كتابه ) اإلميـا ال مزيد عليه ـ فـوينقص ـ ِب

رين عامًا ، مقررًا مذهب السلف ، ـأقول : هذا ما كنت كتبته من أكثر من عش
جهلة ـي اليوم بعض الـان ، مث أيتـي مسائل اإلميـحمد ـ فـه الـوعقيدة أهل السنة ـ وللَّ 
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مشتكى من سوء ما هم ـه الـى اللَّ ـرموننا ِبإلرجاء !! فإلـ، والناشئة الصغار : في ارـاألغم
 . (1) عليه من جهالة وضاللة وغثاء ((

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بة  ) ابن تيمية (واتة : ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم 
ةوة لةئيمانة ، دريَذى و بة شيَوةيةكى تيَروتةسةل رِووى ئةوةى ئاشكراكردووة كة كرد

ثيَويست نية ى يةكو ئةوةش كة زياد و كةم دةكات ـ بةشيَوةيةك كة هيض زيادة
يدا ، جا هةركةس دريَذةى ئةو باسةى دةويَت با  ان (ـ) اإلميـ لة كتيَبى  ىريَتةسةرخب

 بؤى بطةرِيَتةوة .

                                                           
 (. 33ـ  32ص ، لالبانـي ، مد ـمد عن مسند اإلمام أحـ) كتاب الذب األح (1)

 . معصيةـان قول وعمل يزيد ِبلطاعة وينقص ِبلـ: )) ومعلوم أن اإلمي ى ـال  عَت  هُ اللَّ هُ مَ ِحـ َر قال الشيخ ابن ِبز
ان قــول وعمــل واعتقــاد يزيــد ِبلطاعــات ـي هــذا البــاب وهــي أن اإلميـــوألهــل الســنة عبــارة أخــرى فــ

ــنقص ِبل ـــمعاصـــوي ن صــحيحة ، فهــو قــول وعمــل ، يعــِن قــول القلــب واللســان ـي ، وكلتــا العبارتي
جوارح واعتقاد ِبلقلب ـجوارح وهو قول وعمل واعتقاد ؛ قـول ِبللسان وعمل ِبلـوعمل القلب وال

روعة كلهـــا ـمشــــال الـحج وســـائر األعمــــه والصـــالة والزكـــاة والصـــيام والــــي ســـبيل اللَّــــجهاد فــــالـــ، ف
ان ويــنقص بنقصــها عنــد أهــل الســنة ـها اإلميـــان الــيت يزيــد بـــرية ، وهــي مــن شــعب اإلميـــال خيـــأعمــ
 . وأتباعهم ِبإلحسان  اعة ؛ وهم أصحاب النيبـجمـوال

، حج ـوالـــ، والصــوم ، والزكــاة ، والصـــالة ، ه ـحمدا رســول اللَّـــن مـــه وأـفشــهادة أن ال إلــه إال اللَّــ
ان ـها اإلميــان اليت يزيـد بــروعة كلها من شعب اإلميـمشـال الـوسائر األعم، ه ـي سبيل اللَّ ـجهاد فـوال

 (. http://www.binbaz.org.sa/mat/8270 وينقص بنقصها (( )

http://www.binbaz.org.sa/mat/8270
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ت : هةر ئةمةية كة منيش بيس( ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  )دةَليَم 
ساأل لةمةو ثيَش نووسيومة و تيَيدا ـ شوكر بؤ خواى ثةروةردطار ـ دامن بة بؤضوون 
و مةزهةبى سةلةف ، و بريوباوةرِى ئةهلى سوننةدا ناوة و جيَطريم كردووة ، لة ثرس 
و باسةكانى ئيماندا ، كةضى ئةمرِؤ كةسانيَكى نةزانى ناديار ، و هةرزةى منداَلكار 

ةن بة ئريجا !!! جا سكاآلى ئةوة بؤ الى خواى ثةروةردطار ديَن ، تؤمةتبارمان دةك
بةرزدةكةينةوة ، بةرامبةر بة هةموو ئةو خراثيةى كة لة سةرين ، لة نةزانني ، 

 طومرِايى ، و بيَنرخى و سوكيَتيان .

نازامن ضى لةوة رِوونرت بيَت ـ لةالى ئةو كةسة نةزان وناديار وهةرزة وهةآلنة ـ 
ؤى ـ هةروةكو ثيَشةوا ئةلبانى فةرموويةتى ـ بَليَت : من ئةو كة مرؤظ بة زمانى خ

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ) ابن تيمية (ثرسى ئيماندا كة ثيَشةوا  بؤضوونةم هةية لةباس و
هةيبووة ، و هةر ئةوةشة باشرتين و تةواوترين بؤضوونيَكيش كة ثيَويستى بةزياتر 

ةو باسة شارةزا وبةئاطا بيَت نةبيَت ، ئةوةش كة دةيةويَت زياتر دةربارةى ئ
تريَت ئةطةر سةركةشى وورِيَتةوة بؤ سةرضاوةى ناوبراو ؟! بةآلم ضى بةبابط

 وشويَنكةوتنى ئارةزووةكان ضاوى خاوةنةكانيان لةئاستى رِةواييا كويَردةكةن !!

يةكيَك بَليَت ئةو ووتةى سةرةوة رِوون نية ، ثيَويستمان بة ووتةى  لةوانةيةبةآلم 
رِوونرتة لةووتةكانى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بؤ رِوونكردنةوةى  زياتر و

ئةم باسة !!! ئةوا لة وةآلمياندا دةووتريَت : ثيَشةوا ئةلبانى لةووتةيةكى تريدا 
ر ـاهيـمـان ، وعليه جـال من اإلميـان يزيد وينقص وأن األعمـ)) اإلميفةرموويةتى : 
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مخالفة ؛ بل ـى الـرون علـهم ال يزالون يصـحنفية ؛ فإنـدا الاء سلفًا وخلفًا ما عـالعلم
رح ِبن ذلك ردة وكفر ـ ـرحون إبنكار ذلك عليهم ، حَّت إن منهم من صـهم ليصـإن

ي ) ِبب الكراهية ( من ) البحر الرائق ، البن جنيم ــ فقد جاء ف ـ ىال  عَ ت  ـ ه ـوالعياذ ِبللَّ 
ان عندَن ـان ال يزيد وال ينقص ؛ ألن اإلميـاإلميو  »:  ( 205/  8حنفي ـ ما نصه : ـال

 ولَ سُ رَ  نَّ ، أَ  ي هريرة ـراحة ـ حديث أبـخالف ـ صـوهذا ي...  « الـليس من األعم
حديث ـ ــ ال...  « هِ ولِ سُ رَ وَ  هِ ـللَّ ِبِ  انٌ ـميَْ إِ  »:  الَ ؟ قَ  لُ ضَ فْ أَ  لِ مَ عَ يُّ الْ ُسِئَل : أَ   هِ ـاللَّ 

رغيب : ـي ) التـاديث أخرى ترى بعضها فــاه أحــي معنـره ـ ، وفـاري ـ وغيـه البخـأخرج
، واتة : ئيمان زياد و كةم دةكات ، بيَطومان كردةوةش بةشيَكة  (1) ( (( 107/ 2
ئيمان ، هةر ئةم بؤضوونةشة بؤضوونى زانايانى ثيَشني و سةلةفى صاَلح ، و  لة

كو ئيَستا هةر سورِن لةسةر ثاشينانيشيان ، جطة لة حةنةفى مةزهةبةكان ، كة تا
ثيَضةوانة بوونةوة !!! بةَلكو بةرِاشكاوى نكوَلى لةوة دةردةبرِن بةرامبةريان ، 
تةنانةت طةشتؤتة ئةوةى كة هةنديَكيان ئةو كارة بة كوفر و ثاشطةزبوونةوة بزانن ـ 

م ) البحر الرائق ، البن جنيخواى ثةروةردطار ثةنامان بدات ـ !!! ئةوةتا لة كتيَبى 
ئيمان نة زياد و نة كةميش  »هاتووة كة :  ( 205/  8حنفي ـ  ِبب الكراهية ، ـال

وة ئةم ووتةيةش بة رِاشكاوانة  «دةكات ، ضونكة ئيمان لةالى ئيَمة لة كردةوة نية 
ثرسيارى  ، كة ثيَغةمبةرى خوا  ية  ) أبو هريرة (ثيَضةوانةى فةرموودةكةى 

ئيمان بوون بة خواى ثةروةردطار  »ئةويش فةرمووى : كرا : ض كردةوةيةك باشرتة ؟ يَل
                                                           

 (. 33ـ  32: ص ، لالبانـي مد ـمد عن مسند اإلمام أحـ) كتاب الذب األح (1)
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جطة لةويش  فةرموودةكةش ثيَشةوا بوخارى و...  « ثيَغةمبةرةكةى  و
يانةتةوة ، و هةر لة واتاى ئةم فةرموودةيةش ضةندةها فةرموودةى تر هةن ، وطيَرِا

 دان .ـ ( 107/  2) الرتغيب : هةنديَكيان لة كتيَبى 

مسائل األخرى ـى مسألة أخرى ، أو بعض الـ)) ننتقل إل: هةروةها فةرموويةتى 
 رـاهيـمـا يقول جـي العقيدة ، وليس كمـختلفون حَّت فـمسلمون مـاليت تتعلق ِبلعقيدة ، فال

ي األصول ، ) ـي الفروع وليس فـا هو فـن إمنـمسلميـن الـخالف بيـمشايخ اليوم : إن الـال
ى هذه ـرب علـجد الضـجلة دينية إال وتـتقرأ م وال تكادشنشنة نعرفها من أخزم (  هذه
ي الفروع وليس ـا هو فـن إمنـمسلميـن الـخالف بيـى هذه النغمة فيها ، وهي أن الـرة وعلـالوتي

مة ، وهذا كله ـي الفروع رحـي األصول ، مث يزيدون على ذلك فيقولون : واالختالف فـف
 ن :ـخطأ من َنحيتي

خالف وقع ـى األصول ، بل إن الـالف يتعدى الفروع إلى : أن االختـالناحية األول
خفى عليكم ـا أظنكم يـ، فم ـ ىـال  عَ ت  وَ  ك ارَ بَ ت  ـ ه ـان ِبللَّ ـي أس األصول كلها ، أال وهو اإلميـف
ان ، هل يقبل الزَيدة ـي اإلميـميعًا فـاتريدية ـ مثاًل ـ و أهل السنة جـمـن الـخالف بيـال

 حة أم ال ؟ـال الصالـاه األعمـمسموالنقص أم ال ؟ وهل من 

ان يزيد وينقص ، وأن العمل ـونصوص الكتاب والسنة تثبت أن اإلمي جمهورـفال
ان ال يزيد وال ينقص ، ـاتريدية فال يزالون يقولون : اإلميـمـأما ال ان .ـالصاحل من اإلمي

ء ال يقبل الزَيدة يـان شـهم يعتقدون أن اإلميـألن؛  ان يقبل الزَيدة فهو كفر !!ـوكل إمي
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ر رقعة ـى أكبـا يكون مسيطرًا علـمذهب حَّت اليوم مسيطر ورِبـوالنقص أبدًا ، وهذا ال
 . (1) م اإلسالمي ((ـمن العال

واتة : دةضينة سةر باس و ثرسيَكى تر ، بريَك باس و ثرسى تايبةت و ثةيوةست 
نةت لة بريوباوةرِيشدا ، وة بة بريوباوةرِةوة ، ئةوةش ئةوةية كة موسَلمانان جياوازن تةنا

بةو شيَوةيةش نية كة زؤريَك لة مامؤستايان ئةمرِؤ دةيَليَن : كة جياوازى نيَوان 
) هذه شنشنة آلم ةموسَلمانان تةنها لة بابةتة فقهيةكانة ، نةك لة بريوباوةرِ ، ب

 ، طةشتؤتة ئةوةى كة هيض طؤظاريَكى ئايينى ناخويَنيتةوة ئيلال نعرفها من أخزم (
باس لةسةر ئةم بنةواية دةكات ، كة ئةويش جياوازى نيَوان موسَلمانان تةنها لة 
فيقهو ثةرستشةكانداية ، نةك لة بريوباوةرِدا !!! لةسةر ئةوةشة دةَليَن : جياوازى لة 
ثةرستش و فيقهدا رِةحم و بةزةيى خواى ثةروةردطارة !!! وة ئةمةش هةموو هةَلةية 

 :ووةوة و رِ لة دوو بوار

طومان جياوازيةكان لة فيقهو ثةرستشةكانةوة تيَثةرِيوة ، يَيةكةم : ب ووىرِ
طةشتؤتة بريوباوةر ، بةَلكو جياوازى لةطةورةترين بنةوادا كة ئيمان بوونة بةخواى 

 ثةروةردطار !!!

                                                           
 (.ي األصول والفروع ـن فـمسلميـ: اختالف ال 5/ 8ي : ـ) دروس للشيخ األلبان (1)
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باوةرِيش ناكةم كة جياوازى نيَوان ماتوريدى ـ وةك منوونة ـ و ئةهلى سوننة لة 
وة شاراوة بيَت ، لة ئيماندا ، ئايا قابيلى زياد و كةم بوونة ، الى هيض يةكيَك لة ئيَ

 يان نة ؟! وة ئايا كردةوةى ضاك لة ئيمانة ، يان نة ؟!

مجهورى زانايان و قورئان و سوننةت ئةوة جيَطري و دةسةمليَنن كة ئيمان زياد و 
 كةم دةكات ، و كردةوةى ضاكيش لة ئيمانة .

تا بةرادةوامن و دةَليَن : ئيمان زياد ناكات و بةآلم ماتوريديةكان تاكو ئيَس
 كةميش ناكات ، وة هةموو ئيمانيَك كة زيادبوونى تيَدا رِووبدات ئةوة كوفرة !!!

ضونكة ئةوان بريوباوةرِيان واية كة ئيمان يةك شتة و هةرطيز زياد و كةمى 
ين ثانتايى تيَدا رِوونادات ، كة بةداخةوة ئةم بؤضونة دةستى طرتووة بةسةر طةورةتر

 لة جيهانى ئيسالمى . 

بةَلكو ئةم ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةوةشى رِةتكردووةتةوة كة حةنةفى 
مةزهةبةكان سةبارةت بة ئيمان دةيَليَن : كة طوايا ئيمان تةنها بريتية لة دانثيانان 

نةن لة بة زمان ، و بةرِاستدانانى دَلة !!! بةبى ئةوةى كة كردةوةكان بةبةشيَك داب
!!! وة ئةوةشى بة ثيَضةوانةى ثيَشني و سةلةفى صاَلح ، و ثيَشةوايانى  (1)ئيمان 

                                                           
) البوطي (  ئةلبانى لة بةرثةرضدانةوةيةكى بؤ كةسيَكى سوفيطةر بةناوىشيَخ  ثيَشةوا (1)

 . خلإ(( ...  هم أن االقتداءـرى علينا بقوله : )) و فاتـ)) و من جهة أخرى فقد افت موويةتى :فةر
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)) هذا َمذَهُب ئيسالم داناوة ، هةروةك لة بةرثةرض دانةوةياندا فةرموويةتى : 
ـد مَ ـِر األئمِة ، َكمالك والشافعيِ  وأحـاتُريديَِّة ِخالفًا للسَّلِف َوَأاِهيـمـِة والـحنفيَّ ـال
ى اإلقراِر والتَّصديِق : الَعمُل ِبألركاِن ...  فإنَّ ـرِِهم ، فإنَّ هؤالِء زادوا علـاألوزاعـي  َوَغيو 
ي إنكارهم أنَّ الَعَمَل من ـًة فـخالفًة َحقيقيَّ ـِر مُ ـَن للجماهيـخاِلفيـَر مُ ـحنفيَة لو كانوا َغيـال

ُد َويَنُقُص ، وأنَّ زَيدتُه ِبلطاعِة َونَقَصُه اَن يَزيـى أنَّ اإلميـاِن ؛ التَّفقوا َمَعُهم علـاإلمي
 . (1) ى ذلك ((ـِة علـِة ، َمَع َتظافِر أِدلَِّة الكتاِب والسُّنِة واآلَثِر السلفيَّ ـمعصيَ ـِبل

واتة : ئةمة بؤضوونى حةنةفى و ماتوريديةكانة كة ثيَضةوانةى ثيَشني و 
ةد ، و ئةوزاعى ، و جطة سةلةفى صاَلح و ثيَشةوايان مالك ، و شافعى ، و ئةمح

لةوانيشة كة دةبينني ئةوانة لةسةر دانثيانان ، و بة رِاست داناندا ، كردةوة كردنيان 
بة ئةركانةكان زياد كردووة ، ... جا ئةطةر حةنةفيةكان ثيَضةوانةى ئةوانة 
نةبووايةنةتةوة ، بة شيَوةيةكى حةقيقى لة نكوَليكردنيان لةوةى كة ئيمان بةشيَك 

لة ئيمان !!! ئةوا هاودةنط دةبوون لة طةَلياندا لةوةى كة ئيمان زياد وكةميش بيَت 

                                                                                                                                                 

ازداد   اً للنيبعمسلم اتباـا ازداد الـن أنه كلمـه بل نعلم علم اليقيـفلم يفتنا ذلك مطلقاً حبمد اللَّ 
هبا هوان كاإلميوان والعمول     ف موا أهوران  ،   ا ازداد حباً له ازداد اتباعـاً لـهـحباً له ، و أنه كلم

ـــــــــــــــــــرابط) ((  اًالالوووووووووووووووووووا   اهووووووووووووووووووو    :ال

http://www.sahab.net/forums/showthre...805#post724805 .) 

 (.2: هامش ،  63ـ  62ي : ـرح وتعليق األلبانـ) العقيدة الطحاوية ش (1)

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?p=724805#post724805
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دةكات ، وزيادبوونةكةشى بةطويَرِايةَلية وكةمبوونةوةشى بةتاوان و سةرثيَضية ، 
 لةطةأل هاتنى بةَلطةى قورئان و سوننةت ، و شويَنةوارة سةلةفيةكان لةسةر ئةوة .

نيَوان ئةهلى سوننة و مورجيئةدا لة باسى وة لة ووتةيةكى تريدا لة جياوازى 
)) ومن االختالف ئةوةى كة ئايا كردةوة بةشيَكة لة ئيمان يان نة ؟ فةرموويةتى : 

معتزلة واألشاعرة ـمرجئة والـمذكورة آنفا ـ أي : الـن بعض الفرق الـان بيـي اإلميـالواقع ف
عمل الصاحل أم ال يدخل ؟ ان يدخل فيه الـن أهل السنة هو : هل اإلميـرهم ـ وبيـوغي

ا ـان وإمنـخالف حول هذا اإلميـى الـي علـي صدد الكالم التفصيلـمذاهب ، ولسنا اآلن ف
حنفية اليوم ، يقولون ِبن ـمرجئة ومنهم ـ مع األسف ـ الـى أن الـفقط ألفت النظر إل

ذا يقول ان ال يدخل فيه العمل الصاحل .. وهكـان ال يزيد وال ينقص ، وأن اإلميـاإلمي
هم ينكرون فرضية العمل ـحنفية حديثًا ، وال ينبغي أن يفهم أحد أنـًا ، والـمرجئة قدميـال

ى ـي إصدارهم أحكامهم علـن أن يعدلوا فـمسلميـأيمر ال ـ لَّ جَ وَ  زَّ عَ ـ الصاحل .. ال ، ربنا 
إقرار  ان عند أهل السنة تعريفه :ـن .. فاإلميـمسلميـالناس ، وخباصة إذا كانوا من ال

حنفية اليوم : ـمرجئة والـجنان ، وعمل ِبألركان .. أما عند الـِبللسان ، وتصديق ِبل
حة ـال الصالـجنان فقط ! أي ال يدخلون األعمـان هو إقرار ِبللسان ، وتصديق ِبلـفاإلمي

 . (1) ان ((ـي مسمى اإلميـف

                                                           
 (. 730ريط : ـهدى والنور : شـ) سلسلة ال (1)
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ةدا هةية كة واتة : لةو جياوازيانةى كة لة نيَوان ئةهلى سوننة و ئةو طروثان
بامسان كردن ـ وةك مورجيئة و موعتةزيلة و ئةشعةريَكان و جطة لةوانيش ـ 
لةباسى ئيماندا ئةوةية : ئايا كردةوةى ضاك بةشيَكة لة ئيمان يان نة ؟! ضةند 
بؤضوونيَك لةو بارةيةوة هةية ، ئيَمةش ليَرةدا لةوةدا نني كة بة تيَروتةسةىل ئةو 

بارةت بة ئيمان هةيانة ، بةَلكو تةنها سةرجنتان بؤ جياوازية خبةينةرِوو كة سة
مورجيئةكانيان رِادةكيَشم ـ كة بةداخةوة ـ حةنةفيةكانى ئةمرِؤ لةوانن ، و دةَليَن : 
ئيمان نةزياد دةكات و نةش كةم دةكات !!! وة كردةوة ضاكةكان بةشيَك نني لة ئيمان 

و حةنةفيةكان لة ئيَستادا ، بةآلم !!! ... بةَلىَ ئةمة ووتةى مورجيئةكانة لة كؤندا ، 
كردةوةى ضاك  (فةرزيَتى  )نابيَت كةسيش وا تيَبطات كة ئةوان نكوَلى لة ثيَويستى 

دةكةن ... نةخيَر ، ثةروةردطارمان فةرمانى بة موسَلمانان كردووة كة دادثةروةر بن 
. لةحوكم دانةكانيان بةسةر خةَلكدا ـ بة تايبةت ئةطةر موسَلمانيش بن ـ ..

ثيَناسةى ئيمان لةالى ئةهلى سوننة : دانثيانانى زمان و بةرِاست دانانى دأل و 
كردةوةشة بة بنةواو ئةندامةكان ... بةآلم لة الى مورجيئة و حةنةفةيةكانى ئةمرِؤ : 
تةنها دانثيانانى زمان و بةرِاست دانانى دَلة !! واتة : كردةوةى ضاك ناخةنة ناو 

 ئيمانةوة !!!

ئةم ثيَشةوا ستةم  :كة ـ بة بآ طومان و بة دَلنياييةوة ـ  زاننيوة بةمةش دة
ليَكراوة ـ لة اليةن كةسانى كاَلفام نةزانكار و شويَنكةوتوانى ئارةزووكانيان ـ 
ووتةكانى ثيَضةوانةى ووتةى طروث و كؤمةَلى مورجيئةى طومرِاية ، و هاودةنطة 
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كة فةرموويانة : كردةوة بةشيَكة  لةطةأل ئةهلى سوننة و زانايانى سةلةفى صاَلحةوة ،
 لة ئيمان ، و ئةمةى خوارةوةش هةنديَك لة ووتةكانيانة :

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة يةكيَكة لة  ) جـبـر (ى كورِى ـ جـاهد (ـ) مثيَشةوا 
 واتة : (1) (( صُ قُ نْـ يَـ وَ  دُ يْ زِ ؛ يَ  لٌ مَ عَ وَ  لٌ وْ : قَـ  ـانُ ميَْ )) اإْلِ شويَنكةوتوان ، فةرموويةتى : 

 ئيمان ووتة و كردةوةية ، زياد و كةميش دةكات .

يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة بةهةمان شيَوة  ري (ـحسن البصـ) الوة ثيَشةوا 
 نْ كِ لَ  ، وَ ِنِ  مَ لتَّ  ِبِ اَل ي وَ ـلِ حَ لتَّ ِبِ  انُ ـميَْ اإْلِ  سَ يْ )) لَ يةكيَكة لة شويَنكةوتوان فةرموويةتى : 

، واتة : ئيمان شتيَك نية لةبةر بكريَت ،  (2) (( الُ ـمَ عْ اأْلَ  هُ تْ قَـ دَّ صَ وَ  وبِ لُ قُ ي اْلـفِ  رَ قَـ ا وَ مَ 
يان تةنها بة ئاوات بيَتة دى !! بةَلكو ئةوةية كة لة دَلدا جيَطري دةبيَت ، 

 بةكردةوةكان سةمليَنراوة .

)) ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ي (ـ) مسلم القرشى كورِى  ) الوليد (وة 
، ومالك بن أنس ، وسعيد بن عبدالعزيز ، ينكرون قول من يقول : إن  عت األوزاعيمسَ 

ة : ـ، وات (3) ان ((ـان إال بعمل ، وال عمل إال إبميـان قول بال عمل . ويقولون : ال إميـاإلمي
) عبدالعزيز ى كورِى ـ ) سعيد (، و  ) أنس (ى كورِى ـ ) مالك (، و  ) األوزاعي (ة ـل

                                                           
 (. 1728، برقم :  1023/  5لاللكائي : لرح أصول اعتقاد أهل السنة ، ـ) ش (1)

 (. 56) اقتضاء العلم العمل ، للخطيب البغدادي : رقم :  (2)

 (. 1586، برقم :  930/  4للاللكائي :  رح أصول اعتقاد أهل السنة ،ـ) ش (3)
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ن لةسةر ووتةى ئةو كةسة دةكرد كة بَليَت : ئيمان ووتةى بآ بيستوومة كة نكوَليا (
كردةوةية ، خؤشيان دةيانفةرموو : ئيمان نية جطة بةكردةوةوة نةبيَت ، و كردةوةش نية 

 جطة بة ئيمانةوة نةبيَت .

يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة ثيَناسةى ئيماندا فةرموويةتى :  ) مالك (ثيَشةوا 
 ، واتة : ئيمان ووتة و كردةوةية . (4) (( لٌ مَ عَ وَ  لٌ وْ : قَـ  انُ ـميَْ )) اإْلِ 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  مبارك (ـ) الى كورِى ـ ه (ـ) عبداللَّ هةروةها ثيَشةوا 
 فةرموويةتى :

، واتة : ئيمان ووتة و كردةوةية  (1) (( لُ اضَ فَ تَـ يَـ  انُ ـميَْ اإْلِ ، وَ  لٌ مَ عَ وَ  لٌ وْ : قَـ  انُ ـميَْ )) اإْلِ 
 اد و كةم دةكات .، و ئيمانيش زي

)) ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) عيينة (ى كورِى ـ ) سفيان (وة ثيَشةوا 
، واتة : ئيمان ووتة و كردةوةية ، زياد و  (2) (( صُ قُ نْـ يَـ وَ  دُ يْ زِ ، يَ  لٌ مَ عَ وَ  لٌ وْ : قَـ  انُ ـميَْ اإْلِ 

 كةميش دةكات .

                                                           
 (. 1742، برقم :  1030/  5رح أصول اعتقاد أهل السنة ، للاللكائي : ـ) ش (4)

 (. 627، برقم :  315/  5مد : ـه بن اإلمام أحـ) السنة ، لعبداللَّ  (1)

 (. 468/  8ر أعالم النبالء ، للذهيب : ـ) سي (2)
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)) ت بيَت ـ فةرموويةتى : ـ بة رِةمحة ) الشافعي (وة بةهةمان شيَوة ثيَشةوا 
 ـى ال  عَ ت ـ معصية ، مث تال قوله ـان : قول وعمل ؛ يزيد وينقص ، يزيد ِبلطاعة وينقص ِبلـاإلمي
ِيَن آَمنُوا إِيَمانًا  ] : ، واتة : ئيمان ووتة و  (3) (( ( 131مدثر : ـ) ال [َويَْزَداَد اَّلذ

زياد دةكات ، و بة تاوان و كردةوةية ، زياد و كةميش دةكات ، بةطويَرِايةَلى 
ِيَن آَمنُوا  ]سةرثيَضيش كةم دةكات ، ثاشان ئةم ئايةتةى خويَندةوة :  َويَزَْداَد اَّلذ

 . [إِيَمانًا 

ان ـ)) اإلميش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) أبو زرعة الرازي (وة ثيَشةوا 
،  (4) مبتدع مرجيء (( ر ذلك ؛ فهوـعندَن : قول وعمل ؛ يزيد وينقص ، ومن قال غي

واتة : ئيمان لةالى ئيَمة : ووتة و كردةوةية ، زياد و كةميش دةكات ، وة ئةوةش 
 جطة لةوة بَليَت : بيدعةكار و مورجيئةية .

)) ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة ثيَناسةيدا فةرموويةتى :  هاري (ـربـ) البوة ثيَشةوا 
ه ، ـإصابة ؛ يزيد وينقص ، يزيد ما شاء اللَّ ان : قول و عمل ، وعمل وقول ، ونية و ـاإلمي

، واتة : ئيمان : ووتة و كردةوةية ، و كردةوة و  (5) يء ((ـوينقص حَّت ال يبقى منه ش
، زياد و كةميش دةكات ،  (واتة : شويَنكةوتن  )ووتةشة ، و نيةت و ثيَكانيشة 

                                                           
 (. 115/  9ي : ـ) حلية األولياء ، لاصفهان (3)

 (. 203/  1ي : ـحنبلـحنابلة ، البن رجب الـ) طبقات ال (4)

 (. حقيق الرداديـ، ت 67هاري : ص ـربـي البـحسن بن علـرح السنة ، لإلمام الـ) ش (5)
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، وة كةميش زياد دةكات تاكو ئةوةندةى خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر هةبيَت 
 دةكات تاكو هيضى ناميَنيَتةوة .

)) ةش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : ـ ) ابن مندة (هةروةها ثيَشةوا 
، واتة :  (1) قول ِبللسان ، واعتقاد ِبلقلب ، وعمل ِبألركان ؛ يزيد وينقص ((: ان ـاإلمي

ئةندامةكان ، زياد و ئيمان : ووتةى زمان ، و بريوباوةرِى دأل ، و كردةوةكردنيشة بة 
 كةميش دةكات .

)) يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ي (ـجيالنـ) عبدالقادر الوة شيَخ 
، واتة : وة  (2) جنان ، وعمل ِبألركان ((ـان قول ِبللسان ، ومعرفة ِبلـونعتقد أن اإلمي

ردةوةى بريوباوةرِمان واية كة ئيمان ووتةى زمانة و ناسني و زانينى دأل ، و ك
 ئةندامةكانيشة .

نةك هةر ئةمة و بطرة هةنديَك لة زانايان و ثيَشةوايانى ئيسالم كؤرِا ، يان 
هاودةنطى ثيَشني و زانايانى ثيَش خؤيان دةطيَرِنةوة ، لةو بارةيةوة ، و ئةوةيان بة 
بؤضوونى ئةهلى حةديس و بة بنةوايةك لة بنةواكانى بريوباوةرِى ئةهلى سوننة و 

 اناوة :جةماعة د

                                                           
 (. 2/341ان ، لإلمام ابن مندة : ـ) كتاب اإلمي (1)

 (. ، دار األلباب ـ دمشق 1/62ي : ـحق ، للجيالنـ) الغنية لطاليب طريق ال (2)
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ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة باسى بنةواكانى  جراح (ـ) الى كورِى ـ ) وكيل (ثيَشةوا 
ان ـ)) أهل السنة يقولون : اإلميبريوباوةرِ لةالى ئةهلى سوننة وجةماعة فةرموويةتى : 

 ، واتة : ئةهلى سوننة دةَليَن : ئيمان ووتة و كردةوةية . (3) : قول وعمل ((

يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ) سعيد القطان (ى كورِى ـ ( حيـ) يوة ثيَشةوا 
)) كل من أدركت من األئمة  سةبارةت بة ثيَشني و زانايانى ثيَش خؤى فةرموويةتى : 

، واتة : هةموو ئةو  (4) ان : قول وعمل ؛ يزيد وينقص ((ـكانوا يقولون : اإلمي
و كردةوةية ، زياد و  ثيَشةوايانةى كة ثيَيان طةشتووم دةيانفةرموو : ئيمان ووتة

 كةميش دةكات .

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كؤرِاى هاوةآلن و  ) الشافعي (هةروةها ثيَشةوا 
شويَنكةوتوان و ئةوانةش كة ثاش ئةوان هاتوون لةو بارةيةوة دةطيَرِيَتةوة و 

من أدركناهم : أن ـن من بعدهم مـاع من الصحابة والتابعيـمـ)) كان اإلجدةفةرموويَت : 
، واتة :  (1) جزئ واحد من الثالثة إال ِبآلخر ((ـان : قول وعمل ونية ، وال يـمياإل
دةنطى كؤرِاى هاوةآلن و شويَنكةوتوانيان ، لة دواى ئةوان ، لةوانةى كة ئيَمة وها

                                                           
 (. 1749، برقم :  1030/  5أصول اعتقاد أهل السنة ، للاللكائي : رح ـ) ش (3)

 (. 179/  9ر أعالم النبالء ، للذهيب : ـ) سي (4)

 (. 1593، برقم :  956/  5رح أصول اعتقاد أهل السنة ، للاللكائي : ـ) ش (1)
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ثيَيان طةشتني لةسةر ئةوة بوو كة ئيمان : ووتة ، و كردةوة ، و نيةتة ، هيض يةكيَك 
 ةوانى تر نايكريَت ، سودى نية .لةوانة لة سآية ، بةبآ ئ

يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةم بارةيةوة  ) حنبل (ى كورِى ـ مـد (ـ) أحوة ثيَشةوا 
ن وأئمة السنة ، وأئمة السلف ، وفقهاء ـمع تسعون رجاًل من التابعيـ)) أجفةرموويةتى : 

: قول وعمل ؛  انـ... : اإلمي ه ـي عنها رسول اللَّ ـى أن السنة اليت توفـاألمصار عل
كةس لة شويَنكةوتوان  ( 90) ، واتة : نةوةد  (2) معصية ((ـيزيد ِبلطاعة ، وينقص ِبل

و ثيَشةوايانى سوننة ، و ثيَشةوايانى سةلةف ، و شةرعزانانى وآلتان لةسةر ئةوةن 
لةسةرى مردووة ئةوةية ... : ئيمان ووتة  كة ئةو سوننةتةى كة ثيَغةمبةرى خوا 

 بةطويَرِايةَلى زياد دةكات ، و بةتاوانيش كةم دةكات . و كردةوةية ،

)) كتبت عن ألف يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) البخاري (ثيَشةوا 
م أكتب عن من ـان : قول وعمل ولـم أكتب إال عمن قال : اإلميـاء وزَيدة ، ولـمن العلم

ياد لة هةزار زانا نووسيوةتةوة ، ، واتة : فةرموودةم لة ز (3) ان : قول ((ـقال : اإلمي
وة فةرموودةم نةنووسيوةتةوة جطة لةوانة نةبيَت كة دةيانووت : ئيمان : ووتة و 
كردةوةية ، و لةوانةشةوة فةرموودةم نةنووسيوةتةوة كة دةيانووت : ئيمان تةنها 

 ووتةية .

                                                           
 (. 130/  1ي : ـحنبلـبن رجب الالحنابلة ، ـ) طبقات ال (2)

 (. 1597، برقم :  959/  5قاد أهل السنة ، للاللكائي : رح أصول اعتـ) ش (3)
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رأيت  اء ِبألمصار ، فمـاـ)) لقيت أكثر من ألف رجل من العلموة فةرموويةتى : 
، واتة : طةشتم بة  (1) ي : أن اإلميـان : قول وعمل ؛ يزيد وينقص ((ـختلف فـأحدًا ي

زياد لة هةزار لة زانايان لة وآلتانى ئيسالمدا ، نةمبينيوة هيض كةسيَكيان جياوازى 
 لةوةدا هةبيَت كة ئيمان : ووتة و كردةوةية و زياد و كةميش دةكات .

رِةمحةت بيَت ـ كؤرِاى هاوةآلن و شويَنكةوتوان و يش ـ بة  ) البغوي (ثيَشةوا 
)) اتفقت ئةوانةش كة ثاش ئةوان هاتوون لةو بارةيةوة دةطيَرِيَتةوة و دةفةرموويَت : 

ان .. وقالوا إن ـال من اإلميـى أن األعمـاء السنة علـن فمن بعدهم من علمـالصحابة والتابعي
ي ـى ما نطق به القرآن فـمعصية علـوينقص ِبلان قول وعمل وعقيدة ؛ يزيد ِبلطاعة ، ـاإلمي

، واتة : هاوةآلن و  (2) ي وصف النساء ((ـحديث ِبلنقصان فـي الـالزَيدة ، وجاء ف
شويَنكةوتوانيان ، و ئةوانةش لة دواى ئةوان هاتوون ، لة زانايانى سوننة لةسةر 

ايةَلى زياد دةكات و بة ئةوة بوو كة ئيمان : ووتة ، و كردةوة ، و بريوباوةرِة ، بةطويَرِ
تاوانيش كةم دةكات ، بةو ثيَيةى كة قورئان باسى زيادبوونى كردووة ، و لة 

 فةرموودةشدا باسى كةمبوونةوةشى هاتووة لة باس و وةصفى ئافرةتاندا .

يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم  ) ابن تيمية (وة ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم 
)) ومن دةفةرموويَت :  لةبنةواكانى ئةهلى سوننة دادةنات ، و ثيَناسةية بة بنةوايةك

                                                           
 (. 47، ص  1ي : جـ) فتح الباري ، البن حجر العسقالن (1)

 (. 1/38رح السنة ، لإلمام البغوي : ـ)  ش (2)
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ان قول وعمل : قول القلب واللسان ، وعمل القلب ـأصول أهل السنة : أن الدين واإلمي
، واتة : يةكيَك ( 3) معصية ((ـان يزيد ِبلطاعة وينقص ِبلـجوارح ، وأن اإلميـواللسان وال

ئايني وئيمان : ووتة وكردةوةية ، ووتةى دأل  لةبنةواكانى ئةهلى سوننة ئةوةية كة :
وزمانة ، وكردةوةى دأل وزمان وئةندامةكانة ، وئةوةش كة ئيمان بةطويَرِايةَلى زياد 

 دةكات ، و بةتاوان وسةرثيَضيش كةم دةكات .

يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم بريوباوةرِة بة خاَليَك  ) النووي (هةروةها ثيَشةوا 
)) قال تنى خؤشويسنت و رِق ليَبوون لة سةرى ، كة فةرموويةتى : دادةنات بؤ دابةس

عبدالرزاق : مسعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا : سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، 
وعبيد بن عمر ، واألوزاعي ، ومعمر بن راشد ، وابن جريح ، وسفيان بن عيينة ، يقولون 

ذا قول : ابن مسعود ، وحذيفة ، والنخعي ، ان : قول وعمل ؛ يزيد وينقص . وهـ: اإلمي
معّن ـمبارك ؛ فالـه بن الـجاهد ، وعبداللَّ ـري ، وعطاء ، وطاووس ، ومـحسن البصـوال

هذه األمور الثالثة : ـن هو إتيانه بـمؤمنيـمدح والوالية من الـالذي يستحق به العبد ال
 ) عبدالرزاق (، واتة :  (1) ((جوارح ـالتصديق ِبلقلب ، واإلقرار ِبللسان ، والعمل ِبل

فةرموويةتى : لةوانةى كة ثيَيان طةشتووم لة مامؤستايان و هاوةآلمنانةوة ، 
) سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، وعبيد بن عمر ، و األوزاعي ، ومعمر لةوانةش : 

ـ بة رِةمحةت بن ـ فةرموويان : ئيمان  بن راشد ، وابن جريح ، وسفيان بن عيينة (
                                                           

 (. 151/ 3:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) م (3)

 (. 146/  1رح صحيح مسلم ، للنووي : ـ) ش (1)
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) ابن مسعود ، ة وكردةوةية ، زياد وكةميش دةكات . هةر ئةمةش بؤضوونى : ووت
ه بن ـجاهد ، وعبداللَّ ـري ، وعطاء ، وطاووس ، ومـحسن البصـوحذيفة ، و النخعي ، وال

 ة ـ بة رِةمحةت بن ـ .ـ مبارك (ـال

وة ئةوةش كة بةهؤيةوة بةندة شايتةى بةضاكة باسكردن و خؤشويستنة لة 
، ئةوةية كة ئةم سآ شتةى بةدى هيَنابيَت : بةرِاست دانانى دأل ، و  ئيمانداران

 دانثيانانى زمان ، و كردةوة بةئةندامةكانيش .

 : ئايا ئيمانى بآ كردووة لةالى ثيَشةوا ئةلبانى سودى هةية ؟ دووةم 

لةم خاَلةدا ئةوة دةخةينةرِوو كة ئايا ئيمانى بآ كردووة لةالى ثيَشةوا ئةلبانى 
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سودى هةية ؟ يان ثيَويسة كردةوةى لةطةَلدا بيَت ؟ ئةوةش 
بةهيَنانةوةى ضةند ووتةيةك لةووتةكانى ئةم زانا ثايةدارة ، كة بةرِاشكاوى ئةوة 

 دةردةخةن ، لةوانةش : 

ان ـ)) هذا ليدل أن اإلميثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 
ِبلعمل الصاحل ؛  ان يذكره مقروَنً ـا يذكر اإلميـحينم ـ لَّ جَ وَ  زَّ ـ عَ ه ـيفيد ؛ فاللَّ  بدون عمل ال

بدون عمل صاحل ، إال أن نتخيله خياال ؛ آمن من هنا ـ قال : أشهد  اَنً ـألننا ال نتصور إمي
كن ه ـ ومات من هنا ... هذا نستطيع أن نتصوره ، لـحمد رسول اللَّ ـه ومـال إله إال اللَّ ن أ

ه ـ وال ـا شاء اللَّ ـمـه ، ويعيش دهره ـ مـحمد رسول اللَّ ـه ، مـإنسان يقول : ال إله إال اللَّ 
ى ـان إلـم يدخل اإلميـ!! ؛ فعدم عمله الصاحل هو دليل أنه يقوهلا بلسانه ، ول حاً ـيعمل صال
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الذي يكون  ان النافع هوـى أن اإلميـان ليدل علـحة بعد اإلميـال الصالـقلبه ؛ فذكر األعم
 . (1) ِبلعمل الصاحل (( مقروَنً 

واتة : ئةمةش بؤ ئةوةى ئةوةمان ثآ رِابطةيةنيَت كة ئيمان بةبآ كردةوة سودى 
نية ، ضونكة خواى ثةروةردطار كة باسى ئيمان دةكات لةطةأل كردةوةى ضاكدا باسى 

هةبيَت ، دةكات ، ضونكة ئيَمة ناتوانني تةصةورى ئةوة بكةين كة ئيمانى بآ كردةوة 
جطة لةوة نةبيَت كة بةخةياآلت ئةو شتة دروست بكةين ، ليَرةوة ئيمانى هيَنا و 

رِاستةوخؤ  ، و ه (ـحمد رسول اللَّ ـه ومـال إله إال اللَّ ن ) أشهد أشايةتومانى هيَناوة : 
كرد !!! ئةمة تةنها دةتوانني بةخةياأل تةصةورى بكةين ، بةآلم ى لةوالوة كؤضى دوا

و ثاشان تةمةنيَكى دريَذ  ه (ـحمد رسول اللَّ ـه ، مـ) ال إله إال اللَّ يَت : مرؤظيَك بَل
مبيَنيَتةوة ـ ئةوةندةى خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَت ـ كةضى هيض 

                                                           
 (. ريط السادس ـ الوجه األولـمفرد ـ الشـال رح األدبـ) ش (1)

ه ، واعتقـد بقلبـه ، ولكـن ـفقـال : )) من شـهد أن ال إلـه إال اللَّـ ـ هُـاللَّ هَُمِحـ َرسئل الشيخ ) ابن ِبز ( 
 اً ؟ـال ، هل يكون مسلمـميع األعمـترك ج

ه خبوفـه ورجـاءه ، ـه بعملـه ، يوحـد اللَّــاً حـَّت يوحـد اللَّــ: )) ال ، ما يكـون مسلمـ ـ هُـاللَّ هَُمِحـ َرفأجاب 
ه أوجب كذا وحرم كذا . وال يتصور ... ما يتصـو ر أن اإلنسـان ـحبته ، والصالة ، ويؤمن أن اللَّ ـوم
ال ، هذا التقدير ال أساس له . ال ميكن يتصور أن يقـع مـن ـميع األعمـرك جـه يتـمسلم يؤمن ِبللَّ ـال

) نقــاًل مـن التعليــق  (.ان الصــادق ... نعـم (ـى العمــل ؛ اإلميــزه إلـحفـان يـــأحـد ... نعــم ؛ ألن اإلميـ
 (.ي ـأول الوجه الثان، ي ـريط الثانـالش، رح كتاب التوحيد ـمجيد شـى فتح الـعل
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كردةوةيةكى ضاك ئةجنام نةدات !!! بآ طومان نةبوونى كردةوةى ضاكى بةَلطةية 
ئيَمان نةرِؤشتووةتة دَليةوة ،  ، و زمانة لةسةر ئةوةى كة شايةتومانةكةى تةنها بة

بؤية باسكردنى كردةوةى ضاك لةدواى ئيمان بؤ ئةوةية كة ئةوةمان ثآ رِابطةيةنيَت 
 كة ئيمانى سودبةخش ئةو ئيمانةية كة كردةوةى ضاكى لةطةَلدا بيَت .

 ه (ـحمد رسول اللَّ ـه ، مـ) ال إله إال اللَّ وة كردةوةشى بةيةكيَك لةثيَويستيةكانى 
انيوة بؤ رِزطاربوونى موسَلمان لةمانةوةى هةتا هةتايى لةدؤزةخ ، هةروةكو ز

ه هذا ـحمد رسول اللَّ ـه مـمسلم َأي  مسلم كان : ال إله إال اللَّ ـال )) فقولفةرموويةتى : 
 لَ اتِ قَ أُ  نْ أَ  تُ رْ مِ أُ  »:  ا قال ـبال شك ينجيه من عذاب الدنيا أال وهو القتل . كم

 دْ قَ ا ، فَـ وهَ الُ ا قَ ذَ إِ ، فَ  هِ ـاللَّ  ولُ سُ رَ  داً مَّ حَ ـمُ  نَّ أَ ، وَ  هُ ـ اللَّ الَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل  نْ وا أَ دُ هَ شْ يَ  َّتَّ حَ  اسَ النَّ 
ه إال ـال : ال إلـن قـفم . « هِ ـى اللَّ ـلَ عَ  مْ هُ ـابُ سَ حِ ا وَ هَ ق ِ  حبَ الَّ إِ  مْ هُ ـالَ وَ مْ أَ وَ  مْ هُ اءَ مَ  دِ ِنِ  وا مِ مُ صَ عَ 
ار ـــي النَّ ـخلود فـمن ال ـلَّ جَ زَّ وَ عَ ـ ه ـام اللَّ ــو أمـموت ، ولكن ال ينجـال ه منـه ، جنى بنفسـاللَّ 

ريك ـوحـده ال ش ـلَّ جَ زَّ وَ عَ ـ ه ـادة اللَّ ـــو عبـة ، وأول حقها هــذه الكلمــام حبق هــ، إال إذا ق
 . (1) له ((

ه ـ) ال إله إال اللَّ : واتة : ووتةى موسَلمانان ـ هةر موسَلمانيَك بيَت ـ كة دةَليَت 
طومان ئةمة رِزطارى دةكات لة سزايى دونيا كة بريتية لة يَب ه (ـحمد رسـول اللَّ ـم

فةرموويةتى : فةرمامن ثيَكراوة لةطةأل  طوشنت ، هةروةكو ثيَغةمبةرى خوا 
                                                           

 (. يـي : الوجه الثانـريط الثانـ) رحلة النور : الش (1)
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رسول  حمداً ـه ومـ) ال إلـه إال اللَّ باوةرِاندا جبةنطيَم تاكو شايةتومان ديَنن و دةَليَن : يَب
، جا ئةطةر ووتيان ، بةوة خويَن و سامانى خؤيان لةسةرم حةرام دةكةن جطة  ه (ـاللَّ 

لةوةى كة لةبةر مافيَك لة مافةكانى ئيسالم نةبيَت ، و موحاسةبةكردنيشيان لةالى 
 خواى ثةروةردطار دةميَنيَتةوة .

زطار دةكات ، لة مردن خؤى رِ ه (ـ) ال إلـه إال اللَّ جا ئةو كةسةى كة دةَليَت : 
بةآلم رِزطار نابيَت لة مانةوةى هةتاهةتايى لة ئاطرى دؤزةخدا لة الى خواى 
ثةروةردطار ، ئةطةر هةَلنةستيَت بة مافةكانى ئةم ووشةية ، يةكةمني مافيشى 

 ئةوةية كة ثةرستشى خواى ثةروةردطار بكات كة هيض هاوةَليَكى نية .

بةهةشتى بةرينى خواى ثةروةردطار ، وة كردةوةشى كردووة بة هؤكار بؤ ضوونة 
)  [ادُْخلُوا اْْلَنذَة بَِما ُكنْتُْم َتْعَملُوَن  ] : ـى ال  عَ ت  ـ  هـ)) قال اللَّ هةروةكو فةرموويةتى : 

ال ـبسبب عملكم الصاحل ، وأعظم األعم: يعِن ، ، هذه الباء هنا سببيه  ( 32النحل : 
حديث الصحيح أن النيب سأله رجل عن أفضل ـي الـا جاء فـان ، كمـحة هو اإلميـالصال
 . ـ ىال  عَ ت  وَ  ك  ارَ بَ ت  ـ  هـان ِبللَّ ـال ؟ قـال : إميـاألعم

 اإلميان عمل قليب ُمْش كما يظن بعض الناس أنه ال عالقة له ِبلعمل ، ال ، اإلميان :

مع هذا رن ـه ورسوله ، مث البد أن يقتـان ِبللَّ ـ: البد من أن يتحرك القلب ِبإلمي أوالً 
ـ ه ـوارح ، لذلك فقولـجـى البدن والـي القلب ، أن يظهر ذلك علـان الذي وقر فـاإلمي
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ريح ِبن دخول ـ، نص قاطع ص [اْدُخلُوا اْْلَنذَة بَِما ُكنْتُْم َتْعَملُوَن  ] : ـى ال  عَ ت  وَ  ك ارَ بَ ت  
 . (1) ي ... ((ـجنة ليس ِبجرد األمانـال

اْدُخلُوا اْْلَنذَة بَِما ُكنْتُْم َتْعَملُوَن  ]ةتى : ـرموويار فةـواى ثةروةردطـة : خـوات
واتة : بةهؤى كردةوة ضاكةكانتانةوة  ) سببية ( يةليَرةدا ، هؤكار ) الباء (ى ـ، ثيت [

 ) صحيح (، طةورةترين كردةوةى ضاكيش بريتية لة ئيمان ، هةروةكو لة فةرموودةى 
يَك ثرسيارى ليَكرد سةبارةت بة ضاكرتين ثيَاو دا هاتووة : كة ثيَغةمبةرى خوا ـ

 كردةوة ؟ ئةويش فةرمووى : ئيمان هيَنان بةخواى ثةروةردطار .

ئيمان كردوةيةكى دَلة ، نةك وةكو هةنديَك خةَلك طومانى واية كة هيض 
 ثةيوةنديةكى بة كردةوةوة نية !!! نةك بة ئيمانةوة !!!

ى كة تيَيداية بة خواى ثةروةردطار و جبوَليَتةوة بةو ئيمانةدأل يةكةم : ثيَويستة 
، ثاشان ثيَويستة لةطةأل ئةم ئيمانةدا كة لةدَلدا جيَطري بووة  ثيَغةمبةرةكةى 

كردةوة هةبيَت ، و لةكردةوة وئةندامةكانى لةشدا دةركةويَت ، بؤية خواى 
دةقيَكى يةكاليى  ، [ادُْخلُوا اْْلَنذَة بَِما ُكنْتُْم َتْعَملُوَن  ]ثةروةردطار فةرموويةتى : 

كةرةوة ، و رِاشكاوة لةسةر ئةوةى كة ضوونة بةهةشت تةنها بة ئاوات و خةونةكان 
 نية !!!

                                                           
 (. يـ، الوجه الثان 11ريط / ـ) سلسلة اهلدى والنور : الش (1)
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ى بعض الناس ، ـحديث قد ُيْشِكُل علـ)) واعلم أن هذا الوة فةرموويةتى : 
ورِثْتُُموَها بِمَ  ]:  ـى ال  عَ ت  ـ خالف لقوله ـويتوهم أنه م

ُ
ا ُكنْتُْم َتْعَملُوَن َوتِلَْك اْْلَنذُة الذِِت أ

جنة ِبلعمل ـى أن دخول الـوَنوها من اآلَيت واألحاديث الدالة عل  ( 72) الزخرف :  [
حديث : ) بعمله ( ـي الـي قوله فـى الصواب : أن الباء فـها إلـ، وقد أجيب ِبجوبة : أقرب

احل سبب ال بد منه أن العمل الص: ي اآلية ِبء السببية ، أي ـة ، والباء فـهي ِبء الثمنيَّ 
مقيم والدرجات ... ـجنة .. ومافيها من النعيم الـلدخول ال جنة ولكنه ليس مثناً ـلدخول ال

 ))(1) . 

موسَلمانان  واتة : وة ئةوةش بزانة رِةنطة ئةم فةرموودةية لةالى زؤريَك لة
كة ناديارى هةبيَت ، وة طومانى ئةوة بكةن كة ثيَضةوانةى ووتةى خواى ثةروةردطارة 

ورِثْتُُموَها بَِما ُكنْتُْم َتْعَملُوَن  ]فةرموويةتى : 
ُ
، لةطةأل  [َوتِلَْك اْْلَنذُة الذِِت أ

هاوشيَوةكانى لةو ئايةت وفةرموودانةى كة باس لةوة دةكةن كة ضوونةبةهةشت 
بةهؤى كردةوةكانةوةية ، وة زانايان بةضةند شيَوةيةك وةآلمى ئةوةيان داوةتةوة ، 

لة  ) بعمله (ووتةكةيدا  لة ) الباء (بؤ رِاستى ئةوةية كة : ثيَتى  نزيكرتينيان
 ) الباء (ية ، بةآلم لةئايةتةكةدا ثيتى  ( بائى نرخيَ ) ِبء الثمنيَّة : فةرموودةكةدا 

، واتة : كردةوة ضاكةكان هؤكاريَكى ثيَويسنت بؤ ضوونة ( هؤكاريَتية  ) سببية :بؤ 

                                                           
 (. 2602حديث رقم : ـ: ال، لالبانـي ) الصحيحة  (1)
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ونيعمةتة هةتاهةتايةى و  ةهةشت و ئةو هةموو نازبةهةشتةوة ، نةك نرخى ضوونة ب
 ثلةكانى بن كة تيَيدان .

 : رِاوبؤضوونى ئةم ثيَشةواية ضية بؤ ئةو ثيَناسةيةى كة بؤ ئيمان  سآيةم
 ؟ ان ((ـجنـان والتصديق ِبلـان هو اإلقرار ِبللسـ)) أن اإلميدةكريَت و تيَيدا هاتووة : 

)) و ثيَناسةى ضية كة تيَيدا هاتووة : ئةطةر بووتريَت رِاست و دروستى ئة
واتة : ئيمان بريتية لة : دان  جنان ؟! ((ـان : إقرار ِبللسان ، و تصديق ِبلـاإلمي

ثيانانى زمان ، و بةرِاست دانانى دأل ؟! كة كردةوةى تيَدا نية ، و ليَى دةركراوة !! و 
 !ثيَناسةكةش ثيَناسةى ماتوريديةكان ، و فوقةهاى مورجيئةية !!

لة وةآلمى ئةم ثرسيارة ووتةيةكى بةنرخى ثيَشةوا ئةلبانى ديَنينةوة ، كة تيَيدا 
دةركردنى كردةوة لةئيمان رِةتدةكاتةوة ، و ثيَناسةكةش بة ثيَضةوانةى سةلةفى 
صاَلحى ئوممةت دادةنيَت ، بة ثيَضةوانةى زؤرينةى زانايانى دةزانيَت ، كة ئةمةش 

شةوايةية لةطةأل زانايانى ثيَشني و سةلةفى صاَلح خؤى لةخؤيدا : هاودةنطى ئةم ثيَ
ئيمان ، بة ثيَضةوانةى ئةوةى كة ئةم  و زانايان لةوةى كة كردةوة بةشيَكة لة

 ثايةدارةى ثآ تؤمةتبار دةكريَت !!!

ِة ـحنفيَّ ـ)) هـذا َمذَهُب الثيَشةوا ئةلبانى ـ بةرِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 
َمَد واألوزاعي  ـالك والشافعيِ  وأحـِر األئمِة ، َكمـاِهيـمـللسَّلِف َوجَ  اتُريديَِّة ِخالفاً ـمـوال
 ِبألركاِن . ى اإلقراِر والتَّصديِق : الَعملَ ـرِِهم ، فإنَّ هؤالِء زادوا علـَوَغي
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ي ـا َذَهَب إليِه الشَّارُح ـ يعِن ابن أبـِن اختالفًا ُصورًَي َكمـمذهبيـن الـخالُف بَيـَولَيَس ال
ى أنَّ ـميعًا اتَّفقوا علـهم جَ َـّ حبُجَِّة أن (1) ى ـال  عَ ُه ت  ـُه اللَّ مَ ـ َرحِ حنفي شارح الطحاوية ـال العز

بُه وإن شاَء َعفا ـي مشيئِة اللَّ ـاِن ، وأنَّه فـخُرُج َعن اإلميـرِة ال يَ ـُمرتِكَب الَكبي ه إن شاَء َعذَّ
ِر ـاهيـَن للجمـخاِلفيـَر مُ ـحنفيَة لو كانوا َغيـفإنَّ الَعنُه ، فإنَّ هذا االت ِفاَق وإن َكاَن َصحيحًا 

اَن يَزيُد ـى أنَّ اإلميـاِن ؛ التَّفقوا َمَعُهم علـي إنكارهم أنَّ الَعَمَل من اإلميـًة فـخالفًة َحقيقيَّ ـمُ 
السُّنِة واآلَثِر ِة ، َمَع َتظافِر أِدلَِّة الكتاِب و ـمعصيَ ـَويَنُقُص ، وأنَّ زَيدتُه ِبلطاعِة َونَقَصُه ِبل

جيزوَن ـمذكوُر ُصورًَي َوهم يُ ـخالُف الـى ذلك ... مثَّ كيف َيِصحُّ أن َيكوَن الـِة علـالسلفيَّ 
اِن األنبياِء ـي بكٍر الص ديق ، َبل كإميـاِن أبـي كإميـانـألفَجِر واحٍد منهم أن يَقوَل : إمي

ى َمذَهِبِهم هذا ال ـ، َكيَف وُهم بِناًء عل ـ المُ السَّالُة َوالصَّ  ِهمُ َعل يْ ـ ريَل وميكائيَل ـَن َوِجبـمرسليـوال

، بل  ـى ال  عَ ت  ـ ُه ـاَء اللَّ ـا مؤمٌن إن شـا َكاَن فاِسقاً فاِجرًا ـ أن يـَُقوَل : أنـِجيزوَن ألَحِدِهم ـ َمهمـيُ 

َما الْمُ  ] يقوُل : ـّل جَ ّز وَ عَ ـ  هُ ـٌن حقًا ، واللَّ ـا مؤمـوُل : أنـيَق ُ إِنذ ِيَن إَِذا ُذكَِر اَّللذ ْؤِمُنوَن اَّلذ
ِيَن  ُوَن اَّلذ وَِجلَْت قُلُوبُُهْم ِإَوَذا تُلَِيْت َعلَيِْهْم آيَاتُُه َزاَدتُْهْم إِيَمانًا َولََعَ َرب ِِهْم َيَتَوَّكذ

                                                           
) لـة  يـة   ي (ـ) اآللوسـ وة لةو زانايانةش كة هةمان بؤضوونى ثيَشةوا ئةلبانيان هةية ثيَشةوا (1)

 ( 1/37مفاتيح : ـ) مرقـاة الـلـة   مباكفوري (ـه الــ) عبيداللَّـ دا ، و شـيَخ ـ ( 176/  9ي : ـمعانــال روح
ـــ رِةمحــةتى خــوا  ( 48ى الطحاويــة : ـ) تعليــق ابــن ِبز علــ يــش لــة ز () ابــن ِبدا ، و ثيَشــةوا ـــ
، للــدكتؤر  821:  2رح العقيــدة الطحاويــة : ـى شـــَجليَّة علــ) التوضــيحات الــ هــةمووان ـ ، برِوانــة  لة
 (. خميسـمن الـحمد بن عبدارحـم
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ََلةَ  ولَئَِك ُهُم الُْمْؤِمنُوَن َحقًّ يُقِيُموَن الصذ
ُ
ا َرزَْقنَاُهْم ُينْفُِقوَن أ ـ  2) األنفال :  [ اَوِممذ

ِ قِيًَل  ] ، ( 4 ْصَدُق ِمَن اَّللذ
َ
 . (1) (( ( 122) النساء :  [َوَمْن أ

ماتوريديةكانة بةثيَضةوانةى ثيَشني وسةلةفى وواتة : ئةمة بؤضوونى حةنةفى 
صاَلح وثيَشةوايان مالك ، وشافعى ، وئةمحةد ، وئةوزاعى ، وجطة لةوانيشة كة 

انثيانان ، و بةرِاستداناندا ، كردةوة كردنيان بةئةركانةكان دةبينني ئةوانة لةسةر د
 وئةندامةكان زيادكردووة .

ئةم جياوازيةش لةنيَوان ئةم دوو بؤضوونةدا جياوازيةكى شيَوةيى و رِووكةش نية 
بة رِةمحةت بيَت  حنفي (ـي العز الـ) ابن أب، هةروةكو رِوونكةرةوةى كتيَبةكة ـ واتة : 

                                                           
 (. 2هامش :  63ـ  62ي : ـرح وتعليق األلبانـ) العقيدة الطحاوية ش (1)

ــ َرالشــيخ ابــن ِبز  وقــال ــِحـ ــ ُهَم ان : هــو اإلقــرار ِبللســان ـواإلميــ »ى قــول الطحــاوي : ـمعلقــاً علــ ـ هُـاللَّ
 !! هذا التعريف فيه نظر وُقُصورٌ  . «جنان ـوالتصديق ِبل

قوٌل وعمٌل واعتقاٌد ، يزيد ِبلطاعـة : ان ـاعة ( : أن اإلميـجمـوالصواب الذي عليه ) أهل السنة وال
ر . وقـــد ذكـــر ـحصــــى ذلـــك مـــن الكتـــاب والســـنة أكثـــر مـــن أن تـصية . واألدلـــة علـــمعـويـــنقص ِبلـــ

ـــ ان هـــو قـــول ـملة منهـــا ، فراجعهـــا إن شـــئت . وإخـــراج العمـــل مـــن اإلميــــي العـــز جــــارح ابـــن أبـــالشَّ
 . ةـمرجئـال

رتب عليـه أحكـام  ـ، بـل لفظـي ومعنـوي ، ويتـ ن ) أهل السـنة ( فيـه لفظي ـاً ـخالف بينهم وبيـوليس ال
) نقـالً عـن مستعان (( ـه الــة ( ، واللَّــمرجئــرة ، يعلمها من تدبر كالم ) أهل السنة ( وكـالم ) الـيكث

 (. 60ص، ى العقيدة الطحاوية ـتعليق الشيخ عل
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ـ فةرموويةتى ،  ) عقيدة الطحاوية (رِوونكردنةوةى كتيَبى ، كة هةستاوة بة 
بةبيانووى ئةوةى كة هةردوو مةزهةبةكة يةك دةنطن لةسةر ئةوةى كة كةسانى 
خاوةن تاوانة طةورةكان لةئيمان ناضنة دةروة بةو تاوانةيان ، بةَلكو دةكةونة ويستى 

ات ، وة ئةطةر بيةويَت خواى ثةروةردطارةوة ، ئةطةر ويستى ىلَ هةبيَت سزايان دةد
ليَيان خؤش دةبيَت ، سةرةرِاى ئةوةى كة ئةم يةك دةنطية دروستة ، بةآلم حةنةفى 
مةزهةبةكان ئةطةر ثيَضةوانةى ئةوانة نةبوونايةتةوة ، بة شيَوةيةكى حةقيقى لة 

بةشيَك بيَت لةئيمان !!! ئةوا هاودةنط دةبوون كردةوة نكوَليكردنيان لةوةى كة 
لةوةى كة ئيمان زياد و كةميش دةكات ، و زيادبوونةكةشى بة  لةطةَلياندا

طويَرِايةَلية و كةمبوونةوةشى بة تاوان و سةرثيَضية ، لةطةأل هاتنى بةَلطةى قورئان 
 و سوننةت ، سةرةرِاى بوون و هاتنى هةموو ئةو شويَنةوارة سةلةفيانة لةسةر ئةوة .

يَوةيى و رِوكةشية ، كةضى ثاشان ضؤن رِاستة بووتريَت كة ئةو جياوازية ش
دةبينيت ئةوان بةدروستى دةزانن كة خراثرتين و سةركةشرتين كةسيان بليَت : 
ئيمانى من وةكو ئيمانى ئةبو بةكرى صديقة ، بةَلكو وةكو ئيمانى ثيَغةمبةران و 

ووتنى  ، ضؤن ـ المُ السَّوَ  الةُ الصَّ  مُ هِ يْ ل  ـ عَ نيَردراوانى خواى ثةروةردطار جربيل و ميكائيلة 
!!!  يةئةوة دروست و رِةواية كة بووتريَت جياوازيةكةيان شيَوةيى و رِووكةش

لةكاتيَكدا ئةوان لةسةر ئةم بؤضوونةيان ئةوة بينا دةكةن كة رِيَطة نادةن 
بةيةكيَكيان ـ تةنانةت ئةطةر فاسقرتين كةسيش بيَت ـ بَليَت : من ئيماندارم ـ 

من  يقةتقةبيَت ـ بةَلكو دةبيَت بَليَت : بةحئةطةر خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر 
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ِيَن إِذَا ذُكَِر  ]ئيماندارم ، كةضى خواى ثةروةردطار فةرموويةتى :  إِنذَما الُْمْؤِمنُوَن اَّلذ
ُو ُ وَِجلَْت قُلُوبُُهْم ِإَوذَا تُلِيَْت َعلَيِْهْم آيَاتُُه َزاَدتُْهْم إِيَمانًا َولََعَ َرب ِِهْم َيتََوَّكذ ِيَن اَّللذ َن اَّلذ
ا  ولَئَِك ُهُم الُْمْؤِمنُوَن َحقًّ

ُ
ا َرزَْقَناُهْم ُينْفُِقوَن أ ََلةَ َوِممذ ، وة  [يُقِيُموَن الصذ

ِ قِيًَل  ]فةرموويةتى :  ْصَدُق ِمَن اَّللذ
َ
 . [َوَمْن أ

 زيادبوونى ئيمان و كةمبوونةوةى:  بنةواى دووةم  : 

ئةم ئوممةتة ئةوةية كة ئيمان زياد دةكات  زانراوة كة بؤضوون و سةلةفى صاَلحى
، و كةميش دةكات ، زيادكردنةكةشى بة طويَرِايةَلى و زيادكردنى ضاكةكانة ، و 

 ، هةروةكو لة (1)كةمبوونةوةشى بةهؤى سةرثيَضى و ئةجنامدانى تاوانةوةية 

                                                           
))  فةرموويانــة : ( ه بــن عبــاس ، و أبــو هريـرة ، و أبــو الــدرداء ـ) عبداللَّــ هــاوةآلنى بــةرِيَز (1)

،  ( 1712،  1711:  5/1016شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة ، الاللكــائي : )  ان يزيــد ويــنقص ((ـاإلميــ
 واتة : ئيمان زياد و كةم دةكات .

ان يزيـد ويـنقص ، قيـل : ومـا زَيدتـه ـ)) اإلمي فةرمويةتى : يش خطمي ( ـر بن حبيب الـ) عميوة 
 لنا ونسينا فذلك نقصانه ((ه فحمدَنه وسبحناه فتلك زَيدته ، وإذا غفـونقصانه ؟ قال : إذا ذكرَن اللَّ 

دةكات ، ثيَيان فـةرموو : زيـاد    كةم، واتة : ئيمان زياد و (1131 ، 845/ 2) اإلِبنة ، البن بطة : 
كومةى ضية ؟ فةرمووى : ياد ، و شوكرانةبذيَرى ، و تةسبيحاتى خـواى ثـةروةردطارمان كـرد    و

ــا  ــةر بآئاط ــةتى ، وة ئةط ــةوة زيادبوونةكةي ــةروةردطائ ــة ث ــانبووين ل ــة يادم ــةوة ر و ل كرد ئ
 كةمبوونةكةيةتى .
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ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كـة يةكيَكـة لـة شـويَنكةوتوانى     ر ( ـ) جبـ ى كورِىـ جاهد (ـ) مثيَشةواى 
رح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة ، ـ) شـان : قـول وعمـل ؛ يزيـد ويـنقص (( ـ)) اإلمي هاوةآلن فةرموويةتى :

 .كةميش دةكاتاتة : ئيمان ووتة وكردةوةية ، و زياد و، و ( 1728، برقم :  1023/  5الاللكائي : 
)  )) يزيد وينقص (( ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : ) عيينة ( ى كورِىـ) سفيان (  وة ثيَشةوا

، واتـة : ئيمـان    ( 468/  8( و ) سـري أعـالم النـبالء ، للـذهيب :  1149،  852/  2اإلِبنة ، البن بطـة : 
 كةم دةكات .زياد و
و سـةرانى ضـوار    ى ئيسـالم ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة يةكيَك لة ثيَشـةوايان  ) الشـافعي (  ثيَشةوا

)) اإلميـــان : قــول وعمــل ؛ يزيــد ويــنقص ، يزيــد ِبلطاعــة  مةزهةبةكــةى ئيســالم فةرموويــةتى :
ِيَن آَمُنةوا إِيمَ  ]:  ـ ىال عَت ـ معصية ، ثـم تال قولـه ـوينقص ِبل ) ((  ( 131مدثر : ـ) الـ [ انًةاَوَيْزَداَد اَّلذ

كـةميش دةكـات ،   : ئيمان ووتـة وكردةوةيـة ، زيـاد و    ، واتة ( 115/  9ي : ـحليـة األوليـاء ، لاصفهانـ
ة تاوان وسةرثيَضيش كةم دةكات ، ثاشان ئةم ئايةتةى خويَنـدةوة  بةطويَرِايةَلى زياد دةكات ، و ب

ِيَن آَمُنوا إِيَمانًا ] :  . [ َوَيْزَداَد اَّلذ
يش سةرمةزهةبى حةمبةليةكان و سةروةر و ثيَشةواى ) حنبـل (  ى كورِىـمد ( ـ) أح وة ثيَشةوا

مع تسـعون رجـاًل مـن ـ)) أجـئةهلى سوننة ـ بة ِرةمحةت بيَـت ـ لـةم بارةيـةوة فةرموويـةتى :        
 هـل اللَّ ي عنها رسو ـى أن السنة اليت توفـن وأئمة السنة ، وأئمة السلف ، وفقهاء األمصار علـالتابعي

 ... : حنابلة ، البـن رجـب ـ) طبقـات الـمعصية (( ـان : قول وعمل ؛ يزيد ِبلطاعة ، ويـنقص ِبلــاإلمي

كـةس لـة شـويَنكةوتوان و ثيَشـةوايانى سـوننة ، و      (  90)  ، واتة : نةوةد ( 130/ 1ي : ـحنبلــال
ى كة ثيَغةمبةرى خوا ثيَشةوايانى سةلةف ، و شةرعزانانى وآلتان لةسةر ئةوةن كة ئةو سوننةتة

         لةسةرى مردووة ئةوةيـة ... : ئيمـان ووتـة و كردةوةيـة ، بةطويَِرايـةَلى زيـاد دةكـات ، و
 بةتاوانيش كةم دةكات .
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ــةتى : رح ـ) شــرك العمــل (( ـان : يزيــد ويــنقص ؛ فزَيدتــه ِبلعمــل ، ونقصــانه بتـــ)) اإلميــ وة فةرمووي

، واتة : ئيمان : زيـاد وكـةم دةكـات ،    (  8179، برقم :  1056/  5أصول اعتقاد أهل السنة : للاللكائي : 
 كردةوة .زيادكرنى بةكردةوةى ضاكة وة كةم كردنيشى بةوازهيَنانة لة

)) لقيت أكثر من ألف رجـل مـن  ش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : ـ) البخاري (  وة ثيَشةوا
) فــتح ان : قـول وعمـل ؛ يزيــد ويـنقص (( ـي أن اإلميـــختلف فــا رأيـت أحـداً يـــاء ِبألمصـار فمـــالعلمـ

وآلتانى اتة : طةشتم بة زياد لةهـةزار لـةزانايان لـة   ، و ( 47، ص  1ي : جـالباري ، البن حجـر العسقالنـ
لةوةدا هةبيَت كة ئيمـان : ووتـة وكردةوةيـة و    ئيسالمدا ، نةمبينيوة هيض كةسيَكيان جياوازى 

 كةميش دةكات .زياد و
ان عنـدَن ـ)) اإلميـ ش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويـةتى :    ـبو زرعة الـرازي ( ) أ هةروةها ثيَشةوا

حنابلة ، البـن رجـب ـ) طبقـات الـر ذلك ؛ فهو مبتدع مرجئ (( ـقول وعمل ؛ يزيد وينقص ، ومن قال غي

كـةميش دةكـات ، وة   تة : ئيمان لةالى ئيَمة : ووتة وكردةوةية ، زيـاد و ، وا ( 203/  1ي : ـحنبلــال
 بيدعةكار و مورجيئةية .ئةوا ش جطة لةوة بَليَت : ئةوة

ان يزيـد ويـنقص ، وإذا ـ)) أن اإلميـش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : ـ) البيهقي (  وة ثيَشةوا
، واتـة : ئيمـان    ان (ـي اإلميــِبب : القـول فـ 115) االعتقاد ،لإلمـام البيهقـي : ص قبل الزَيدة قبل النقص (( 

 ات ، ئةطةر قابيلى زيادبوونى هةبوو ، ئةوا قابيلى كةمبوونةوةشى هةية .زياد و كةم دةك
ش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كؤرِاى هاوةآلن و شويَنكةوتوان و ئةوانةش كة ثاش   ـ) البغـوي ( ثيَشةوا 

ن فمـن بعـدهم ـ)) اتفقـت الصـحابة والتابعيـ ئةوان هاتوون لةو بارةيةوة دةطيَرِيَتةوة و دةفةرموويَت :
ان قول وعمل وعقيدة ؛ يزيد ِبلطاعة ـان .. وقالوا إن اإلميـال من اإلميـى أن األعمـاء السنة علـممن عل

ي وصــف ـحديث ِبلنقصـان فـــي الـــي الــزَيدة ، وجــاء فــى مــا نطــق بـه القــرآن فــمعصية علــ، ويـنقص ِبلــ
توانيان ، و ئةوانةش لـة  ، واتة : هاوةآلن و شويَنكةو ( 1/38)  شرح السنة ، لإلمـام البغـوي : النساء (( 
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كـردةوة ، و  ةر ئـةوة بـوو كـة ئيمـان : ووتـة ، و     زانايانى سـوننة لةسـ   ئةوان هاتوون ، لةثاش 
بريوباوةرِة ، بةطويَرِايةَلى زياد دةكات و بة تاوانيش كةم دةكات ، بةو ثيَيةى كـة قورئـان باسـى    

لـة بـاس و وةصـفى     زيادبوونى كردووة ، و لـة فةرموودةشـدا باسـى كةمبوونةوةشـى هـاتووة     
 ئافرةتاندا .
ـ بة ِرةمحةت بيَت ـ ئـةم بريوبـاوةِرة بـة خاَليَـك دادةنـات بـؤ دابةسـتنى        (  ي  وِ وَ ) النـَّ  وة ثيَشةوا

)) قال عبدالرزاق : مسعت مـن أدركـت مـن خؤشويسنت و رِق ليَبوون لة سةرى ، كة فةرموويةتى : 
وعبيد بن عمر ، واألوزاعي ، ومعمـر بـن راشـد شيوخنا وأصحابنا : سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، 

ان : قـول وعمـل ؛ يزيـد ويـنقص . وهـذا قـول : ابـن ـ، وابن جريح ، وسفيان بن عيينة ، يقولون : اإلمي
ــن ـجاهد ، وعبداللَّـــس ، ومــو ري ، وعطــاء ، وطــاو ـحسن البصـــمســعود ، وحذيفــة ، والنخعــي ، والــ ه ب

هذه األمـور الثالثـة ـن هو إتيانه بــمؤمنيـمدح والوالية من الـبد المعّن الذي يستحق به العـمبارك ؛ فالـال
(  146/  1) شـرح صـحيح مسـلم ، للنـووي :  جوارح ((ـ: التصديق ِبلقلب ، واإلقرار ِبللسان ، والعمل ِبل

فةرموويةتى : لةوانةى كة ثيَيان طةشتووم لة مامؤستايان و هاوةآلمنانةوة  ) عبـدالرزاق ( ، واتة :
) سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، وعبيد بن عمر ، و األوزاعي ، ومعمـر بـن راشـد ، وابـن انةش : ، لةو

كةميش ت بن ـ فةرموويان : ئيمان ووتة وكردةوةية ، زياد وـ بة رِةمحة جريح ، وسفيان بن عيينـة (
، وعطـاء ، ري ـحسن البصــ) ابن مسعود ، وحذيفة ، و النخعـي ، والـ دةكات . هةر ئةمةش بؤضوونى :

 ة ـ بة رِةمحةت بن ـ .ـ مبارك (ـه بن الـجاهد ، وعبداللَّ ـوطاووس ، وم
وة ئةوةش كة بةهؤيةوة بةندة شايتةى بةضاكة باسكردن و خؤشويستنة لة ئيمانـداران ، ئةوةيـة   
كة ئةم سآ شـتةى بـةدى هيَنابيَـت : بةِراسـت دانـانى دأل ، و دانثيانـانى زمـان ، و كـردةوة         

 يش . بةئةندامةكان
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ـ بة ِرةمحـةت بيَـت ـ ئـةم ووتةيـة بـة بنةوايـةك لـة          ) ابن تيميـة (  شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم
ان ـ)) ومـن أصـول أهـل السـنة : أن الـدين واإلميـبنةواكانى ئةهلى سوننة دادةنات ، و دةفةرموويَت : 

زيـد ِبلطاعـة ويـنقص ان يـجوارح ، وأن اإلميــقول وعمل : قول القلب واللسان ، وعمل القلب واللسان والـ
، واتة : يةكيَك لة بنةواكانى ئةهلى سوننة ئةوةية كة :  ( 151/  3جموع الفتـاوى : ـ) مـ معصية ((ـِبل

ئايني و ئيمان : ووتة و كردةوةية ، ووتةى دأل و زمانة ، و كردةوةى دأل و زمان و ئةندامةكانة ، و 
 اوان و سةرثيَضيش كةم دةكات .ئةوةش كة ئيمان بة طويَرِايةَلى زياد دةكات ، و بة ت

ان ـ)) اإلميـ : سةبارةت بة زيادبوون وكةمبوونةوةى ئيمان فةرموويـةتى  شـ هاري (ـربــ) الب وة ثيَشةوا
ه ، ويـنقص حـَّت ال يبقـى منــه ـقـول وعمـل . وعمـل وقـول ، ونيـة وإصــابة ؛ يزيـد ويـنقص ، يزيـد مـا شــاء اللَّـ

، واتة : ئيمان : ووتـة و   حقيق الـردادي (ـ، تـ 67هاري : ص ـربـي البـعلحسن بن ـ) شرح السنة ، لإلمام ال يء ((ـش
كـةميش   ، زيـاد و  ( واتـة : شـويَنكةوتن   )كردةوةية ، و كردةوة و ووتةشة ، و نيةت و ثيَكانيشة 

، زياد دةكات تاكو ئةوةندةى خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر هةبيَت ، وة كةميش دةكـات  دةكات 
 تةوة .تاكو هيضى ناميَنيَ

ان قول ِبللسان ، ـ)) اإلمي بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : ةش ــ) ابن مندة (  هةروةها ثيَشةوا
، واتة :  ( 2/341ان ، لإلمام ابن مندة : ـ) كتاب اإلميواعتقاد ِبلقلب ، وعمل ِبألركان ؛ يزيد وينقص (( 

كـةميش  بـة ئةندامـةكان ، زيـاد و    ةكردنيشةئيمان : ووتةى زمان ، و بريوباوةرِى دأل ، و كردةو
 دةكات .

ـ بة رِةمحةت بيَـت ـ سـةبارةت بـة ثيَشـني و       ) سـعيد القطـان (  ى كورِىـحي ( ـ) يـ وة ثيَشةوا
ان : قـول ـ)) كـل مـن أدركـت مـن األئمـة كـانوا يقولـون : اإلميـزانايانى ثيَش خؤى فةرموويـةتى :  

، واتة : هةموو ئـةو ثيَشـةوايانةى    ( 179/  9يب : ) سري أعـالم النـبالء ، للـذهوعمل ؛ يزيد وينقص (( 
 كةميش دةكات .وم دةيانفةرموو : ئيمان : ووتة وكردةوةية ، زياد وكة ثيَيان طةشتو
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نيش هةنديَك لة باس و ثرسةكانى ئةم نووسينةدا ئاماذةى ثيَدراوة ، و ثيَشةوا ئةلبا
وةكو هةموو زانايانى ثيَشني وسةلةفى صاَلحى ئةم ئوممةتة ئةوةى دووثات 

ئيمان زياد دةكات ، وكةميش دةكات ، و بةرِاشكاوى ئةوةى لةطةليَك  كردووةتةوة كة
 (1)دا ـ ) سلسلة األحاديث الصحيحة (نووسني و ووتةكانيدا دةربرِيوة ، لةوانةش لة 

 ةىـ ) أبو هريرة (ى داناوة ، و فةمروودةى ـ َويَنُقُص (اُن يَزيُد ـ) اإلمي، ناونيشانى 

  : ان بضٌع وسبعوَن ـ) اإلميوةكو بةَلطةيةك هيَناوةتةوة لةسةرى كة تيََيدا هاتووة
 ، كة ئةم كارةش بةَلطةية لة سةر بؤضوونى ئةم ثيَشةواية لةم باسةدا . ِبِبً ... (

ان يزيد ـ)) اإلميى فةرموويةتى : وة لة ووتةيةكى تردا ئةم ثيَشةواية بة رِاشكاو
حنفية ؛ ـاء سلفًا وخلفًا ما عدا الـر العلمـاهيـمـان ، وعليه جـال من اإلميـوينقص ، وأن األعم

رحون إبنكار ذلك عليهم ، حَّت إن ـهم ليصـمخالفة ؛ بل إنـى الـرون علـهم ال يزالون يصـفإن
ي ) ِبب الكراهية ( ــ فقد جاء ف ىـالَ عَ تَـ  هـرح ِبن ذلك ردة وكفر ـ والعياذ ِبللَّ ـمنهم من ص

ان ال يزيد وال ـواإلمي »( ـ ما نصه  :  205/ 8حنفي: ـمن ) البحر الرائق ، البن جنيم ال
ي ـراحة ـ حديث أبـخالف ـ صـوهذا ي...  «ال ـان عندَن ليس من األعمـينقص ؛ ألن اإلمي

ـ ...  «ه ورسوله ـان ِبللَّ ـإمي» ال : سئل : أي العمل أفضل ؟ ق ه ـهريرة ، أن رسول اللَّ 
رغيب ـالت :ي ـي معناه أحاديث أخرى ترى بعضها فـره ـ ، وفـحديث ـ أخرجه البخاري ـ وغيـال
، واتة : ئيمان زياد وكةم دةكات ، بيَطومان كردةوةش بةشيَكة  (1) (( 107/  2: 

                                                           
 (. 369/ 4 : ) السلسلة الصحيحة (1)

 (. 33ـ  32ص ، لالبانـي ، مد ـمد عن مسند اإلمام أحـ) كتاب الذب األح (1)
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فى صاَلح ، و لةئيمان ، هةر ئةم بؤضوونةشة بؤضوونى زانايانى ثيَشني و سةلة
ثاشينانيشيان ، جطة لةحةنةفى مةزهةبةكان ، كة تاكو ئيَستا هةر سورِن لةسةر 
ثيَضةوانة بوونةوة !!! بةَلكو بةرِاشكاوى نكوَلى لةوة دةردةبرِن بةرامبةريان ، 
تةنانةت طةشتؤتة ئةوةى كة هةنديَكيان ئةو كارة بة كوفر و ثاشطةزبوونةوة بزانن ـ 

حنفي ـ) البحر الرائق ، البن جنيم النامان بدات ـ !!! ئةوةتا لةكتيَبى خواى ثةروةردطار ثة
ئيمان نة زياد و نةكةميش دةكات ،  »هاتووة كة :  ( 205/ 8ـ  ِبب الكراهية ، 

وة ئةم ووتةيةش بة رِاشكاوانة ثيَضةوانةى  «ضونكة ئيمان لةالى ئيَمة لةكردةوة نية 
كرا : ض يَثرسيارى ل ثيَغةمبةرى خوا ، كة  ية  ) أبو هريرة (فةرموودةكةى 

ئيمان بوون بة خواى ثةروةردطار و  »كردةوةيةك باشرتة ؟ ئةويش فةرمووى : 
فةرموودةكةش ثيَشةوا بوخارى وجطة لةويش طيَرِايانةتةوة ...  « ثيَغةمبةرةكةى 

، و هةر لةواتاى ئةم فةرموودةيةش ضةندةها فةرموودةى تر هةن ، هةنديَكيان 
 دان . ( 107/ 2رغيب : ـ) التبى لةكتيَ

ئةم ثيَشةواية ئةوةشى بة ثيَضةوانةى قورئانى ثريؤز و سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا 
 : هؤالء  داناوة كة بووتريَت : ئيمان زياد و كةم ناكات ، هةروةكو فةرموويةتى ((

دون أن هذا هو ان ال يقبل الزَيدة والنقص ، ويعتقـا يفهمون أن اإلميـاتريدية حينمـمـمثل ال
،  (2) خالف الكتاب والسنة ، ... ((ـالصواب ، ... ، مع أن هذه العقيدة وهذا الفقه ي

واتة : ئةوانةى كة وةكو ماتوريديةكان ، كاتيَك واتيَدةطةن كة ئيمان شايستةى زياد 
                                                           

 (.مفهوم الصحيح للدين ـ، ال 6/  8:  يـ) دروس للشيخ األلبان (2)
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وكةم نية ، ولةباوةرِةشدان كة ئةمة بؤضوونى دروستة ، ... ، لةطةأل ئةوةى كة ئةم 
 ةرِ و تيَطةيشتنة ثيَضةوانةى قورئان وسوننةتة .بريوباو

ئاشكراكردنى و  ـى ) موضوع (يَتـ هةَلبةسرتاو بةَلطةكانىةم ثيَشةواية لوة ئة
جباِل ـي القلِب كالـاُن ُمثبٌت فـاإلمي »: ةوهاتو يةى كة تيَيدافةرموودة وثوضةَلى ئة

خاِلٌف ـحديُث مُ ـ)) وهـذا التى : فةرمووية . (1) « ي ، َوزَيَدتُُه َونَقُصُه ُكفرٌ ـالرواس
ِيَن آَمنُوا إِيَمانًا  ] : ـى ال  ت عَ ـ  ر ِحِة ِبزَيَدِة اإلميـاِن ، كقولهِ ـرِة الـُمصـلَّلَيِت الكثي َويَزَْداَد اَّلذ

،  (2) حِديِث ، ... ((ـِمثِل هذا ال ى بُطالنِ ـهذا َدلياًل علـ، َفَكفى بِ  ( 31مدثر : ـ) ال [
فةرموودة هةَلبةسرتا و دانراوة لةو الشةوة ثيَضةوانةى ئةو هةموو واتة : وة ئةم 

ئايةتة رِاشكاوانةية كة باس لةزيادبوونى ئيمان دةكةن ، وةك ووتةى خواى 
ِيَن آَمنُوا إِيَمانًا  ]ثةروةردطار كة فةرموويةتى :  ، تةنها ئةمةش بةسة  [َويَْزَداَد اَّلذ

 بؤ ثوضةَليَتى وةك ئةم فةرموودةية .

جمهور ـي العقيدة ، ... فالـختلفون حَّت فـمسلمون مـ)) الةروةها فةرموويةتى : ه
 ان .ـان يزيد وينقص ، وأن العمل الصاحل من اإلميـونصوص الكتاب والسنة تثبت أن اإلمي

                                                           
 (. 464برقم : ، ي السلسلة الضعيفة ـي بوضعه فـ، وحكم األلبان 103/ 2 : ) الضعفاء البن حبان (1)

 (. 1/678، لالبانـي :  ) السلسلة الضعيفة (2)
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ان يقبل الزَيدة ـان ال يزيد وال ينقص ، وكل إميـاتريدية فال يزالون يقولون : اإلميـمـأما ال
مذهب ـيء ال يقبل الزَيدة والنقص أبدًا ، وهذا الـان شـهم يعتقدون أن اإلميـنفهو كفر ؛ أل

 . (3) م اإلسالمي ((ـر رقعة من العالـى أكبـا يكون مسيطرًا علـحَّت اليوم مسيطر ورِب

دةقةكانى و واتة : موسَلمانان تةنانةت لة بريوباوةرِيشدا جياوازن ، ... جومهور 
وة جيَطري و دةسةمليَنن كة ئيمان زياد و كوميش دةكات ، قورئانى ثريؤز و سوننةت ئة

 و كردةوةى ضاكيش بةشيَكة لة ئيمان .

كةضى ماتوريديةكان تاكو ئيستاش بةردةوامن لةسةر ئةوةى كة : ئيمان 
نةزياد و نةش كةم دةكات ، وة ئيمانيَكيش كة قابيلى زيادبوون بيَت كوفرة ، ضونكة 

ئيمان يةك شتة و هةرطيز قابيلى زياد وكةم نية ، وة ئةم ئةوان بريوباوةرِيان واية كة 
بؤضوونةش تاكو رِؤذطارى ئةمرِؤ باآلدةستة ، وة لةوةانةية دةستى كيَشاوة بةسةر 

 ثانتاييةكى طةورةى جيهانى ئيسالمي .

ان ـي زَيدِة اإلميـى األحاديِث الواردِة فـ)) َمـن َشاَء اإلطِ الَع علوة فةرموويةتى : 
ي ـاِن ( ألبـى ) كتاب اإلميـرِجع إلـَن ، فَليَ ـِه ، وَكذا اآلَثر َعِن الصحابِة والتابعيَونُقصان

ئةو ، واتة :  (1) ي شيبَة الذي ُقمنـا بَِتحقيِقِه َوطَبِعِه َمَع َرساِئَل ُأخرى ((ـبكِر بـن أب
،  دةيةويَت بةَلطةى زياتر لةبةَلطةكانى سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا  كةسةش كة

                                                           
 (. ي األصول والفروعـن فـمسلميـ: اختالف ال 5/ 8ي : ـ) دروس للشيخ األلبان (3)

 (. 372/ 2معلمي  : ـحي الـمن بن يـللشيُخ العالَمُة عبدالرح، لتنكيل ) ا (1)
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هاوةآلن و  وةها ئةو شويَنةوار و ئاسارانةى كة لةووتةى ثيَشني لةهةر
زيادبوونى ئيمان و كةمبوونةوةى با برِوانيَتة  سةرشويَنكةوتوانيانى بةرضاوكةويَت لة

كة هةستاوين بة  ـة ي شيبة (ـأبو بكر ابن أب )ى ـ ان (ـ) كتاب اإلميثةرتوكى 
 ى تردا .ثشكنني ، و ضاثكردنى لةطةأل ضةندان نووسراو

ى دةربرِيوة كة دةيةها شئةوةبةرِاشكاوى وة ئةم ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ 
ساَلة ئةوةى ئاشكراكردووة كة كردةوة لةئيمانة ، و زياد وكةميشى بةسةردا ديَت ، 
كةضى كةسانيَكى نةزانى ناديار ، وهةرزة ديَن وتؤمةتبارى دةكةن بةوةى كة 

)) وقد فصل شيخ اإلسالم ابن ةكو فةرموويةتى : هةَلطرى بريى ئريجائة ، هةرو
ي كتابه ) ـا ال مزيد عليه ـ فـان ، وأنه يزيد وينقص ـ ِبـال من اإلميـتيمية وجه كون األعم

 راجعه من شاء البسط .ـان ( ، فليـاإلمي

رين عامًا ، مقرراً ـ: هذا ما كنت كتبته من أكثر من عش) أي : األلبانـي (أقول 
ي اليوم ـان ، مث أيتـي مسـائل اإلميـحمد ـ فـه الـوعقيدة أهل السنة ـ وللَّ  مذهب السلف ،

مشتكى ـه الـى اللَّ ـرموننا ِبإلرجاء !! فإلـار ، والناشئة الصغار : فيـجهلة األغمـبعض ال
 . (2) من سوء ما هم عليه من جهالة وضاللة وغثاء ((

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ن تيمية () ابواتة : وة ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم 
بة دريَذى و بة شيَوةيةكى تيَروتةسةل رِووى ئةوةى ئاشكرا كردووة كة كردةوة لة 

                                                           
 (. 33ـ  32ص ،  ، لالبانـي مدـمد عن مسند اإلمام أحـ) كتاب الذب األح (2)
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ئيمانة ، و ئةوةش كة زياد و كةم دةكات ـ بةشيَوةيةك كة هيض زيادةى نةخريَتةسةر 
يدا ، جا هةركةس دريَذةى ئةو باسةى دةويَت با بؤى  ) اإلميـان (ـ لةكتيَبى 

 رِيَتةوة .بطة

: هةر ئةمةية كة منيش بيست  (ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  )دةَليَم 
ساأل لةمةو ثيَش نووسيومة و تيَيدا ـ شوكر بؤ خواى ثةروةردطار ـ دامن بة بؤضوون 
و مةزهةبى سةلةف ، و بريوباوةرِى ئةهلى سوننةدا ناوة و جيَطريم كردووة ، لة ثرس 

ا ، كةضى ئةمرِؤ كةسانيَكى نةزانى ناديار ، و هةرزةى منداَلكار و باسةكانى ئيماند
ديَن ، تؤمةتبارمان دةكةن بة ئريجا !!! جا سكاآلى ئةوة بؤ الى خواى ثةروةردطار 
بةرزدةكةينةوة ، بةرامبةر بة هةموو ئةو خراثيةى كة لة سةرين ، لة نةزانني ، 

 طومرِايى ، و بيَنرخى و سوكيَتيان .

نى خواناس با ئيَمةش كويبيستى كةسانى نةزان و هةرزة نةبني ، جا موسوَلما
َبل ى كورِى ـ َمد (ـ) َأحْ بةَلكو ئةوة دووبارة بكةينةوة كة ثيَشةوايانى ئيَمة ، وةك  ) َحنـْ

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةوانى تريش فةرموويانة ئةو كةسةى كة بَليَت : ئيمان زياد  (
) ى كورِى ـ َمد (ـ) َأحْ ، هةروةك لة ثرسياريَكى و كةم دةكات ئةوا بةرية لة ئريجا 

َبل ( )) ايةرِوو سةبارةت بة كةسيَك كة بَليَت : رـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة ثيَشرت خ َحنـْ
ـ كة ثيَشةوا ئةلبانيش يةكيَكة لةوانةى كة فةرموويةتى  ان يزيد وينقص ؟ ((ـاإلمي

َبل (ى كورِى ـ َمد (ـ) َأحْ ئيمان زياد و كةميش دةكات ـ ثيَشةوا  يش ـ بة  ) َحنـْ
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، واتة  (1) (( اءِ جَ رْ اإْلِ  نَ مِ  ءٌ يْ رِ ا بَ ذَ : هَ  الَ )) قَ رِةمحةت بيَت ـ لة وةآلمدا فةرموويةتى : 
 : ئةم كةسة بةرية لة ئريجا .

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةو بارةيةوة  هاِري  (ـْربَ ـ) البَ يان ئةوةى كة ثيَشةوا 
 فةرموويةتى :

،  هِ لِ وَّ : أَ  هِ ل ِ كُ   اءِ جَ رْ اإْلِ  نَ مِ  جَ رَ خَ  دْ قَ ، فَـ  صُ قُ نْـ يَـ وَ  دُ يْ زِ ، يَ  لٌ مَ عَ وَ  لٌ وْ قَـ  انُ ـميَْ : اإْلِ  الَ قَ ْن مَ )) وَ 
وكردةوةية ، و زياد ، واتة : ئةو كةسةى كة بَليَت : ئيمان : ووتة  (2) (( هِ رِ آخِ وَ 

 .و كؤتاشى، ئةوا ئةو كةسة لة ئريجا دةرضووة بةطشتى ، لة سةرةتا وكةميش دةكات

 جواز اإلستثناُء يف  دروستى هةآلويَردن لة ئيماندا:  بنةواى سآيةم ((

 : ـ هُ اللَّ  اءَ شَ  نْ ـ إِ واتة : دروستى ووتنى ئةوةى : من ئيماندارم  اإلمياِن ((

ةآلويَردن ، واتة : ئةوةى كة ئيماندار بَليَت : ـادروستى هـةدروستى ونـخةَلكى ل
لةباسياندا و  ) ابن تيمية ( ، بوونةتة سآ كؤمةَلةوة ، ثيَشةوا ـ هُ اللَّ  اءَ شَ  نْ ـ إِ  من ئيماندارم

ي االستثناِء ـ)) َوصاَر الناُس ف لةدياري كردنى ووتةى درووست تياياندا فةرموويةتى :
 ى َثالثَِة أقواٍل :ـعل

 م َيسَتثِن كاَن ُمبَتِدعاً .ـِجُب االستثناُء ، َوَمن لـَقوٌل : أنَُّه يَ 

                                                           
 (. 600مد ، رقم :ـه بن اإلمام أحـلعبداللَّ ، ( ، و ) السنة  581/ 2للخالل : ، ) السنة  (1)

 (. 132ري : صهاـربـللب، رح السنة ـ) ش (2)
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 اِن .ـي اإلميـي الشكَّ فـحظوٌر ، فانَُّه يَقَتضِ ـوٌل : أنَّ االستثناَء مَ َوقَ 

 جوُز االستثناُء ِبعتباٍر َوترُكُه ِبعتباٍر .ـها : أنَّه يَ ـوالقوُل الثاِلُث أوسُطها وأعَدلُ 

ي ـالـأعم يَّ وأنَّه يقبلُ ـه علـي قائٌِم ِبكلِ  ما أوجَب اللَّ ـي ال أعَلُم أنـفإذا كان َمقصوُدُه أن
ي َقلِبِه فهذا استثناؤُه َحَسٌن ، َوَقصُدُه أن ال يزكِ ي نَفسُه وأن ال ـا فـلَيَس مقصودُه الشكُّ فيم
ى عامَِّة النَّاِس ـُخوٌف علـرٌة والنِ فاُق مَ ـا ُأِمَر فُقِبَل ِمنُه ، والذنوُب َكثيـيَقَطع ِبنَُّه َعمَل َعماًل كم

ى نَفِسِه ـخاُف النفاَق علـحمٍَّد كلُّهم يـَن ِمن أصحاِب مـكُت ثالثيي ُمَليَكة : أدر ـ، قال ابُن أب
 . (1) ريَل وميكائيَل ((ـاِن ِجبـانُه كإميـ، ال يَقوُل واحٌد ِمنهم إنَّ إمي

ن لةئيماندا سآ د: خةَلكى سةبارةت بةدروستى ونادروستى هةآلويَر واتة
 بؤضوونيان هةية :

ن نةكات دة و ئةو كةسةش كة هةآلويَرووتةيةكيان : هةآلويَردن ثيَويست
 بيدعةكارة .

 وة ووتةيةك : هةآلويَردن قةدةغةكراوة ، ضونكة خوازيارى طومانة لةئيماندا .

                                                           
  (. 41ـ  40:  13:  ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية جموع الفتاوىـ) م (1)

 ُمـؤمٌن إن شـاَء َناِن ِبقـوِل الرجـِل : أـي اإلميــ)) وأمَّـا االسـتثناُء فـ:  ـ َرِحَمُه اللَّـُه ت َعال ى ـ شيخ اإلسـالم وقال
جوِ ُز األمـرين ـحر ُِمُه ، وِمـنهم مـن يــوِجُبُه ، َوِمنهم َمـن يُـى َثالثِة أقواٍل : ِمنهم َمن يُ ـُه ، فالناُس فيِه علـاللَّ 

 (. 429/ 7: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م ِبعتباريِن ، وهذا أصحُّ األقواِل ... ((
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ووتةى سآيةميان كة ناوةند و دادوةرترينيانة : ئةوةية كة دروستة هةآلويَردن 
ةطةر مةبةستى وازيشى ليَبهيَنريَت بةمةبةستيَكى تر ، جا ئ ةبكريَت بةمةبةستيَك ، و

ئةوة بيَت كة من نازامن ئايا بةهةموو ثيَويستيةكانى خواى ثةروةردطار هةستاوم يان نة 
كردةوةكانى ليَوةرطرتووم يان نة ؟ نةك مةبةستى طومان  ؟ يان ئايا خواى ثةروةردطار

بيَت لةوةى كة لة دَلياية ، ئةمة هةآلويَردنيَكى ضاكة ، وة مةبةستيشى ثاكانةكردن 
خؤى ، و ئةوةشى مةبةست نية كة يةك ال كردةوةيةكى كردووة وةكو فةرمانى  نية بؤ

ثيَكراوة ، وةرطرياويشة لةالى خواى ثةروةردطارةوة ، تاوانةكانيش زؤرن و ترسى 
ي ُمَلْيَكة ( ـ) ابن أب ةموو كةسيَك واريدة ، هةروةكوـةرى كةوتنة دوورِوويش بؤ هـئةط

ان ترسى ـهةمووي  حمد (ـ) م لة هاوةآلنى فةرموويةتى : طةشتم بة زياد لة سى
ئيمانى ئةو  يان لةخؤيان هةبوو ، و هيض يةكيَكيانيش نةيان دةووت كةى و نيفاقدوورِوو

 . ـ المُ ا السَّ مَ هِ يْ ل  ـ عَ ة ـ ) ميكائيل (، و  ريل (ـ) ِجب وةكو ئيمانى

رِيَطا و رِيَبازى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةوةى بة  ري (ـ) ابن َبطَّة الُعكب وة ثيَشةوا
َن ـمؤمنيـ)) فهـذِه سبيُل ال ئيمانداران ، و ذير و زانايانى ئيسالم زانيوة كة فةرموويةتى :

ُهم ـخوِف والرجاِء ، ال َيدروَن كيَف أحوالُ ـاِء : لزوُم اإلستثناِء والـ، َوَطريُق الُعقالِء من الُعلم
َن ، ـمسلميـهذا َمَضت ُسنَُّة الـهي أم َمردوَدٌة ... بِ هم ، أَمقبولٌة ـِه ، وال َكيَف أعمـالـِعنَد اللَّ 

اِن ـي اإلميـخاِلُف اإلستثناَء فـُهم ، وَأَخَذُه َخَلُفهم عن َسَلِفِهم ، فـََليَس يُ ـَوَعليِه َجَرت عـادتُ 
ه ـللَّ ى قَلِبِه ، نَعوُذ ِبـوأيىب قَبوَلُه : إال رجٌل َخبيٌث ُمرجيٌء ضالٌّ ، َقد استحَوَذ الشيطاُن َعلَ 
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هةآلويَردن و ذيان لةنيَوان ترسى سزاى خواى ثةروةردطار و  ، واتة : كردنى (1) ِمنُه ((
ئاواتى ليَخؤشبوونى ، رِيَطاى ئيمانداران و رِيَطاى خاوةن هزرانة لةزانايان ، ضونكة 

                                                           
 (. 2/872ري : ـالبن بطة العكب، مذمومة ـجانبة الفرق الـريعة الفرقة الناجية ومـ) اإلِبنة عن ش (1)

) جنة (( ـي الــى نفسـه أنـه مـؤمن ؛ فليشـهد أنـه فــ: )) من شهد عل بن مسعود ه ـوقال عبداللَّ 
ـــو ) كتــاب اإلميــ (. 1779، بــرقم :  1048/  5رح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة ، للاللكــائي : ـشــ ي ـان ، البــن أب

 (. 656، برقم :  322/  1مد : ـه بن اإلمام أحـو ) السنة ، لعبداللَّ  ،(  138، برقم :  49شيبة : ص 
جنة ـي الـ: )) أفأنت ف : )) أَن مؤمن (( ! فقال ابن مسعود  وقال رجل عند ابن مسعود 

ا وكلت األخرى ؟ (( ـى كمـ: )) أفال وكلت األول فقال ابن مسعـود  (.؟ (( فقال : )) أرجو (
 (. 9، برقم :  20ي عبيد القاسم بن سالم : ص ـان ، لإلمـام أبـ) كتاب اإلمي
ان ؛ ـي اإلميــي االسـتثناء فــى حديث ابن مسـعود فــ)) أذهب إل:  ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ  مد بن حنبلـمام أحوقال اإل
ي العمــل ؛ ـقـول وعمـل ، والعمـل الفعــل ، فقـد جئنـا ِبلقـول ، ووشـى أن نكــون قـد فرطنـا فـ: ان ـألن اإلميـ

،  600،  3) السـنة ، لإلمــام ا ــالل :  ه ((ـان ، نقـول : أَن مــؤمن إن شــاء اللَّـــي اإلميـــفيعجبـِن أن نســتثِن فــ
 (. 156برقم : 

؛ ال  وقال الوليد بن مسلم : مسعت أِب عمرو ـ يعِن األوزاعي ـ ومالك بن أنس، وسعيد بن عبد العزيـز
السـنة  ) (( هـأَن مـؤمن إن شـاء اللَّـ) : ) ي االسـتثناء أن أقـولـ، وأيذنـون فـ : أَن مؤمن ينكرون أن يقول

 (. 744،  1/347مد : ـه بن اإلمام أحـلعبداللَّ 
ى ـ)) مـا أدركـت أحـدًا مـن أصـحابنا وال بلغنـا إال علـ:  ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ حي بن سعيد القطـان ـوقال اإلمام ي
 (. 1053،  595/  3) السنة ، للخالل :  االستثناء ((

ن مقسم ، واألعمش ، وليث رة بـمغيـمعتمر ، والـ: مسعت منصور بن ال حميد قالـوعن جرير بن عبدال
ي خالـد ، ـاعيل بـن أبــمسيب ، وإمســرمة ، والعالء بـن الــارة بن القعقاع ، وابن شبـي سليم ، وعمـبن أب

مبارك ـي زَيد ، وسفيان الثـوري ، وابـن الــمزة بن حبيب الزَيت ، ويزيد بن أبـوعطاء بن السائب ، وح
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رح أصــول اعتقــاد أهــل ـ) شــ ((ى مــن ال يســتثِن ـيبــون علــان ، ويعـي اإلميـــيســتثنون فــ )، ومــن أدركــت : )
 (. 1785،  5/1050السنة ، الاللكائي : 
ن ـوقد روينا هذا ـ يعِن االستثناء ـ عن أاعة من الصحابة والتابعي ): ) ـ هُـاللَّ هَُمِحرـَ  وقال اإلمام البيهقي
 (. 212 /1) شعب اإلميان ،للبيهقي : ( ( ـ َنيْعَِمْجأ  ْمهُنَْع هُـاللَّ َيِضَرـ والسلف الصاحل 

ي ـمن ذكـرَن مـن أهـل العلـم : االسـتثناء فــحق مــ) مـن صـفة أهـل الـ):  ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ  وقال اإلمام اآلجري
ان ـ ولكـن خـوف التزكيـة ألنفسـهم مـن ـي اإلميــه مـن الشـك فــى جهة الشك ـ نعوذ ِبللَّ ـان ، ال علـاإلمي

ان أم ال ؟ ... هـــذا طريـــق الصـــحابة ـمن يســـتحق حقيقـــة اإلميــــ يـــدري أهـــو مـــان ، الـال لإلميــــاالستكمـــ
ي القلـب ـي القـول والتصـديق فــال ال يكون فـي األعمـهم إبحسان ، عندهم أن االستثناء فـن بـوالتابعي
 ى الظــاهر مؤمنــون ، بــهـان ، والنــاس عنــدهم علـــحقيقة اإلميـــموجبة لـــال الـــي األعمـــا االســتثناء فـــ، وإمنــ

ى حسـب مـا بينـاه ـجري أحكام ملة اإلسالم ، ولكن االسـتثناء مـنهم علــيتوارثون به ، يتناكحون به ، ت
ريعة ، ـ) كتاب الش ((ى ما قلنا ـرة ، وآَثر تدل علـي هذا سنن كثيـاء من قبلنا ، روي فـلك ، وبينه العلم

 .(ر شك فيه ـان من غيـ، ِبب ذكر االستثناء من اإلمي 2/656لَّلجري : 
ه بـه عبـده  ـمطلق ؛ يتضـمن فعـل مـا أمـر اللَّــان الــ) إن اإلميـ):  ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

هذا االعتبـار فقـد شـهد لنفسـه ِبنـه مــن ـمحرمات كلهـا ؛ فـإذا قـال الرجـل : أَن مـؤمن بــكلـه ، وتـرك الـ
ه ، ـهو عنـه ؛ فيكـون مـن أوليـاء اللَّــتـرك كـل مـا نـميع مـا أمـروا بـه ، و ـن بفعل جـن القائميـمتقيـاألبرار ال

ا ال يعلــم ، ولــو كانــت هــذه الشــهادة صــحيحة ؛ ـوهــذا مــن تزكيــة اإلنســان لنفســه ، وشــهادته لنفســه ِبــ
جنة ؛ ـحال ، وال أحـد يشـهد لنفسـه ِبلــى هـذه الــجنة إن مـات علــلكان ينبغي له أن يشهد لنفسـه ِبلـ

حال ، وهــذا مأخــذ عامــة ـى هــذه الـــجنة إذا مــات علـــته لنفســه ِبلــان ؛ كشــهادـفشــهادته لنفســه ِبإلميــ
، ص  7جموع الفتــاوى : جـ) مــ (السـلف الــذين كــانوا يســتثنون ، وإن جــوزوا تــرك االســتثناء ِبعــّن آخــر (

446 .) 
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ار وحاَليان لةالى خواى ثةروةردطار ضية و ضؤنة ، ناشزانن كردةوةكانيان لةالى بنازانن 
اى ثةروةردطار وةرطرياوة يان نة ، ... رِيَضكة و رِيَبازى موسَلمانان لةسةر ئةمة بووة و خو

هةر لةسةر ئةمةش رِؤشتووة ، ثاشينانيان لة ثيَشينلنيان وةريطرتووة ، و هيض 
كةسيَكيش نية كة ثيَضةوانةى هةآلويَردن بيَتةوة ، و قةبوَلى نةبيَت ، ئيلال كةسيَكى 

ا نةبيَت ، كة شةيتان دةستى بةسةر دَليدا طرتبيَت ، ثةنا ثيسى مورجيئةى طومرِ
 دةطرين بة خواى ثةروةردطار ليَى .

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ حةرامدانانى هةآلويَردنى لة ئيمان بة  ) ابن تيمية ( وة ثيَشةوا
)) بؤضوونى مورجيئة و جةهمية و موعتةزيلةكان داناوة ، هةروةكو فةرموويةتى : 

، واتة : ئةوانةى كة هةآلويَردن لة ئيماندا  (1) جهميُة ((ـُة والـمرجئـمونـُه هم الحر ِ ـفالذين ي
 بةحةرام دةزانن ، بريتني لة مورجيئة و جةهميةكان .

ٌة ِعند أصحابنا وأكثِر أهِل السنِة ، ـاِن ُسنَّ ـي اإلميـ)) االستثناُء ف وة فةرموويةتى :
، واتة : هةآلويَردن  (2) ِه ، َبل ُهَو َشكٌّ ((ـُز االستثناُء فيُجو ـمعتزلُة : ال يَ ـمرجئُة والـوقالت ال

لة ئيماندا سوننةتة لةالى هاوةآلمنان ، و زؤرينةى ئةهلى سوننة ، بةآلم لةبةرامبةردا 

                                                                                                                                                 

حديث ، ـمهور السلف ، وهو مـذهب أهـل الــن ، وجـمأثور عن الصحابة ، وأئمة التابعيـ) وال)وقال : 
ان قــول وعمــل ؛ يزيــد ويــنقص ، يزيــد ِبلطاعــة ، ويــنقص ـى أهــل الســنة : أن اإلميـــوب إلــمنسـوهــو الــ

 (. 253، ص  7جموع الفتاوى ، ج ـ) م (جوز االستثناء فيه (ـمعصية ، وأنه يـِبل

 (. 429/  7: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م (1)

 (. 666/ 7 : مصدر نفسهـ) ال (2)
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مورجيئة و موعتةزيلةكان دةَليَن : هةآلويَردن دروست نية ، بةَلكو ئةو كارة طومان 
 بوونة لة ئيمان .

بؤ زانينى بؤضوونى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ نا سبا موسَلمانى خواجا 
لةم ثرس و باسةدا برِوانينة ئةم ووتةيةى كة لةليَكدانةوة و رِةتكردنةوةى 

خاِلٌف ـٌئ آخر ؛ وهَو أنَُّه مُ ـوهناَك ش )) .. دا فةرموويةتى :ـ ) ضعيف ( فةرموودةيةكى
اَن يَزيُد َويَنُقُص ، وأن زَيدتُه ِبلطَّاَعِة ، وقد تفرََّع ِمنه ـ اإلميى أنَّ ـُمجِمَعِة علـِة الـلَّلَثِر السلفيَّ 

ي اآلَثِر ـ هل أنَت مؤمٌن ؟ أن يَقوَل أَن مؤمٌن ـا فـمؤمُن ـ كمـا إذا ُسئَل الـَجواُز االستثناِء فيم
 السُّنَِّة والَعقيَدِة (( ي ُكُتبِ ـروٌح فـي َحديِث ابِن بديل ، وذلَك َمشـا فـمِ ـه ، ِخالفاً لـإن شاَء اللَّ 

، واتة : وة ليَرةدا شتيَكى تريش هةية ، ئةويش ئةوةية كة ئةمة ثيَضةوانةى  (1)
شويَنةوار و ئاسارة سةلةفيةكانة كة كؤرِان لةسةر ئةوةى كة ئيمان زياد وكةميش 
دةكات ، و زيادبوونةكةشى بةطويَرِايةَلية ، ئةوةش كة لةمة كةوتووةتةوة دروستى 

شويَنةوار و  كرا ـ هةروةكو لة يَردنة ، لةوةى كة ئةطةر ثرسيار لةئيماندارهةآلو
ئاسارِةكاندا هاتووة ـ ئايا تؤ ئيمانداريت ؟ دةتوانيَت بَليَت : ئةطةر خوا ويستى لةسةر 

،  ) ابن بديل ( ئةوة هةبيَت من ئيماندارم ، بة ثيَضةوانةى فةرموودة هةَلبةسرتاوةكةى
 ى سوننةت و بريوباوةرِدا ليَكدراوةتةوة ، و باس كراوة .هةروةكو لة كتيَبةكان

                                                           
 (. 152/  6:  لبانـي، لا ) السلسلة الضعيفة (1)
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ة ، كة ـ (2) « كَّ شُ  يَ اَل َت ؟ فَ نْ ٌن أَ مِ ؤْ مُ : أَ  دُُكمْ حَ ا ُسِئَل أَ ذَ إِ  »فةرموودةكةش : 
 ناوى هيَناوة . ) ابن بديل (ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بة فةرموودةى 

ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ هةر بةوةشةوة شيَخ و فةرموودةناسى سةردةم ثيَشةوا 
نةوةستاوة ، بةَلكو بةرثةرضى ئةوانةشى داوةتةوة كة ئةو بريوباوةرِة بة نادروست بزانن 

 .    (3) لة ئيماندا ، كة حةنةفى مةزهةب و ماتوريديةكانى ئةم سةردةمة دةطرنةوة

 : داـَبوونى ثةيوةندى لة نيَوان رِووكةش و دل بنةواى ضوارةم : 

كة تيَيدا  يةكيَك لةبنةواكانى بريوباوةرِى ئةهلى سوننة وجةماعة ، كةئاشكراية 
ثيَضةوانةى طروث و كؤمةَلى طومرِاى مورجيئةبوونةتةوة ، ئةوةية كة ثةيوةنديةكى 

نيَوان رِووكةش و ناوةى مرؤظى ئيماندار كة دَليةتى ، هةروةكو  توندوتؤأل هةية لة
حاً ـ)) فإذا كاَن الَقلُب صالـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (ثيَشةوا 

جسِد ِبلقـوِل الظاهِر ، ـرورًة َصالُح الـًا َوَعَماًل قلبيًَّا ، َلزَِم ضَ ـا فيِه من اإلميـاِن ِعلمـِب
 حديِث : قوٌل وعمٌل ؛ قوٌل ِبطٌن وظاهرٌ ـا قاَل أئمَُّة أهِل الـمطلِق كمـوالَعمُل ِبإلميـاِن ال

، َوَعَمٌل ِبطٌن وظاهٌر ، والظاهُر اتِبٌع للباطِن الزٌم لُه َمَّت َصلَح الباطُن َصلَح الظاهُر 
ي العاِبِث : لو َخَشَع ـُمصل ِ ـهذا قاَل َمن قاَل من الصَّحابِة عن الـوإذا َفَسَد َفَسَد ، ول

                                                           
 667/ 2:  ه من االخبارـهذيب اآلَثر وتفصيل الثابت عن رسول اللـي : تـري فـبط) أخرجه ال (2)

 (. 2643 : حديث رقم، ي السلسلة الضعيفة ـي فـ، وضعفه األلبان

 (. 59ـ  58رح العقيدة الطحاوية : ـش) ينظر :  (3)
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،  (1) ه َوَرسوِلِه ((ـ اللَّ ي إميـاِن القلِب ِمن ُحب ِ ـخَشَعت َجوارُِحُه ، فال بُدَّ فـقَلُب هذا ل
واتة : ئةطةر دأل صاَلح و ضاك بيَت بةوةى كة تيايداية لة ئيمان بةزانني و كردةوةى 
دَلةوة ، ئةوة دةخوازيَت كة جةستةش ضاك بيَت بة ووتةى ئاشكرا و كردةوةكردن بةو 

ة ئيمانةى كة هةيةتى ، هةروةكو ثيَشةوايانى ئةهلى حةديس فةرموويانة كة : ووت
وكردةوةية ، ووتةى ناوةرِؤك و رِووكةش ، لةطةأل كردةوةى ناوةرِؤك و رِووكةش ، 
رِووكةشيش شويَنكةوتةى ناوةرِؤكة و خوازراويةتى ، ض كات ناوةرِؤك ضاك و صاَلح 
بوو رِووكةشيش ضاك و صاَلح دةبيَت ، وة ئةطةر خراثيش بوو ئةويش خراث دةبيَت ، 

ةت بة نويَذطةريَك فةرموويانة : ئةطةر دَلى خشوعى بؤية هةنديَك لة هاوةآلن سةبار
 هةبيَت ئةندامةكانيشى خشوعيان دةبيَت .

)) قاعدٌة : يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن القيم (وة ثيَشةوا 
جوارِح ، وِبِطنُه تصديُق القلِب ـاُن َلُه ظاهٌر وِبطٌن ، وظاهرُه قوُل اللِ ساِن َوَعَمُل الـاإلمي

ماُء وُعِصَم بِِه الـوانقياُدُه وم اُل ـمـحبَّتُه ، فال يَنَفُع ظاهٌر ال ِبِطَن َلُه وإن ُحِقَن بِه الدِ 
َر ِبَعجٍز أو إكراٍه َوَخوِف َهالٍك ، ـوالذُّريَُّة ، وال يُ  جزىُء ِبطٌن ال ظاِهَر َلُه ؛ إال إذا تـََعذَّ

ِه من اإلميـَدليٌل علانِع ـمـفـََتَخلُُّف العمِل ظاهرًا َمَع َعَدِم ال اِن ، ـى َفساِد الباطِن وُخُلوِ 
، واتة : رِيَسا و بنةوايةك : ئيمان رِووكةش  (1) َونَقُصُه دليُل نَقِصِه وقوَّتُُه دليُل قوَّت ِِه ((

وناوةرِؤكى هةية ، رِووكةشةكةى ووتةى زمان وكردةوةى ئةندامةكان و رِووكةشيةتى 
                                                           

 (. 187/ 7:  ، لالبانـي جموع الفتاوىـ) م (1)

 (. 85) الفوائد ، البن القيم :  (1)
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دأل ، و مَلكةضى ، و خؤشويستنيةتى ، رِووكةشى بآ ، ناوةرِؤكيشى بةرِاستدانانى 
ناوةرِؤك هيض سوديَكى نية ، ئةطةرضى خويَن و ماأل زورِيةتى خاوةنةكةى لةدونيادا 
بثاريَزيَت ، وة ناوةرِؤكى بآ رِووكةشيش هيض لةسةر خاوةنةكةى ناخات ، جطة لةوةى 

وونى بؤ بهيَنريَتةوة ، و ترسى لةناوض ـآكة ئةطةر بة بيانووى نةتوانني ، و زؤرةمل
بةوةش كردةوةى رِووكةشى نةبيَت ، بةآلم لةطةأل نةبوونى رِيَطر لةو كارة دةبيَت بة 
بةَلطةى ونيشانةى ثوضةَلى ناوةوةى ، و بةتاَلى لةئيمان ، وة كةم وكورِيشى نيشانة و 

 بةَلطةى كةم وكورِيةتى ، و ثتةويشى بةَلطةى ثتةوى .

ةمحةت بيَت ـ وةكو هةموو زانايانى سةلةفى صاَلحى ثيَشةوا ئةلبانيش ـ بة رِ
ثيَش خؤى ، وا ئةبينيَت كة ثةيوةندى نيَوان رِووكةش و دأل ثةيوةنديةكى ثيَويستة ، 

حقيقة أنه ال ميكن تصور صالح القلوب إال بصالح ـ)) والهةروةك فةرموويةتى : 
مل ـأج الرسول  ن ذلكـال إال بصالح القلوب ، وقد بيـال وال صالح األعمـاألعم

رِاستيدا ناتوانريَت تةصةورى ضاكى دَلةكان بكريَت جطة  واتة : وة لة،  (2) بيان ((
لةطةأل ضاكى كردةوةكان نةبيَت ، نةش تةصةورى ضاكى كردةوةكانيش دةكريَت جطة 

ئةوةى بة جوانرتين شيَوة  لةطةأل ضاكى دَلةكان نةبيَت ، وة ثيَغةميةرى خواش 
 . رِوونكردووةتةوة

                                                           
 (. 22ص : ، ن ـحيـحقيق رَيض الصالـ) مقدمة ت (2)
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)) أَن وة لة ووتةيةكى تريدا هةمان بؤضوون دوثات دةكاتةوة ، و دةفةرموويَت : 
ا أنَّ َصالَح ـمؤمِن َوَجسدِه ... كمـَن َقلِب الـال أزاُل أقوُل : إنَّ هناَك ارتباطًا َوثيقًا ِجدًا بي

طيُع أن أتصوََّر َرُجاًل اديَِّة لُه ارتباٌط ِبصالِح البدِن ، فإنِن ال أستـمـِة الـالَقلِب من النَّاحي
امًا ـمـَمريَض القلِب َوَيكون َصحيَح البدِن !! ال أستطيُع أن أتصوَّر هذا ، كذلَك األمُر تَ 

ِه ـانيِة ، ال أستطيُع أن أتصوَّر ُمؤمنًا َوقد َكاَن كافرًا مث آمَن ِبللَّ ـا يَتعلَّق ِبلناحيِة اإلميـفيم
ا كاَن ، وأظن أنك وافقت معي ، لكن ـوَّر أنَُّه َسَيبقى َكمَوَرسوِلِه َحق ًا ، ُمستحيٌل أن أَتص

ي سهوًا منك )  ـى لسانـا أضفت علـر كليًا ـ كمـروري ـ يقصد أن يكون التغيـقلت مش ض
ا قُلنا ـ يَزيُد َويَنُقُص , وال أستطيع ـاَن ـ كمـكليًا ( أَن ما قلت ) كليًا ( ، والسَّبُب أنَّ اإلمي

, لكنِن أتصور  ه ـمعصوم , أال وهو رسول اللَّ ـان بعد الـامل اإلميأن أتصور إنساًَن ك
حة ـا قويت األَثر الصالـان أحدهم , كلمـا قوي إميـان ، فكلمـي اإلميـَنس يتفاوتون ف

ا كان الظاهر ـى األقل كلمـان أو قل ت قوته علـا ضعف هذا اإلميـي بدنه ، وكلمـالظاهرة ف
ل ـأزق إال أن تقول برأي أهـمـذا الـرج من هـد وسيلة لتخـجـن تول ي بدنه قلياًل أيضًا .ـف

ة إذا نقص ذهب ، ــد وينقص ، يصل لدرجـول وعمل , يزيـان قـاعة : اإلميـجمـة والــالسن
 . (1) اه ذهب ((ــوليس كل َنقص معن

واتة : من هيَشتا هةر بةردةوامم لةووتنى ئةوةى كة : ثةيوةنديةكى ثتةو و  
هةية لةنيَوان دَلى ئيماندار ولةشدا ... هةروةكو ضؤن سةالمةتى دأل توندوتؤأل 

                                                           
 : رهانـانظــر : ) دالئــل البــ، و (  34:04 : مــن سلســلة اهلــدى والنــور عنــد الدقيقــة 446 :ريط ـ) شــ (1)

19 .) 
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لةاليةنى جةستةييةوة ثةيوةستة بة لةشةوة ، من ناتوامن تةصةورى ئةوة بكةم كة 
كةسيَك دَلى نةخؤش بيَت كةضى تةندروست و لةش ساغ بيَت !! هةرطيز ناتوامن 

بةاليةنى ئيمانيةوة ،  تةصةورى ئةمة بكةم ، بةهةمان شيَوةش شتةكة ثةيوةستة
ناتوامن تةصةورى ئةوة بكةم كة ئيماندار هةبيَت ، كةضى دواى ئةوةى كة بآ باوةرِ 

هيَنابيَت ، و وةكو  بووة و بةرِاستى ئيمانى بةخواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى 
خؤى مابيَتةوة هةرطيز تةصةورى ئةو شتة ناكريَت ، لةو باوةرِةشدام كة تؤش 

ت لةطةَلمدا ، بةآلم ووتت : ئةو شتة ثيَويست نية ـ مةبةستى ئةوةية هاودةنط بي
هةموو = بة  )كة طؤرِانةكة طشتى بيَت ـ هةروةكو ضؤن ـ بة سةهوةوة ـ ووشةى 

هةموو = بة  )ت لةاليةن خؤتةوة خستة سةر ووتةكةم ، من نةم ووتووة  (طشتى 
هةروةكو وومتان ـ زياد  ، هؤكارةكةش دةطةرِيَتةوة بؤ ئةوةى كة ئيمان ـ (طشتى 

كة  (تةصةورى بكةم  )وكةم دةكات . وة ناشتوامن ئةوة بيَنمة بةرضاوى خؤم 
مرؤظيَكى ئيمان كامأل هةبيَت دواى كةسى مةعصوم كة ئةويش ثيَغةمبةرى خواية 

  كة  (تةصةورى بكةم  )، بةآلم خؤ دةتوامن ئةوة بيَنمة ثيَش ضاوى خؤم
ياندا ، بةشيَوةيةك تاكو ئيمانى كةسيَكيان ثتةوتر بيَت موسَلمانان جياوازن لةئيمان

، شويَنةوارى كردةوة ضاكة ئاشكراكان لة لةشيدا دةردةكةويَت ، وة تاكو ئةم 
ئيمانةش الواز بيَت ، يان ـ بةالى كةمةوة ـ تواناى كةمبيَتةوة ، بةهةمان شيَوة 

 كردةوةى رِووكةشيشى كةم دةبيَتةوة .
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نية بؤ ئةوةى لةم ضةقينة دةربضيت جطة لةوة نةبيَت وة هيض ريَطةضارةيةكت 
كة ئةو بؤضوونةى ئةهلى سوننة و جةماعة بَليَت كة فةرموويانة : ئيمان ووتة و 

نةميَنيَت و كردةوةية ، و زياد و كةميش دةكات ، دةطاتة ئةو ثلةيةى كة كةمبيَتةوة 
 نايةت .، بةآلم ئةوةش بزانة كة هةموو كةمبوونةوةيةك بةواتاى نةمان 

ضةندةها بةَلطةشى بؤ ئةوة هيَناوةتةوة كة ئةم ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وة 
 لةوانةش :ثةيوةندى لة نيَوان رِووكةش و دَلدا هةية ، 

ى أجساِمُكم وال ـه ال يَنُظُر إلـ)) إنَّ اللَّ :   ) أبو هريرة (فةرموودةى  يةكةم :
ه َعليِه فإمنـا ـحنََّن اللَّ ـم ، فمن كاَن له قلٌب صاحٌل تَ ى قُلوِبكُ ـى أحسابكم ولكن يَنظُر إلـإل

، واتة : خواى ثةروةردطار نارِوانيَتة لةش ، و  (1) ي أتقاُكم ((ـُكم إلـأنُتم بنو آدم وأَحبَّ 
ى شانازيتانن ، بةَلكو دةرِوانيَتة دَلةكانتان ، جا يَثلة و ثاية و ئةو شتانةى كة ج

ديَتةوة داكى ضاك بوو ، ئةوا خواى ثةروةردطار بةزةيى ثيَهةر كامةيةكتان خاوةن دَليَ
، ضونكة ئيَوة هةموو نةوةى ئادةمن و خؤشةويسرتينتان لةالى من ئةوةتانة كة زياتر 

 لةخوا دةترسيَت .

                                                           
 (. 448/ 2ي : ـرانـن ، للطبـ) مسند الشاميي (1)
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)) وزاَد سةبارةت بةم فةرموودةية فةرموويةتى : ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثاشان 
رًا ـ.... وهذِه الزِ َيدُة هامٌَّة ِجدًا ؛ ألنَّ كثي (2) اِلُكم (ـأعمي روايٍة ـ : ) و ـُرُه ـ فـُمسلُم وغي

رُع ـا أمرُهم به الشَّ ـهم ِبـًا خاِطئًا ؛ فإذا أنَت أمرتَ ـها َفهمـحديَث ِبدونِ ـمن الناِس يَفَهموَن ال
التكاليِف ِة ، َوَترِك التشبُِّه ِبلكفَّاِر ، َوَنِو ذلك من ـحكيُم ِمن ِمثِل ِإعفاِء اللِ حيَ ـال

هذا ـى َزعِمهم بِ ـي القلِب ، واحتجُّوا علـى ما فـِة ، أجابوَك : ِبنَّ الُعمدَة علـرعيَّ ـالش
الَِّة عل هذِه الز َيدةِ ـحديِث ، دوَن أن يَعَلموا بِ ـال يَنُظر  ى ـال  عَ ت  وَ  ك  ارَ بَ ـ ت   هـى أنَّ اللَّ ـالصحيحِة الدَّ

أنَّه ال مُيكُن َتصوُُّر َصالِح الُقلوِب إال ِبصالِح حقيقُة ـهم ، ... والـالـى أعمـأيضًا إل
و  ) مسلم (، واتة : ثيَشةوا  (1) اِل إال ِبصالِح الُقلوِب ((ـال ، وال َصالُح األعمـاألعم

                                                           
 1987/ 4: ُمْسِلِم ... ـْحِرمِي ظُْلـِم الْــر والصـلة واآلداب ، َِبب تَــ) صحيح مسلم ، كتاب الب (2)

.) 

 (. 15ـ  14ن : ـحيـ) رَيض الصال (1)
ال ـال ِبلنيات وليس ِبلعمل ! هذا غلط ، نعم األعمـاألعم: : )) قوله  ـ هُ ـاللَّ هُ َمِحَرـ وقال الشيخ ابن ِبز 

ال ِبلنيـات ـا األعمــ) إمنـ :  العمـل أيضـاً ، يقـول، لكـن ال بـد مـن   ا قـال النـيبـِبلنيـات ، كمـ
ها مـن نيـة ـال ال بد لــى النية ، فاألعمـولكنها تبّن عل، ال ـا لكل امرئ ما نوى ( فال بد من األعمـوإمن

ال ، النيـــة وحـــدها ال تكفــي ، ال بـــد مـــن عمـــل ، ـرك األعمـــ، ولكــن لـــيس معناهـــا أن النيــة تكفـــي وتتـــ
رع ـم يعمـل بشــه ، ولـو نـوى ولــي اللَّــوأن يـدع معاصـ، ه ـن يعمل بطاعـة اللَّـى كل مسلم أـفالواجب عل

َوقُةِل اْعَملُةوا  ]يقـول :  ال ـَعـوَ لَّــ َجـه ـه العافية ، فـال بـد مـن العمـل ، اللَّــه صار كافرًا ، نسأل اللَّ ـاللَّ 
ُ َعَملَُكةْم َورَُسةوُلُ  أي  :  ا سـئل النـيبـمــ( ، ول 105) التوبـة :  [ َوالُْمْؤِمُنةونَ  فََسرَيَى اَّللذ

م ـان ، فمــن لـــان عمــل ال بـد مــن إميـــي ســبيله ( ، فاإلميـــه وجهـاد فـــان ِبللَّـــالعمـل أفضــل ؟ قــال : ) إميــ
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مان بؤ زياد دةكةنةوة ، ...  الكم (ـ) أعمجطة لةويش ـ لةرِيوايةتيَكى تردا ـ ووشةى 
، ضونكة زؤريَك لة خةَلك بةبآ ئةو زيادةية وة ئةم زيادةيةش طرنطيةكى زؤرى هةية 

فةرموودةكة بة هةَلة تيَدةطةن ، بؤ دةبينيت ئةطةر بةو شتانة فرمانيان ثآ بكةى 
كة شةرع فةرمانى ثيَكردوون ، وةكو هيَشتنةوةى رِيش ، دووركةوتنةوة 

مت باوةرِان ، و هاوشيَوةى ئةوانة لةداواكارية شةرعيةكان , وةآليَلةخؤشوبهاندن بةب
دةدةنةوة ودةَليَن : بنةوا لةدَلداية ، و ئةم فةرموودةيةش بةبةَلطة ديَننةوة بؤ 
ووتةكةيان ، بآ ئةوةى بة ئاطابن لةم زيادة صةحيحةى كة بةَلطةية لةسةر ئةوةى 
كة خواى ثةروةردطار دةرِوانيَتة كردةوةكانيشيان ، ... بةآلم لةرِاستيدا ناتوانريَت 

ريَت جطة لةطةأل ضاكى كردةوةكان نةبيَت ، نةش تةصةورى ضاكى دَلةكان بك
تةصةورى ضاكى كردةوةكانيش دةكريَت جطة لةطةأل ضاكى دَلةكان نةبيَت ، وة 

 ئةوةى بة جوانرتين شيَوة رِوونكردووةتةوة . ثيَغةميةرى خواش 
                                                                                                                                                 

م يـؤمن ِبن ـم يـؤمن ِبن الصـالة واجبـة فهـو كـافر ، ومـن لــه واليوم اآلخر فهو كافر ، ومـن لــيؤمن ِبللَّ 
ه حـرم الـزَن وحـرم ـم يـؤمن ِبن اللَّــان ، وهكـذا مـن لــد مـن اإلميـصـيام رمضـان واجـب فهـو كـافر ، ال بـ

ان وال بد من عمل ـهذا فهو كافر ، ال بد من إميـم يؤمن بـخمر ، وحرم العقوق وحرم الفواحش من لـال
حيتك أو اترك مـا ـان ِبلقلب ، إذا قيل له : صلِ  أو وفِ ر لـوال بد من نية ، وهكذا قول بعضهم : اإلمي

ي ـان يكون فـها ِبطل ، نعم أصل اإلميـان ِبلقلب ! هذه كلمة حق أريد بـه عليك ، قال : اإلميـللَّ حرم ا
ان عند أهل السنة قول وعمل ـجوارح أيضاً ، يكون ِبلقول والعمل ، اإلميـي الـالقلب ، ولكنه يكون ف

 (.( من العقيدةونية ، يعِن قول وعمل واعتقاد ، فال بد من القول وال بد من العمل وال بد 
 (. http://www.binbaz.org.sa/mat/14408 ) : الرابط

http://www.binbaz.org.sa/mat/14408
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أو  ه لَُتقيُمنَّ ُصفوَفُكمـ)) أقيموا ُصفوَفُكم ـ ثالًَث ـ ، واللَّ دووةم : فةرموودةى : 
، واتة : سآ جار ثيَى فةرموون : رِيزى نويَذةكانتان رِيَك خبةن  ن قُلوِبُكم ((ـلَُيخاِلَفنَّ بَي

واى ـان رِيَك دةخةن ، يان خـار رِيزى نويَذةكانتـواى ثةروةردطـ، سويَند بيَت بةخ
 انةوة .ـاوازى دةخاتة نيَوان دَلةكانتـثةروةردطار جي

و فةرموودةيةى سةرةوة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة ثاشان دوابةدواى هيَنانةوةى ئة
ٌر من ـى أمٍر ال يَعَلُمه َكثيـحديِث َدليٌل واِضٌح علـي الـ)) فرِمحةت بيَت ـ دةفةرموويَت : 

ي َفساِد ـُر فـي ِعلِم النَّفِس ، َوهو أنَّ َفساَد الظَّاهِر يؤث ِ ـالنَّاِس ، و إن كاَن َصاَر َمعروفًا ف
جمِعها ـرٌة ، َلعلَّنا نـََتعرَُّض لـمعّن أحاديُث َكثيـي هذا الـِبلعكِس ، و فالباطِن ، و العكُس 

. واتة : بةَلطةيةكى ئاشكرا  (1) ((ـ ى ال  عَ ت  ـ  هُ ـاَء اللَّ شَ  نْ ي ُمناسبٍة أخرى إِ ـِجها فـخريـو ت
لةم فةرموودةيةدا هةية سةبارةت بة بابةتيَك كة زؤريَك لةخةَلك نايزانيَت ، 

يدا ، ئةويش بريتية لةوةى كة خراثى سانوتة شتيَكى ئاشكرا لة دةرونئةطةرضى بو
رِووكةش كاريطةرى هةية لةسةر خراثى دأل و ناوةوةى مرؤظ ، ثيَضةوانةكةشى 
كاريطةرى ثيَةوانة دةبيَتةوة ، فةرموودةيةكى زؤريش هةية كة ئةم واتاية بطريَتة خؤ 

كؤيان بكةينةوة و تةخرجييشيان  ، بةَلكو ـ بة ويستى خواى ثةروةردطار ـ بتوانني
 بكةين لة جيَطة و بؤنةيةكى تردا .

                                                           
 (. 1/31: ، لالبانـي ) السلسلة الصحيحة  (1)
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ئةمةى بة باشرتين شيَوة  وة ئةوةشى فةرمووة كة ثيَغةمبةرى خوا 
جسِد ـي الـ)) ... أال وإنَّ فرِوونكردووةتةوة لة فةرموودةكانيدا ، وةكو فةرموودةى : 

جسُد ُكلُُّه ، أال وهَي ـَسدت َفَسد الجسُد ُكلُُّه ؛ وإذا فَ ـُمضغًة ؛ إذا َصَلحت َصَلح ال
، واتة : ئةوةش بزانن كة ثارضة طؤشتيَك لة لةشدا هةية ، ئةطةر ضاك  (2) الَقلُب ((

بيَت ، لةش هةمووى ضاك دةبيَت ، وة ئةطةر خراث بيَت هةموو لةش خراث دةبيَت ، 
 كة ئةويش دَلة .

ـ كة ثيَشةوا ئةلبانى  لة بةر هةموو ئةو فةرموودانة ضةندةها فةرموودةى تر
بةبةَلطة هيَناويةتيةوة بؤ جيَطري كردن و سةملاندنى ثةيوةندى نيَوان رِووكةش و دَلدا 
ـ زانايانى ئيسالم ئةوةيان بة مةحاأل زانيوة كة ثةيوةندى لة نيَوان رِووكةش و دَلدا 

بيَت ـ ـ بة رِةمحةت  ) ابن تيمية (نةبيَت ، هةروةكو مورجيئة دةيَليَن ، ثيَشةوا 
ه أوجَب ـِبقلِبِه ، ُمقرًَّا ِبنَّ اللَّ  ي العادِة أنَّ رَُجاًل يُكوُن ُمؤمناً ـ)) ال يُتصوَُّر ففةرموويةتى : 

يُّ األمِر ِبلصَّالِة فـََيمَتِنُع َحَّت ـوما َجاَء ِبِه ، أيُمُرُه ول  ريعِة النيبـعليِه الصالَة ، ُملتزِمًا ِلش
ها ـي الباِطِن ، وال َيُكوُن إال كاِفرًا . َوَلو قاَل : أَن ُمقرٌّ بوجوبـؤِمناً فيُقَتَل ، َوَيكون مع ذلَك مُ 

مصَحَف ـا لو أَخَذ يُلقي الـحاِل َكِذًِب ِمنُه ، كمـي ال افعُلها كاَن هذا القوُل َمَع هذِه الـَر أنـَغي
ُل نبي ًا ِمن األنبياِء َويَقوُل : ه ، أو َجَعَل يَقتـحشِ  َويَقوُل : أشهُد أنَّ ما فيِه كالُم اللَّ ـي الـف

 ي إميـاَن القلِب .ـه ، َوَنو ذلك من األفعاِل اليت تُنافـأشهُد أنَُّه َرسوُل اللَّ 
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ا أظهَرُه من القوِل ، ـحاِل ، كان كاذًِب فيمـفإذا قاَل : أَن مؤمٌن ِبقليب مَع هذِه ال
َبِغي َتَدبُـُّرُه َفَمْن َعرَ ـفـََهَذا الْ  َهُة فِ َمْوِضُع يـَنـْ ي َهَذا ـَف اْرتَِباَط الظَّاِهِر ِِبْلَباِطِن زَاَلْت َعْنُه الشُّبـْ

َنَع  اْلَباِب َوَعِلَم َأنَّ َمْن َقاَل ِمْن اْلُفَقَهاِء أَنَُّه إَذا َأقَـرَّ ِِبْلُوُجوِب ـ أي وجوب الصالة ـ َواْمتـَ
َهُة الَّيِت َدَخَلْت َعلَ َعْن اْلِفْعِل اَل يـُْقَتُل َأْو يـُْقَتُل َمَع إْساَلِمِه ؛ فَ  ى ـِإنَُّه َدَخَلْت َعَلْيِه الشُّبـْ

رَاَدَة الْ ـجهمية َواَلَّيِت َدَخَلْت َعلَ ـُمْرِجَئِة والـالْ  َجازَِمَة َمَع اْلُقْدرَِة التَّامَِّة اَل َيُكوُن ـى َمْن َجَعَل اإْلِ
ى قـَْوهلِِْم ـوَن ِمْن قـَْتِل َهَذا ِمْن اْلُفَقَهاِء بـَنَـْوُه َعلَ ُمْمَتِنعُ ـَهَذا َكاَن الْ ـْيٌء ِمْن اْلِفْعِل ، َولِ ـَها شَ ـبِ 
ميَ » ي ـفِ  ميَ ـَوَأنَّ اأْلَْعمَ « اِن ـَمْسأََلِة اإْلِ َم َأنَّ ِجْنَس اأْلَْعمَ ـاَل لَْيَسْت ِمْن اإْلِ اِل ِمْن ـاِن َوَقْد تـََقدَّ

ْمَتِنٌع َسَواٌء ـاِل الظَّاِهَرِة مُ ـْيٍء ِمْن اأْلَْعمَ ـلتَّامِ  ِبُدوِن شَ اَن اْلَقْلِب اـاِن اْلَقْلِب َوَأنَّ إميَ ـَلَواِزِم إميَ 
ميَ  ميَ  اِن َأْو ُجْزءاً ـَجَعَل الظَّاِهَر ِمْن َلَواِزِم اإْلِ َم بـََيانُُه . َوِحيَنِئٍذ َفِإَذا َكاَن ـاِن َكمَ ـِمْن اإْلِ ا تـََقدَّ

ميَ ـتْ َمْأُمورَاِت َويَـ ـاْلَعْبُد يـَْفَعُل بـَْعَض الْ   . (1) اِن حبََسِب َما فَـَعَلُه ((ـُرُك بـَْعَضَها َكاَن َمَعُه ِمْن اإْلِ

واتة : لةبارو دؤخى ئاساييدا ئةوة تةصةور ناكريَت كة ثياويَك بةدأل ئيمانى 
هةبيَت ، ودانى بةوةدا نابيَت كة خواى ثةروةردطار نويَذى لةسةر فةرزكردبيَت ، 

ى هاتووة ، كةضى يَ، و ئةوةش كة ث ثيَغةمبةر وثابةنديش بيَت بةشةريعةتةكةى 
دةكات بةنويَذكردن ئةو نويَذناكات تاكو يَكة كاربةدةستى موسَلمانان فةرمانى ث

دةكوذريَت ، لةطةأل ئةوةشدا بووتريَت : ئةو كةسة لة دأل و ناخيدا ئيمانداريَكى تةواوة 
يَم بة ثيَويستى نويَذ ، جطة !!! و بةكافريش دانةنريَت !!! ئةطةر بشَليَت : من دان دةن

لةوةى كة ئةجنامى نادةم !!! ئةم ووتةيةى لةطةأل ئةو بار و حاَلةى كة بامسان ليَوةكرد 
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درؤيةكة لةوةوة ، هةروةكو ئةوةى كة هةستيَك بة فرِيَدانى قورئان بؤ ناو ثيسى ، و 
ى ثةروةردطارة بَليَت : طةواهى و شايةتى ئةوة دةدةم كة : ئةوةى كة تيَيداية ووتةى خوا

!!! يان هةَلدةستيَت بةكوشتنى ثيَغةمبةريَك لةثيَغةمبةران ، ودةَليَت : طةواهى 
وشايةتى ئةوة دةدةم كة : ئةمة ثيَغةمبةرى خواية !!! وة هاوشيَوةى ئةو كرادارانةى كة 

 ئيمان لةدَلدا بةتالَ دةكاتةوة و ثيَضةوانةيةتى .

اندارم بةدَلم ، ئةوا درؤى داوةى لةوةى كة ئةطةر بَليَت : من لةم بار وحاَلةدا ئي
بةووتة دةرى برِيوة !!!! ئةمة جيَطايةكة ثيَويستة تيَرامانى تيَدا بكريَت ، ئةو كةسةى 
ثةيوةندى رِووكةش بة ناوةرِؤك ودَلةوة بزانيَت ، ئةوا توشى شوبهة نةبووة لةم باسةدا وَليَى 

ةَليَت : ئةطةر كةسيَك دان بنيَت بة رِةويةتةوة ، وة دةزانيَت ئةو شةرع زانةى كة د
ثيَويستى ـ واتة ثيَويستى نويَذ ـ رِيَطرة لة ئةجنامدانى ، ئةوا ناكوذريَت ، يان دةكوذريَت 
لةطةأل موسَلمانيَتى ئةو كةسة ، ئةوا ئةو جؤرة شةرع زانانة كةوتوونةتة ئةو شوبهةيةى 

شى ئةو كةسانة بووة كة كة تووشى مورجيئة و جةهميةكان بووة ، يان ئةوةى كة توو
طومانيان لةطةأل تواناى تةواودا وا ليَكداوةتةوة كة دةتوانريَت هيض يَوويستى تةواوى ب

بةشيَكى كردةوةى لةطةَلدا نةبيَت !!!! وة لةبةر ئةمة ئةو شةرع زانانةى كة رِيَطربوون 
اكردووة لةكوشتنى ئةو جؤرة كةسانة ئةو بؤضوونةيان لةسةر ئةو باس وثرسةى ئيمان بين

كة : كردةوة بةشيَك نية لةئيمان ، وة لةثيَشدا ئيَمة ئةوةمان رِوونكردةوة كة رِةطةزى 
كردةوة يةكيَكة لةخوازراوةكان ئيمانى دأل ، و ئةوةش كة ئيمانى تةواوى دأل بةبآ شتيَك 
لة كردةوةكانى رِووكةش و ئةندامةكان هةرطيز نابيَت ، بةبآ جياوازى لةنيَوان ئةوةى كة 

و كةسة رِوكةش بةخوازراو ، يان بة بةشيَك لةئيمان دةزانيَت يان نة ، هةروةك لةثيَشدا ئة
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باسكرا ، وة لةو كاتةدا هةر بةندةيةك كة برِيَك لةفةرمان ثيَكراوةكان بكات ، وواز 
 لةهةنديَكيان بهيَنيَت ، ئةوا ئيمانى ثيَية بةثآ ئةوةى كة كردوويةتى .

 : ى سةرثيَضى و تاوان لةسةر ئيمانكاريطةر:  ى ثيَنجةمواةنب

بريوباوةرِ ومةنهةجي سةلةف سةباةرت بةوةى كة ئايا كردن ونةكردنى تاوان 
سةر ئيمان وباوةرِى تاكى باوةرِدار هةية يان نة ؟ ئةوةية كة بؤضوونى  كاريطةرى لة

ن كة : ميانرِةوة لةنيَوان خةواريج ومورجيئةدا ، نة ئةوة دةَليَن كة خةوارجيةكان دةيَليَ
تاوان هؤكار وبةتاَلكةرةوةى ئيمانة ، واتة : ئةطةر كةسى ئيماندار تاوانيَكى 

بةرامبةرى ئةمانيشدا  ئةجنامدا ئةوا ئيمانةكةى بةتالَ وثوضةلَ دةبيَتةوة !!! لة
!!!  (1)موجيئةكان دةَليَن : نةخري تاوان هيض كاريطةريةكى لةسةر ئيمانى تاك نية 

سوننة ئةوةية كة : تاوان و سةرثيَضى كاريطةرى لةسةر  ووتةى ميانرِةوى ئةهَلى
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ضى  ) ابن تيمية (ئيمان و باوةرِى باوةرِدار هةية ، ثيَشةوا 

يَن واألميفةرمووة :  اَن َقوٌل َوَعَمٌل ، َقوُل القلِب ـ)) وِمن ُأُصوِل أهِل السُّنة : أنَّ الدِ 
معصيِة ـاَن يَزيُد ِبلطَّاعِة َويَنُقُص ِبلـجوارِح ، وأنَّ اإلميـلِ ساِن والواللِ ساِن ، َوَعمُل القلِب وال

خوارُج ، ـا يَفَعُلُه الـي والكبائِر كمـمعاصـ، َوهم َمَع ذلَك ال ُيكفِ روَن أهَل الِقبلِة ِبُطَلِق ال
ُة اإلمي  ] ي آيِة الَقصاِص :ـف ـى ال  عَ ت  ُه وَ ان  حَ ُسبْ ـ ا قاَل ـي ، َكمـمعاصـانيَُّة َثبَِتٌة مع الـبل األخوَّ

                                                           

ــاوى ) ي ـفــ  ـهُـاللَّــ ُهَمــِحَرـــ قــال شــيخ اإلســالم  (1) ــ 223/  7 :الفت ـــ( : )) و قالــت ال ى ـمرجئة عل
 (.ان (ـاهرة شيئاً من اإلمياختالف فرقهم : ال تذهب الكبائر و ترك الواجبات الظ
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ِبَاٌع بِالَْمْعُروِف  ٌء فَات  ِخيهِ ََشْ
َ
ِإَوْن  ] ، وقال : ( 178) البقرة :  [َفَمْن ُعِِفَ َلُ ِمْن أ

ْخَرى 
ُ
ْصلُِحوا بَيْنَُهَما فَإِْن َبَغْت إِْحَداُهَما لََعَ اْۡل

َ
َطائَِفتَاِن ِمَن الُْمْؤِمننَِي اْقتَتَلُوا فَأ

 ِ ْصلُِحوا بَيْنَُهَما بِالَْعْدِل َفَقات
َ
ِ فَإِْن فَاَءْت فَأ ْمرِ اَّللذ

َ
لُوا الذِِت َتبِْْغ َحِتذ تَِِفَء إََِل أ

َ ُُيِبُّ الُْمْقِسِطنَي  إِنذَما الُْمْؤِمنُوَن إِْخوَةٌ  قِْسُطوا إِنذ اَّللذ
َ
،  ( 10ـ  9حجرات : ـ) ال [َوأ

معتزِلُة ـا تقولُُه الـي الناِر كمـخلِ دونُه فـِة ، وال يـاإلميـاِن ِبلكليَّ  يَّ اسمـِمل ِ ـوال يسلبوَن الفاِسَق ال
)   [َفتَْحرِيُر َرَقبٍَة ُمْؤِمنٍَة  ] : ـى ال  عَ ت  ـ ي مثِل قولِه ـي اسم اإلميـاِن فـ، بل الفاِسُق يدخُل ف

إِنذَما  ] : ـى ال  عَ ت  ـ ي قوِلِه ـا فـمطلِق كمـي اسم اإلميـاِن الـ، وقد ال يدخُل ف ( 92النساء : 
ُ وَِجلَْت قُلُوبُُهْم ِإَوذَا تُلِيَْت َعلَيِْهْم آيَاتُُه َزاَدتُْهْم إِيَمانًا ِيَن إِذَا ذُكَِر اَّللذ  الُْمْؤِمنُوَن اَّلذ

ِرُق ـ َيسْ اَل ٌن ، وَ مِ ؤْ ُهَو مُ وَ  ـينِ َن يـَزْ ـيْ ي حِ ـانِ الزَّ  ـينِ  يـَزْ اَل  »:   ، َوقولهُ  ( 2) األنفال :  [
 اَل ٌن ، وَ مِ ؤْ َو مُ هُ ا وَ هَ ـبُ رَ ـَيشْ  نَ ـيْ َر حِ مْ خَ ـَرُب الْ ـ َيشْ اَل ٌن ، وَ مِ ؤْ َو مُ هُ ِرق وَ ـَيسْ  نَ ـيْ ُق حِ ارِ السَّ 

،  « ِمنٌ ؤْ َو مُ هُ ا وَ ِهبُـهَ تَ يـَنْـ  نَ ـيْ حِ  ُهمْ ارَ صَ بْ ا أَ هَ يْـ ِه فِ يْ لَ اُس إِ ُع النَّ فَ ٍف يـَرْ رَ ـاَت شَ ًة ذَ ـبَ هْ ـيَنَتِهُب نَ 
رتِِه ، فال يُعطى االسَم ـانِِه فاِسٌق بكبيـَن : هو مؤمٌن َنقُص اإلميـاِن ، أو مؤمٌن إبميويقولو 

 . (1) مطلَق وال ُيسَلُب مطلَق االسِم ((ـال

واتة : وة يةكيَك لة بنةواكانى ئةهلى سوننة ئةوةية : كة ئايني و ئيمان ووتة ، 
و زمان و ئةندامةكان ، وة  و كردةوةية ، ووتةى دأل و ووتةى زمان ، كردةوةى دأل

ئيمان بة طويَرِايةَلى زياد دةكات ، و بة سةرثيَضيش كةم دةكات ، كةضى لةطةأل 
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ئةوةشدا ئةهلى سوننة موسَلمانانى ئةهلى قيبلة و رِووطة تةكفري ناكةن بة تاوانى 
رِةها ، و تاوانة طةورةكان ، هةروةكو خةوارجيةكان ئةجنامى دةدةن ، بةَلكو لةالى 

لى سوننة لةطةأل ئةو تاوانانةش برايةتى لة سةر بنةواى ئيمان هةر دةميَنيَتةوة ئةه
)  كانسزاسنور و ى ةكانلةطةأل ئةو تاوانانةش ، هةروةكو خواى ثةروةردطار لةئايةت

ِبَاٌع بِالَْمْعُروِف  ]دا فةرموويةتى : ـ القصاص ( ٌء فَات  ِخيهِ ََشْ
َ
 [َفَمْن ُعِِفَ َلُ ِمْن أ

ْصلُِحوا بَيْنَُهَما فَإِْن  ]وويةتى : ، وة فةرم
َ
ِإَوْن َطائَِفتَاِن ِمَن الُْمْؤِمننَِي اْقتَتَلُوا فَأ

ِ فَإِْن فَاَءْت  ْمرِ اَّللذ
َ
ْخَرى َفَقاتِلُوا الذِِت َتبِْْغ َحِتذ تَِِفَء إََِل أ

ُ
َبَغْت إِْحَداُهَما لََعَ اْۡل

قْسِ 
َ
ْصلُِحوا بَيْنَُهَما بِالَْعْدِل َوأ

َ
َما الُْمْؤِمنُوَن إِْخوَةٌ فَأ َ ُُيِبُّ الُْمْقِسِطنَي  إِنذ  [ُطوا إِنذ اَّللذ

، وة ناوى تةواوى ئيمان بةطشتى لةتاوانباران و فاسقانى ئةم ئوممةتة ناكةنةوة ، و 
ناشَليَن بةهةتا هةتايى لةدؤزةخدا دةميَننةوة ، هةروةكو موعتةزيلة مةزهةبةكان 

تاوانبار و فاسق ناوى ئيمان دةيانطريَتةوة ، هةروةكو خواى دةيَليَن ، بةَلكو كةسانى 
، وة لةوانةش نةرِواتة ذيَر  [َفتَْحرِيُر َرَقبٍَة ُمْؤِمنٍَة  ]ثةروةردطار فةرموويةتى : 

َما الُْمْؤِمنُوَن  ]ناوى ئيمانى رِةهاوة ، هةروةكو خواى ثةروةردطار فةرموويةتى :  إِنذ
 ُ ِيَن إِذَا ذُكَِر اَّللذ ، وة ئةو  [ وَِجلَْت قُلُوبُُهْم ِإَوذَا تُلِيَْت َعلَيِْهْم آيَاتُُه َزاَدتُْهْم إِيَمانًا اَّلذ

تيَيدا فةرموويةتى : زيناكار لةكاتى  فةرموودةيةى كة ثيَغةمبةرى خوا 
زيناكردنةكةيدا ئيمانى تيَدا ناميَنيَت ، دزيش كاتيَك كة دزيةكةى دةكات ئيمانى 

وة  ةخيؤريش كاتى مةخيواردنةوةكةى ئيمانى تيَدا ناميَنيَت ،تيَدا ناميَنيَت ، م
شتيَكى طرانبةهاش ـ كة خةَلك بةطةورةى دةزانن و جيَى تيَرِوانينيانة ـ نادزيَت 
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ونابات لةدةستكةوتةكانى جةنط ـ واتة : غةنيمة ـ ئةوا كاتيَك دةيدزيَت و دةيبات 
هلى سوننة و جةماعة ـ : ئةو جؤرة . وة دةَليَن ـ واتة : ئةئيمانى تيَدا ناميَنيَت 

كةسة ئيمانداريَكى ئيمان ناتةواوة ، يان ئيماندارة بة ئيمانةكةى ، و تاوانبار و 
داوة ، واتة ناوى رِةهاى ئيمانى نادريَتآ ، يفاسقيشة بةو تاوانة طةورةيةى كة ئةجنام

 ناسنريَتةوة . ـآو رِةها و موتَلةقي ئيمانى ل

ي بـاِب ـأهـل السنة ـ ف: )) وهم ـ أي رموويةتى : وة لة ووتةيةكى تريدا فة
جعلوَن أهَل الكبائِِر من ـن الوعيديَِّة الذين يَ ـاِء واألحكاِم والوعِد الوعيِد : َوَسٌط بيـاألمس

بوَن ِبشفاعِة ـاِن ِبلكليَّ ـهم ِمن اإلميـخرِجونـي النَّار ويُ ـخلَّديَن فـَن مُ ـمسلميـال ِة ، َويَُكذِ 
،  (1) اِن األنبياِء ((ـاُن الُفسَّاِق ِمثُل إميـمرجئِة الذين يَقولوَن : إميـَن الـوبي ، النيبِ  

واتة : ئةوان ـ ئةهلى سوننة و جةماعة ـ ميانرِةوون لةباس وثرسى ناو وئةحكام 
ومذدة بةضاكةكاران وثةميانى سزا دانى تاوانباران : لةنيَوان وةعيديةيةكان كة حوكم 

ى خاوةن تاوانى طةورة لة موسَلمانان كة بةهةتا هةتايى دةدةن بةسةر كةسان
لةئاطرى دؤزةخ دةميَننةوة ، و بةتةواوى لةئيمان دةريان دةكةنة دةرةوة ـ واتة : 

نية ، و  بةكافريان دةزانن ـ باوةرِيشيان بةشةفاعةتى ثيَغةمبةرى خوا 

                                                           
 (. 374/ 3: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م (1)

ا ـاِر كمي النَّ ـخلَّدين فـملَِّة ليسوا مـاعِة أنَّ ُفسَّاق أهِل الـجمـوقاَل أيضاً : )) َوَمذَهُب أهِل السُّنِة وال
ين واإلميـَن فـمعتزلُة ، وليسوا كاِمليـوالخوارُج ـِت اللقا هم َحسناٌت وسيئاٌت ـاِن والطاعِة ، بل لـي الدِ 

 (. 7/679: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) مهذا الثَّواَب (( ـهذا الِعقاَب وبِ ـ، َيسَتِحقُّوَن بِ 



 

 

 309 ba8.org 

 ................................                    ةمحةت بي ت  لة ئريجا                               بةرائةتى ثي شةوا ئةلبانى بة ر 

غةمبةرانة ـ مورجيئةدا كة دةَليَن : ئيمانى فاسق وتاوانباران وةكو ئيمانى ثيَ
 صةآلت و سةالمى خوايان لةسةر بيَت ـ .

ثيَشةوا ئةلبانيش لة ووتةيةكيدا كاريطةرى تاوان و سةرثيَضى لة سةر ئيمان و 
اِء ـ)) وال أعتقُد أنَّ أحدًا من الُعلمباوةرِى ئيماندار دةخاتة رِوو ، و دةفةرموويَت : 

ا يُفيُدُه ظـاهُر ـمـلـُه ، ِخالفًا ل َر ُمسَتِحل ٍ ـ َمَثاًل غيريَن ُيَكفِ ر َمْن تـََرَك َصوَم رمضانَ َـ ُمعَتبـال
ي أداِء رُكٍن واحٍد من هذِه ـا ال َشكَّ فيِه أنَّ التساهَل فـم  ـه أعلم ، ومـحديِث واللَّ ـال

ى ذلَك ـي الكفِر ، كمـا أشاَر إلـا يُعرِ ُض فاعَل ذلَك للوقوِع فـمـة مـاألركاِن األربعِة العمليَّ 
ى من ـفُيخشى عل (1)« رِك َترُك الصَّالِة ـن الُكفِر والش ِ ـَن الرَُّجِل وبيـبي: »  ه قولُ 
، واتة : وة لةو باوةرِةدا  (2) ى ((ـه تعالـى الُكفِر والعياُذ ِبللَّ ـهاوَن ِبلصَّالِة أن مَيوَت علـتَ 

ة نيم كة هيض يةكيَك لةو زانايانةى كة حيساب بؤ ووتةيان دةكريَت ، ئةو كةس
بةكافر بزانيَت كة رِؤذووى ـ وةك منوونة ـ تةرك كردووة ، بآ ئةوةى بةحةآلَلى دابنيَت 
، بةثيَضةوانةى ئةوةى كة لةرِووكةشى فةرموودةكةوة دةردةكةويَت ، خواى 
ثةروةردطاريش زاناترة ، وة يةكيَك لةو رِاستيانةى كة طومانى تيَدا نية ئةوةية : كة 

ةر يةكيَك لةو ضوار بنةوا كرداريانة ، لةوانةية كة كةمتةرخةمى لةئةجنامدانى ه
ئةجنامدةرةكةى تووشى كةوتنة كوفر بكات ، هةروةكو لةفةرموودةكةى ثيَغةمبةرى 

نيشانةى جياكةرةوةى نيَوان مرؤظ و بآ باوةرِى و  »دةكات : يَئاماذةى ث خوا 
                                                           

 (. 1/88ى من تـََرَك الصَّاَلَة : ـعلان ، َِبب بـََياِن ِإْطاَلِق اْسِم اْلُكْفِر ـ) صحيح مسلم ، كتاب اإلمي (1)

 (. 1/212: ، البن تيمية ) السلسلة الضعيفة  (2)
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ةمى بكات لةنويَذ بؤية ئةو كةسةى كة كةمتةرخ «هاوةَلريِياردان وازهيَنانة لةنويَذ 
 ترسى ئةوةى ليَدةكريَت لةسةر بآ باوةرِى مبريَت ، خواى ثةروةردطار ثةنامان بدات .

وة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةو ووتةيةشى بة ووتةى مورجيئة 
طومرِاكان داناوة كة دةَليَت : هيض تاوانيَك كاريطةرى لة سةر ئيمانى تاك نية ، و 

ثآ ناطةيةنيَت ، ئةوةش لة ليَكدانةوة و لةسةر نووسينى ووتةيةكى هيض زيانيَكى 
رُّ ـ)) وال نَقوُل : ال َيضـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة فةرموويةتى :  ) الطحاوي (ثيَشةوا 

واتة : وة ناشَليَن : تاوان زيانى نية لةطةأل بوونى ئيماندا َمن َعِمَلُه (( ـمَع اإلميـاِن َذنٌب لِ 
)) قُلُت : وذلَك ألنَّه ِمن كة ئةجنامى دةدات ، ئةويش فةرمووى : ، بؤ ئةو كةسةى 

ي َحقِ  الُعصاِة من ـى التكذيِب ايَيِت الوعيِد وأحاِديثِه الواِرَدِة فـمؤدِ ي إلـمرِجئِة الـَقوِل ال
 (3) رِها ((ـيخُرجوَن ِمنها ِبلشَّفاعِة أو ِبغَ ـهذه األمَِّة ، وأنَّ َطواِئَف ِمنهم َيدُخلوَن النَّاَر مث يَ 

                                                           
 (. 1/ هامش  61رح العقيدة الطحاوية : ـ) ش (3)

ر ـاهيــمـن األحنـاف وجـمذكور صورَيً ـ بيــخالف الـ)) ... مث كيف يصح أن يكون ال وة فةرموويةتى :
 انـي بكـر الصـديق ! بـل كإميــان أبــي كإميــانــنهم أن يقـول : إميجيزون ألفجر واحـد مــاء ـ . وهم يـالعلم

ــاء وال ى مــذهبهم هــذا ـ! كيــف وهــم بنــاء علــ  ـالُمالســَّ وَ الُةالصــَّ  ِهْيــل َعـــ  ريل وميكائيــلـن وجبـــمرسليـــاألنبي
، بل يقول : أَن  ـى ال عَت ـ  هـاً ـ أن يقول : أَن مؤمن إن شاء اللَّ ـا كان فاجرًا فاسقـجيزون ألحدهم ـ مهمـالي

َما الُْمْؤِمُنونَ ]  يقـول :  ـلََّجوَ زََّعـ  هـمؤمن حقاً ! واللَّـ ُ وَِجلَةْت قُلُةوُبُهْم ِإَوَذا  إِنذ ِيَن إَِذا ُذكِةَر اَّللذ اَّلذ
ِيَن يُقِيُموَن ال تُلَِيْت َعلَيِْهْم آيَاتُُه َزاَدتُْهْم إِيَماناً َولََعَ َرب ِِهمْ  ُوَن اَّلذ ةا َرزَْقَنةاُهمْ َيَتَوَّكذ ةَلةَ َوِممذ  صذ

اً  ولَئَِك ُهُم الُْمْؤِمُنوَن َحق 
ُ
ِ قِيَلً  ]( 4ـ  2) األنفال: [ ُينْفُِقوَن أ ْصَدُق ِمَن اَّللذ

َ
) النساء :  [ َوَمْن  أ
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: ئةوةش لةبةر ئةوةى كة ئةوة ووتةى  (واتة : ثيَشةوا ئةلبانى  )، واتة : وة دةَليَم 
مورجيئةية ، و ئاكامةكةشى بةدرؤدانانى هةموو ئةو ئايةتانةية كة هةرِةشة لة تاوان 
باران دةكةن ، و ئةو فةرموودانةش كة لةو بارةيةوة و سةبارةت بة تاوانبارانى ئةم 

تة هاتوون ، ئةوةى كة تيَيدا هاتووة كة كؤمةآلنيَك ليَيان دةضنة ئاطرةوة و ثاشان ئوممة
 بةشةفاعةت و جطة لةوةش دةردةضن .

كةواتة : لةم ثرس و باسةشدا ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وةكو هةموو 
ح ، يانى ئةهلى سوننة و سةلةفى صاَلاباسةكانى ثيَشوو هاودةنطة لةطةأل زانثرس و 

 و ثيَضةوانةشة لةطةأل مورجيئةى طومرِادا .

وة ئةوةش كة زياتر ثاَلثشتى ئةم رِاستية بكات ئةوةية كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة 
) كتاب ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةكتيَبى  ) ابن القيم (رِةمحةت بيَت ـ ووتةيةكى ثيَشةوا 

دةكات ، بآ ئةوةى هيض دةطيَرِيَتةوة لةم باسةدا ، و ئيقرِارى  ( 54الصالة : ص 
 شتيَكى لةسةر بَليَت ، ووتةكةش ئةوةية كة فةرموويةتى :

                                                                                                                                                 

مسألة ـي هـذه الــخالف حقيقـي ؟ ومـن شـاء التوسـع فــي أن الــجال للشك فـ.. فهل بعد هذا م(. 22
) موضوع (( ـي هـذا الــر مـا ألـف فــان ( فإنـه خيــيخ اإلسـالم ابـن تيميـة : ) اإلميـى كتـاب شــرجع إلــفلي

 (.ى العقيدة الطحاوية ـعل  ـُهاللَّ هَُمِحَرـ ي ـنقـالً عن تعليق الشيخ األلبان
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والقول  ان مركبة من قول و عمل .ـ)) و هاهنا أصل آخر ، وهو أن حقيقة اإلمي
 ان : قول القلب ، وهو االعتقاد ، وقول اللسان ، وهو التكلم بكلمة اإلسالم .ـقسم

 جوارح .ـيته وإخالصه ، وعمل الان : عمل القلب ، وهو نـو العمل قسم

م تنفع ـاله ، وإذا زال تصديق القلب ، لـفـإذا زالت هذه األربعة ، زال اإلميـان بكم
 ها َنفعة .ـي اعتقادها وكونـرط فـبقية األجزاء ، فـإن تصديق القلب ش

مرجئة ـن الـمعركة بيـوإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق ، فهذا موضع ال
ان ، وأنه ال ينفع التصديق مع ـى زوال اإلميـجمعون علـ، فأهل السنة م وأهل السنة

م ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود ـا لـحبته وانقياده كمـانتفاء عمل القلب ، وهو م
 . (( وجهراً  اً ر  ـن الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول ، بل ويقرون به سـركيـمشـوال

هةية ، ئةويش ئةوةية : كة رِاستى ئيمان واتة : وة ليَرةدا بنةوايةكى تر 
ووتةش دوو بةشة : ووتةى دأل ، كة بريوباوةرِة ، و  ثيَكهاتووة لة : ووتة وكردةوة .

وة كردةوةش  . (واتة : شايةتومان  )ووتةى زمانيش ، كة ووتنى ووشةى ئيسالمة 
 دامةكان .دوو بةشة : كردةوةى دأل ، كة نيةت وئيخآلصيَتى ، لةطةأل : كردةوةى ئةن

ئةطةر ئةم ضوارة نةما ، ئيمانيش بةتةواوى ناميَنيَت ، وة ئةطةر بةرِاست 
يَكيان نابيَت ، ضونكة بةرِاست دانانى نوبدانانى دأل نةما ، ئةوا بةشةكانى ترى هيض 

 دأل مةرجة لةبريوباوةرِيدا ، ئةوةش كة سود بةخش بيَت .
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بةرِاست دانانى ، ئةوة ئيَرةية  لةطةأل بريوباوةرِى نةما دأل وة ئةطةر كردةوةى
مورجيئة وئةهلى سوننة ، ئةهلى سوننة كؤرِان لةسةر نةمانى  نيَوانشويَنى جةنطى 

ئيمان ، و ئةوةش كة بةرِاست دانانى دأل سودى نية لةطةأل نةمانى كردةوةى دأل ، كة 
بريتية لةخؤشةويستى و مَلكةضى ، هةروةكو ضؤن بريوباوةرِى بةرِاست دانانى 

، بةَلكو دانثيانان بةوة ـ بةنهيَنى وئاشكراش ـ سودى بؤ ئيبليس  غةمبةرى خوا ثيَ
 وفريعةون وطةلةكةى وجولةكة وهاوةَلربِياردةران نةبوو .
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  ئةلَبانى و خؤ بةرى كردنى لة ئيرجا و دذايةتى كردنى بؤيان

ايانى سةلةفى صاَلح و ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وةكو هةموو زان
ثيَشينى خؤى هةستاوة بة بةرثةرضدانةوةى الرِيَبووان ، و دةرخستنى طومرِايى و 
خراثةكانيان ـ زيادرِةويكار بن يان كةمرِةويكار ، بةواتايةكى تر : شويَنكةوتوان و 
هةَلطرانى بريى زيادرِةويكارى خةواريج بن ، يان هةَلطرى بريى كةمرِةويكارى 

ـ ئةوةش كة ليَرةدا شويَنى مةبةست و ليَدوان بيَت بةرثةرضدانةوة و  بنمورجيئة 
خؤبةريكردنيةتى لةطروثى طومرِاى مورجيئة ، ئةوةش بة ضةند شيَوةيةك ، هةروةك 

 لةم خاآلنةى خوارةودا ئاشكرا دةبيَت :

ئةهلى حةديس وسةلةفى صالَح لةثرس وباسةكانى  خؤدانة ثالَ:  يةكةم
 :ئيماندا 

يةويَت ئةو ووتة رِاشكاوانةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ هةر كةس ب
بزانيَت كة سةبارةت بةخؤنيسبةتدانى بؤ ئةهَلى حةديس ، وسةلةفى صاَلح 

ثرسةكانى ئيمان ، و بريوباوةرِدا دةتوانيَت ئةوةى بةئاسانى  فةرموونيةتى لةباس و
خباتة سةر ئةستؤى خؤى كة دةستكةويَت ، و بةرطوآ بكةويَت ، ئةطةر ئةركى ئةوة 

ئةم ثيَشةوايةدا بطةرِيَت ، بةآلم ليَرةدا  ىبةنيَو مروارى و طوَلزارى ووتة و نوسينةكان
نووسةرى ئةم ضةند ديَرة بةردةست ـ بةثشتيوانى خواى ثةروةردطار ـ هةوَلى ئةوةى 

 ووتةكانى ئةو داوة ئةو ئةركة خباتة سةر ئةستؤى خؤى و ضةند دورِ ومرواريةك لة
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ثيَشةواية ـ لةووتار ودةرسةكانى بيَت يان لةنوسني وكتيَبة طةوهةر ئاساكانى ـ 
خباتة بةردةست خويَنةر ـ لةطةأل يادخستنةوةى خويَنةر بةو ووتةيةى كة ثيَشينان 
فةرموويانة : مشتيَك نيشانةى خةرواريَكة ـ جا با بزانني ئةم ثيَشةواية لةم بارةيةوة 

 ضى فةرمووة ؟

سةردةم ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة بةرثةض  فةرموودةناسى
لة رِةشنووسةكةيدا ـ كة تيَيدا بة زوَلم ستةم  ي (ـحوالـ) سفر الدانةوةيةكى بؤ ووتةى 

ثيَشةواى بة تؤمةتى نارِةوايى هاودةنطى لة طةأل طروثى مورجيئةدا تؤمةتباركردووة 
ؤى داوةتة ثاأل ئةهلى حةديس و !!! ـ خؤى بةرى دةكات لةو تؤمةتة و نيسبةتى خ

ي ـ)) وقد بدا لخؤى بةسةرخةرانى ئةم كؤمةَلةية دادةنيَت ، هةروةك دةفةرموويَت : 
ى ـي الرد علـرة جدًا فـمذكور ـ أي : ظاهرة اإلرجاء ـ أنه ذو فائدة كبيـمن مطالعيت للكتاب ال

ان يزيد وينقص ، وأن ـي قوهلم : ) اإلميـحديث فـخالفون أهل الـاء الكالم الذين يـعلم
يَّ أنه ـي بعض عباراته ؛ حَّت ليخال إلـان ( ، مع غلو ظاهر فـحة من اإلميـال الصالـاألعم
ي ِبإلرجاء أكثر من مرة ؛ اترة ـخوارج ، مع أنه يرد عليهم ، وغمزنـى مذهب الـمييل إل

الغالة وال أقول : رام والتبجيل ـ خالفًا لبعض ـحًا ، مع إظهاره االحتـحًا وأخرى تلويـريـتص
اء ... ــمؤلف ِبإلرجـحديث ... ومع هذا رماَن الـر مذهب الـاألتباع ـ ، وهو يعلم أنِن أنص

ى ـاء إلـهدي من يشـه يـحق ؛ إنـي ِمن الـا اختلف فـمـه وإَيه لـداَن اللَّ ـه ، وهـه اللَّ ـحـامـس
ناوبراودا ـ واتة كتيَبى  ، واتة : وة لة خويَندنةوةمدا بؤ كتيَبى (1) راط مستقيم ((ـص

                                                           
 (. 14/949: ، البن تيمية ) سلسلة األحاديث الضعيفة  (1)
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ـ ئةوةم بؤ دةركةوتووة كة ضةندةها سودى طةورةى تيَداية بؤ  ) ظاهرة اإلرجاء (: 
يانى ئةهلى كةالم ، ئةوانةى كة ثيضةوانةى ئةهلى حةديس ابةرثةرضدانةوةى زان

م دةكات ، وكردةوة ضاكةكانيش ةئيمان زياد وك )بوونةتةوة لةوةياندا كة دةَليَن : 
، لةطةأل زيادرِةويةكى ئاشكرا لةزؤريَك لةووتةكانيدا ، تةنانةت ئةوةشم  (ن لةئيمان

ديَتة خةيالَ كة بةرةو الى مةزهةبى خةواريج الى داوة ، لةطةأل ئةوةى كة 
بةرثةرضيان دةداتةوة ، وة زياتر لةجاريَك تانةى ئريجائى ليَداوم ، جاريَك بةرِاشكاوى 

وةى كة ئيحرتام و رِيَزيشى بؤ دةربرِيووم ـ ، وجارى تريش بةئاماذة ، لةطةأل ئة
بةثيَضةوانةى هةنديَك لةزيادرِةويكاران !!! نةك بَليَم : شويَنكةوتوان ـ كةضى خؤشى 
باش دةزانيَت كة من ثشتيوان و سةرخةرى مةزهةب و بؤضوونى ئةهلى حةديسم ... 

دطار ليَى خؤش لةطةأل ئةوةشدا نووسةر تؤمةتبارى كردووين بةئريجا ... خواى ثةروةر
بيَت ، هيدايةتى ئيَمة وئةويش بدات بؤ ئةوةى كة جيازبوون تيَيدا لةرِةوايى ، 

 ضونكة هةر ئةوة هيدايةتدةرى ئةو كةسةى كة ويستى لةسةرة بؤ رِيَطاى رِاست .

وة لة ووتةيةكى ترى ئاشكرايدا بةرِاشكاوى تؤمةتى ئريجا دانةثاَلى 
نزيكةى بيست ساَليَك زياترة ـ ثيَش ئةو ووتةيةى رِةتدةكاتةوة و باس لةوة دةكات كة 

ـ مةنهةجى سةلةف و ئةهلى سوننة و جةماعةى لة باس و ثرسةكانى ئيمانى 
نووسيوة و ئيقرِارى كردوون ، كةضى كةسانيَكة نةزان ئيَستا ديَن و تؤمةتةى ئةوةى 

 دةدةنةثاأل ، ئةوةش لةو ووتةيةيدا كة فةرموويةتى :
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جاهل ، حَّت جرى ـى قلب هذا الرجل الـربت هذه الِفْريَُة إلـن تسقلت : فمن أي )) فإن
 حق به إمثه ؟ـبذلك قلُمه ، ول

متقد م بصورة عامة ، ومن قوله ـجموع كالمه الـه أعلم ـ من مـي ـ واللَّ ـفأقول : يبدو ل
معتقد ، ومن ـمذهب ، ماتريدي الـي هذه الِفقرة بصورة خاصة ـ : أن الرجل حنفي الـف
ان ـريح ِبن اإلميـي الكتاب والسنة وآَثر الصحابة من التصـهم ال يقولون ِبـا جاء فـلوم أنمعـال

حنفية ـاء سلفًا وخلفًا ما عدا الـر العلمـاهيـمـال من اإلميـان ، وعليه جـيزيد وينقص وأن األعم
، حَّت رحون إبنكار ذلك عليهم ـهم ليصـمخالفة ؛ بل إنـى الـرون علـهم ال يزالون يصـ؛ فإن

ي ) ِبب الكراهية ( ـى ـ فقد جاء فـه تعالـرح ِبن ذلك ردة وكفر ـ والعياذ ِبللَّ ـإن منهم من ص
ان ال يزيد وال ـ( : )) واإلمي 205/ 8حنفي ( ما نصه ) ـمن ) البحر الرائق ، البن جنيم ال

ي ـث أبراحة ـ حديـخالف ـ صـال (( ... وهذا يـينقص ؛ ألن اإلميـان عندَن ليس من األعم
ـ ... «  ه ورسولهـان ِبللَّ ـإمي»  سئل : أي العمل أفضل ؟ قال : ه ـهريرة ، أن رسول اللَّ 

رغيب : ـي ) التـي معناه أحاديث أخرى ترى بعضها فـره ـ ، وفـحديث أخرجه البخاري وغيـال
2  /107 . ) 

يزيد وينقص ـ ان من األعمـال ، وأنه ـوقـد فصل شيخ اإلسالم ابن تيمية وجه كون اإلمي
 راجعه من شاء البسط .ـي كتابه ) اإلميـان ( ، فليـا ال مزيد عليه ـ فـِب

رين عامًا ، مقرراً ـ: هذا ما كنت كتبته من أكثر من عش) أي : اإلمام األلبانـي ( أقول 
ي ـ اليوم ـ ـان ، مث أيتـي مسائل اإلميـحمد ـ فـه الـمذهب السلف ، وعقيدة أهل السنة ـ وللَّ 
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مشتكى من ـه الـى اللَّ ـرموننا ِبإلرجاء !! فإلـار ، والناشئة الصغار : فيـجهلة األغمـعض الب
 . (1) سوء ما هم عليه من جهالة وضاللة وغثاء ((

واتة : وة ئةطةر بَليَيت : ئةم تؤمةتة لةكويَوة دزةى كردووة و هاتووة ناو دَلى 
تيةوة ، و تاوانةكةى كةوتووةتة ئةم ثياوة نةزانة ، تاكو بة ثيَنووسةكةى نوسيوية

 سةر ؟

ئةوا دةَليَم : لةكؤى ووتةكانى ثيَشووى بةشيَوةيةكى طشتى ، و لةووتةكةى لةم 
برِطةيةدا بةتايبةتى ـ خواى ثةروةردطاريش زاناترة ـ ئةوةم بؤ دةردةكةويَت كة : ئةم 

ة ناَليَن كة ثياوة حةنةفى مةزهةبة ، و بريوباوةرِ ماموريدية ، ئاشكراشة ئةوانة ئةو
قورئانى ثريؤز ، و سوننةت ، و ئاسار و شويَنةوارى هاوةآلن دةيَليَن لةوةى كة 
بةرِاشكاوى ئةوةيان دةربرِيوة كة : ئيمان زياد و كةم دةكات ، بيَطومان كردةوةش 
بةشيَكة لةئيمان ، هةر ئةم بؤضوونةشة بؤضوونى زانايانى ثيَشني وسةلةفى صاَلح ، 

طة لةحةنةفى مةزهةبةكان ، كة تاكو ئيَستا هةر سورِن لةسةر وثاشينانيشيان ، ج
ثيَضةوانة بوونةوة !!! بةَلكو بةرِاشكاوى نكوَلى لةوة دةردةبرِن بةرامبةريان ، 
تةنانةت طةشتؤتة ئةوةى كة هةنديَكيان ئةو كارة بةكوفر و ثاشطةزبوونةوة بزانن ـ 

) البحر الرائق ، البن جنيم بى خواى ثةروةردطار ثةنامان بدات ـ !!! ئةوةتا لةكتيَ
ئيمان نةزياد و نةكةميش دةكات  »هاتووة كة :  ( 205/ 8حنفي ـ  ِبب الكراهية ، ـال

                                                           
 (. 33ـ  32: ص بن تيمية ، المد ـمد عن مسند اإلمام أحـ) كتاب الذب األح (1)
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وة ئةم ووتةيةش بةرِاشكاوانة ثيَضةوانةى  «، ضونكة ئيمان لةالى ئيَمة لةكردةوة نية 
را : ـكيَثرسيارى ل وا ـة ثيَغةمبةرى خـ، ك ية  ) أبو هريرة (فةرموودةكةى 

ئيمان بوون بة خواى ثةروةردطار و  »ض كردةوةيةك باشرتة ؟ ئةويش فةرمووى : 
فةرموودةكةش ثيَشةوا بوخارى و جطة لةويش ...  « ثيَغةمبةرةكةى 

طيَرِايانةتةوة ، و هةر لةواتاى ئةم فةرموودةيةش ضةندةها فةرموودةى تر هةن ، 
 دان .ـ ( 107/  2رغيب : ـ) التهةنديَكيان لة كتيَبى 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ) ابن تيمية (وة ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم 
بةدريَذى و بة شيَوةيةكى تيَروتةسةل رِووى ئةوةى ئاشكرا كردووة كة كردةوة لةئيمانة 
، و ئةوةش كة زياد و كةم دةكات ـ بةشيَوةيةك كة هيض زيادةى نةخريَتةسةر ـ لة 

 جا هةركةس دريَذةى ئةو باسةى دةويَت با بؤى بطةرِيَتةوة . يدا ،ـ ان (ـ) اإلميكتيَبى 

: هةر ئةمةية كة منيش بيست  (ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  )دةَليَم 
ساأل لةمةو ثيَش نووسيومة و تيَيدا ـ شوكر بؤ خواى ثةروةردطار ـ دامن بة بؤضوون 

وة و جيَطريم كردووة ، لة ثرس و مةزهةبى سةلةف ، و بريوباوةرِى ئةهلى سوننةدا نا
و باسةكانى ئيماندا ، كةضى ئةمرِؤ كةسانيَكى نةزانى ناديار ، و هةرزةى منداَلكار 
ديَن ، تؤمةتبارمان دةكةن بة ئريجا !!! جا سكاآلى ئةوة بؤ الى خواى ثةروةردطار 
بةرزدةكةينةوة ، بةرامبةر بة هةموو ئةو خراثيةى كة لةسةرين ، لةنةزانني ، 

 مرِايى ، و بيَنرخى و سوكيَتيان .طو
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خؤ بةريكردن لةو طروث وكؤمةَلة طومرِايانة :  دووةم
 : وبةرثةرضدانةوةيان

قمة ابيَطومان ئةوانةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دةدةنةثاأل طروث وت
طومرِاكان ، وةكو مورجيئة !!! زؤرينةيان دَلنيان لةوةى كة ئةم ثيَشةواية بةرية 

!!! بةآلم نةزانى و  لةئريجا وةكو بةرى بوونى طورط لة خويَنى ثيَغةمبةر يوسف 
شويَنكةوتنى ئارةزوو ضاوةكان لة ئاستى رِةواييدا كويَر دةكةن ، ئةوةتا ثيَشةوا 

لةرِةشنووسةكةيدا ـ  ي (ـحوالـ) سفر البةرثةض دانةوةيةكى بؤ ووتةى  ئةلبانى لة
ى بةتؤمةتى نارِةواى هاودةنطى لةطةأل طروثى كةتيَيدا بةزوَلم وستةم ثيَشةوا

مورجيئةدا تؤمةتباركردووة !!! ـ خؤى بةرى دةكات لةو تؤمةتة و نيسبتى خؤى 
داوةتة ثاأل ئةهلى حةديس و خؤى بةسةرخةرانى ئةم كؤمةَلةية لة قةَلةم دةدات ، و 

ي ـحوالـل)) ... ، وهو يعلم ـ ) أي سفر اسةبارةت بة بةرامبةرةكةشى فةرموويةتى : 
ه ، ـحه اللَّ ـمؤلف ِبإلرجاء ... سامـحديث ... ومع هذا رماَن الـر مذهب الـ!!! ( ـ أنِن أنص

 راط مستقيم ((ـى صـهدي من يشاء إلـحق ؛ إنه يـي ِمن الـا اختلف فـمـه وإَيه لـوهداَن اللَّ 
ثشتيوان ـ كة من  ي (ـحوالـ) سفر ال، واتة : كةضى خؤشى باش دةزانيَت ـ واتة :  (1)

و سةرخةرى مةزهةب و بؤضوونى ئةهلى حةديسم ... لةطةأل ئةوةشدا نووسةر 
تؤمةتبارى كردووين بةئريجا .... خواى ثةروةردطار ليَى خؤش بيَت ، هيدايةتى ئيَمة 

                                                           
 (. 14/949: ، البن تيمية ) سلسلة األحاديث الضعيفة  (1)
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وئةويش بدات بؤ ئةوةى كة جيازبوون تيَيدا لةرِةوايى ، ضونكة هةر ئةوة هيدايةت 
 ة بؤ رِيَطاى رِاست .دةرى ئةو كةسةى كة ويستى لةسةر

وة لة ووتةيةكى تريشدا هةمان ووتة دووبارة دةكاتةوة ، كة بةرامبةرةكان باش 
دةزانن كة ئةم ـ ثيَشةوا ئةلبانى ـ ثيَضةوانةيةكى تةواوى مورجيئةية ، كةضى هةر 

ـ أي ي ُأخاِلفهم ـ)) ... َمَع أنَُّه يَعَلُم أنتؤمةتى ئريجاى دةدةنة ثاأل ، وةك فةرموويةتى : 
حَة من ـاَل الصالـاُن يَزيُد وينقُص ، وأنَّ األعمـخالفًة َجذريًة ، فأقوُل : اإلميـمرجئة ـ مُ ـال

ي أكثَر ِمن َمرٍة ِبإلرجاِء ـجوُز اإلستثناُء فيِه ، خالفاً للمرجئِة ، َوَمع ذلك رَمانـاِن ، وأنَُّه يَ ـاإلمي
رمذي ،  ـسنن الت)  «ْمُحها ـحَسَنَة تَ ـ السيِ َئَة الوأْتِبعِ  »:  !!! فـََقَلَب بذلَك وصيََّة الرسوِل 

واتة : ،  (1) ارحة !! ((ـ( ، فقلت : ما أشبه اليوم ِبلب 355/ 4 : ر والصلةـكتاب الب
رِيشةوة ثيَضةوانةيان ـ واتة  لةطةأل ئةوةى كة ئةو باش دةزانيَت كة من لةرِةط و

م : ئيمان زياد وكةم دةكات ، ثيَضةوانةى مورجيئة ـ بومةتةوة ، ضونكة من دةَليَ
بكريَت ، بةثيَضةوانةى ا وكردةوة ضاكةكانيش لةئيمانن ، وة دروستة هةوآلويَردنى تيَد

مورجيئةوة ، لةطةأل ئةوةشدا لةجاريَك زياتر تؤمةتبارى كردووم بةئريجا !!! بةوةش 
 »ثيَضةوانة كردووةتةوة كة فةرموويةتى :  ئامؤذطاريةكةى ثيَغةمبةرى خواى 

، منيش دةَليَم : ئاى ئةمرِؤ ضةند  «ضاكة بةدواى خراثةدا بكة بؤ ئةوةى بيسرِيتةوة 
 .يَية يَنود ىهاوشيَوة

                                                           
 (. 154ـ  153: ، لالبانـي ) السلسلة الصحيحة  (1)
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وة لةيةكيَكى تر لةووتة ثرِ لةزانستيةكانيدا هةر سةبارةت بةناوبراو دةَليَت : 
ي ــ أي األلبان ان ، وَننـمرجئة ـ يقولون : الصالة ليست من اإلميـه ؛ فهم ـ أي : الـ)) ات ق اللَّ 

، واتة : لةخوا برتسة ئةوان ـ واتة : مورجةئةكان ـ دةَليَن : نويَذ  ـ نقول خبالفه ((
بةشيَك نية لةئيمان ، كةضى ئيَمة ـ واتة : خودى ثيَشةوا ئةلبانى ـ ثيَضةوانةى ئةوة 

 دةَليَني .

زاناية ئةوةش كة زياتر سةلةفيةتى ثيَشةوا ئةلبانى بسةمليَنيَت ئةوةية كة ئةم 
 بةرثةرضى ئةو ووتانةى داوةتةوة كة ثاَلثشتى بؤضوونةكانى مورجيئة دةكةن ـ لة

هةر كةسيَكةوة بيَت ـ ئةوتا بةرثةرضى حةنةفى مةزهةبةكان دةداتةوة لةثيَناسةى 
ئيماندا كة ووتوويانة ئيمان بريتية لةدانثيانى وهيَنانى شايةتومان بةزمان ، 

!!!!  (5) َجناِن (ـان : هو اإلقراُر ِبللِ ساِن والتَّصديُق ِبلـإلمياواتة :  )بةرِاست دانانى دأل 
بةوةش كردةوة لة ئيمان دةردةكةن ، و بة بةشيَكى نازانن ليَى !!! ثيَشةوا ئةلبانى 

ِر األئمِة ، ـاِهيـمـاُتريديَِّة ِخالفًا للسَّلِف َوجَ ـمـِة والـحنفيَّ ـ)) هذا َمذَهُب الفةرموويةتى : 
                                                           

 (. 332ـ  331رح العقيدة الطحاوية : ـينظر لقول األحناف : ) ش (2)
ــلِف فـَُهــَو ظــاهٌر فــ ــَر ِمــن ـَوَقــد تـََقــدَّم النَّقــُل َعــنُهم فــاِن ونُقصــانِِه ، ـي زَيدِة اإلميـــأمــا َقــوُل السَّ ي أكثـَ

 َموِضٍع .
مرجئة قـالوا : هـَو اعتقـاٌد ـِه : )) والـي اإلميــاِن بقولِــمرجئِة فــحاِفظ ابن َحجـر َمـذهَب الــن الـَوقَـد بيَّ 

 اِن .ـ( ؛ فأخَرجوا ِبذلَك الَعَمَل ِمن اإلمي 1/46ونطٌق فقط (( ) فتح الباري : 
اُن ـمرجئُة الـذيَن قـالوا : اإلميــِه : )) والُمرجئة ِبَقولِ ـن َمذهَب الـد بيَّ ِم ابن تيميَّة فـَقَ وَكذا شيُخ اإلسال

 (. 194/ 7جموع الفتاوى : ـاُل لَيَست ِمنُه (( ) مـَتصديُق القلِب َوَقوُل اللِ ساِن ، واألعم
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ى اإلقراِر والتَّصديِق : ـرِِهم ، فإنَّ هؤالِء زادوا علـَمَد واألوزاعي  َوَغيـلشافعيِ  وأحالك واـَكم
 الَعمُل ِبألركاِن .

ي ـا َذَهَب إليِه الشَّارُح ـ يعِن ابن أبـِن اختالفًا ُصورًَي َكمـمذهبيـن الـخالُف بَيـَولَيَس ال
ى أنَّ ُمرتِكَب ـميعًا اتَّفقوا علـهم جَ َـّ حبُجَِّة أن ى ـال  عَ ُه ت  ـُه اللَّ مَ ـ َرحِ حنفي شارح الطحاوية ـالعز ال
ه إن شاَء َعذَّبُه وإن شاَء َعفا َعنُه ، فإنَّ ـي مشيئِة اللَّ ـاِن ، وأنَّه فـخُرُج َعن اإلميـرِة ال يَ ـالَكبي

خالفًة ـِر مُ ـاهيـَن للجمـخاِلفيـَر مُ ـحنفيَة لو كانوا َغيـهذا االت ِفاَق وإن َكاَن َصحيحًا فإنَّ ال
اَن يَزيُد َويَنُقُص ، ـى أنَّ اإلميـاِن ؛ التَّفقوا َمَعُهم علـي إنكارهم أنَّ الَعَمَل من اإلميـًة فـَحقيقيَّ 

ى ـِة علـمعصَيِة ، َمَع َتظافِر أِدلَِّة الكتاِب والسُّنِة واآلَثِر السلفيَّ ـوأنَّ زَيدتُه ِبلطاعِة َونَقَصُه ِبل
جيزوَن ألفَجِر واحٍد منهم ـمذكوُر ُصورًَي َوهم يُ ـخالُف الـيف َيِصحُّ أن َيكوَن الذلك ... مثَّ ك
ريَل وميكائيَل ـَن َوِجبـمرسليـاِن األنبياِء والـي بكٍر الص ديق ، َبل كإميـاِن أبـي كإميـانـأن يَقوَل : إمي

ا َكاَن ـِجيزوَن ألَحِدِهم ـ َمهمـِبِهم هذا ال يُ ى َمذهَ ـ، َكيَف وُهم بِناًء عل ـالُم السَّالُة وَ الصَّ  ِهمُ َعل يْ ـ 

ـ ه ـ، بل يَقوُل : أَن مؤمٌن حقًا ، واللَّ  ـى ال  عَ ت  ـ ُه ـفاِسقًا فاِجرًا ـ أن يـَُقوَل : أَن مؤمٌن إن شاَء اللَّ 

ُ وَِجلَْت قُلُ  ] يقوُل : ـ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ِيَن إِذَا ذُكَِر اَّللذ َما الُْمْؤِمنُوَن اَّلذ وبُُهْم ِإَوذَا تُلِيَْت إِنذ
ا َرزَْقَنا ََلةَ َوِممذ ِيَن يُقِيُموَن الصذ ُوَن اَّلذ ُهْم َعلَيِْهْم آيَاتُُه َزاَدتُْهْم إِيَمانًا َولََعَ َرب ِِهْم َيتََوَّكذ
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ا  ولَئَِك ُهُم الُْمْؤِمنُوَن َحقًّ
ُ
ِ  ] ، ( 4ـ  2) األنفال :  [ُينْفُِقوَن أ ْصَدُق ِمَن اَّللذ

َ
 َوَمْن أ

 . (1) (( ( 122) النساء :  [قِيًَل 

واتة : ئةمة بؤضوونى حةنةفى وماتوريديةكانة بةثيَضةوانةى ثيَشني وسةلةفى 
ثيَشةوايان مالك ، وشافعى ، وئةمحةد ، وئةوزاعى ، وجطة لةوانيشة كة  صاَلح و

ان دةبينني ئةوانة لةسةر دانثيانان ، وبةرِاستداناندا ، كردةوةكردنيان بةئةركانةك
 وئةندامةكان زيادكردووة .

ئةم جياوازيةش لةنيَوان ئةم دوو بؤضوونةدا جياوازيةكى شيَوةيى و رِووكةش نية 
بة رِةمحةت بيَت ـ  حنفي (ـي العز الـ) ابن أب، هةروةكو رِوونكةرةوةى كتيَبةكة ـ واتة : 

ى ، ـ فةرموويةت ) عقيدة الطحاوية (، كة هةستاوة بة رِوونكردنةوةى كتيَبى ـ 
دةنطن لةسةر ئةوةى كة كةسانى  بةبيانووى ئةوةى كة هةردوو مةزهةبةكة يةك

خاوةن تاوانة طةورةكان لةئيمان ناضنة دةروة بةو تاوانةيان ، بةَلكو دةكةونة ويستى 
هةبيَت سزايان دةدات ، وة ئةطةر بيةويَت  ـآخواى ثةروةردطارةوة ، ئةطةر ويستى ل

ئةوةى كة ئةم يةك دةنطية دروستة ، بةآلم حةنةفى ليَيان خؤش دةبيَت ، سةرةرِاى 
مةزهةبةكان ئةطةر ثيَضةوانةى ئةوانة نةبوونايةتةوة ، بة شيَوةيةكى حةقيقى لة 

بةشيَك بيَت لةئيمان !!! ئةوا هاودةنط دةبوون  كردةوةنكوَليكردنيان لةوةى كة 
ى لةطةَلياندا لةوةى كة ئيمان زياد و كةميش دةكات ، و زيادبوونةكةش

                                                           
 (. 2 : هامش،  63ـ  62ي : ـرح وتعليق األلبانـ) العقيدة الطحاوية ش (1)
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بةطويَرِايةَلية و كةمبوونةوةشى بةتاوان و سةرثيَضية ، لةطةأل هاتنى بةَلطةى 
قورئان و سوننةت ، سةرةرِاى بوون و هاتنى هةموو ئةو شويَنةوارة سةلةفيانة 

 لةسةر ئةوة .

ثاشان ضؤن رِاستة بووتريَت كة ئةو جياوازية شيَوةيى و رِوكةشية ، كةضى 
ن كة خراثرتين و سةركةشرتين كةسيان بليَت : دةبينيت ئةوان بةدروستى دةزان

ئيمانى من وةكو ئيمانى ئةبو بةكرى صديقة ، بةَلكو وةكو ئيمانى ثيَغةمبةران و 
، ضؤن ووتنى  ـ المُ السَّوَ  الةُ الصَّ  مُ هِ يْ ل  ـ عَ نيَردراوانى خواى ثةروةردطار جربيل و ميكائيلة 

شيَوةيى و رِووكةشى !!! لة  ئةوة دروست و رِةواية كة بووتريَت جياوازيةكةيان
كاتيَكدا ئةوان لةسةر ئةم بؤضوونةيان ئةوة بينادةكةن كة رِيَطة نادةن بةيةكيَكيان ـ 
تةنانةت ئةطةر فاسقرتين كةسيش بيَت ـ بَليَت : من ئيماندارم ـ ئةطةر خواى 
ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَت ـ بةَلكو دةبيَت بَليَت : بةحةق من ئيماندارم ، 

ُ وَِجلَْت  ]ى خواى ثةروةردطار فةرموويةتى : كةض ِيَن إِذَا ذُكَِر اَّللذ إِنذَما الُْمْؤِمنُوَن اَّلذ
ِيَن يُقِيُموَن  ُوَن اَّلذ قُلُوبُُهْم ِإَوذَا تُلِيَْت َعلَيِْهْم آيَاتُُه َزاَدتُْهْم إِيَمانًا َولََعَ َرب ِِهْم َيتََوَّكذ

ا َرزَْقنَاُهْم  ََلةَ َوِممذ ا الصذ ولَئَِك ُهُم الُْمْؤِمنُوَن َحقًّ
ُ
 ]، وة فةرموويةتى :  [ُينْفُِقوَن أ

ِ قِيًَل  ْصَدُق ِمَن اَّللذ
َ
 . [َوَمْن أ

دةكات لةطروث ينةك هةر خؤبةرـ بة رِةمحةت بيَت ـ كةواتة ثيَشةوا ئةلبانى 
وكؤمةَلى طومرِاى مورجيئة بةَلكو بةرثةرضيشيان دةتاوة لةو بؤضوونانةيان كة 
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 يدا ثييَضةوانةى سةلةفى صاَلح بوونةتةوة ، هةروةكو ئاشكرا كرا ، دةبا ئةوانة لةتيَ
خوا برتسن كة ئةم ثيَشةواية تاوانباردةكةن بةوةى كة مورجيئةية !!! يان بؤضوونى 
مورجيئةى هةية !!! يان ئريجائى تيَداية !!! كة هةرهةمووشى لة تؤمةت و درؤ 

 بةدرة هيضى تر نني !!!

كردنى ئةو فةرموودانةى كة سةبارةت تةحقيقاوتويَكردن وت:  يةميَس
 : يان ثالَثشتى بيرورِاكانيان دةكةن ،بة خراثى مورجيئة هاتوون 

ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةرةرِاى ئةوةى كة طروث و كؤمةَلى 
 ةِ الَّ الضَّ  قِ رَ فِ الْ  نَ مِ  ةٌ قَ رْ فِ  مْ )) هُ مورجيئة بة طومرِا دةزانيَت ، هةروةكو فةرموويةتى : 

، واتة : كؤمةَليَكن لةكؤمةَلة  (1) (( ةٌ ـيَ صِ عْ مَ  انِ ـميَْ اإْلِ  عَ مَ  رُّ ـضُ  يَ : اَل  ولُ قُ ، تَـ 
طومرِاكان ، كة دةَليَن : تاوان هيض كاريطةريةكى نية لةطةأل ئيماندا !!! ئةو 

حقيقكردووة ، بةتايبةت ئةو ةفةرموودانةشى لةثةرتوكةكانيدا تاوتوآ وت
ودانةى كة بةخراث باس لةو طروث و كؤمةَلةية دةكةن ، هةروةكو لةم فةرمو

 فةرموودةيةدا دةرئةكةويَت :

                                                           
 (. 19حاشية رقم : ـر صحيح اإلمام البخاري : الـختصـ) م (1)
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 ضَ وْ حَ ـالْ  يَّ ـلَ عَ  انِ دَ رِ  يَ  اَل يِت مَّ أُ  نْ مِ  انِ فَ نْـ صِ  »فةرموويةتى :  ثيَغةمبةرى خوا 
يةنةسةر حةوزى ، واتة : دوو كؤمةأل لةئوممةتةكةم نا (2) « ةُ ـئَ جِ رْ مُ ـالْ وَ  ةُ ـيَّ رِ دَ قَ : الْ 

 كةوسةر ، ئةوانيش : قةدةرى و مورجيئةكانن .

داناوة كة ثاَلثشتى  ) موضوع (و  ) ضعيف (يان ئةو فةرموودانةى بة 
اُن ـميَْ )) اإْلِ بنةواكانى ئةم طروث و كؤمةَلةية دةكةن ، هةروةك لة فةرموودةى : 

، واتة : ئيمان  (3) َدتُُه َونَقُصُه ُكفٌر ((َيَ ي ، َوزِ ـاسِ وَ اِل الرَّ بَ جِ ـالْ ِب كَ لْ قَ ي الْ ـٌت فِ بَ ُمثْـ 
 لةدَلدا وةكو شاخة طةورةكان جيَطرية ، زيادبوون و كةمبوونى كوفرة .

 ) موضوع (كة دواى حوكمدانى لةسةر فةرموودةكة بةوةى كة فةرموودةيةكى 
َدِة َيَ ِة ِبزِ ر ِحَ ـُمصِ ـرِة الْ ـيْ ثِ كَ ِت الْ َّلَيَ اِلٌف لِ خَ ـُث مُ يْ دِ حَ ـا الْ ذَ هَ )) وَ ة ، فةرموويةتى : ـ

ِيَن آَمنُوا إِيَمانًا  ] : ـى ال  ت عَ ـ ِه لِ وْ قَ اِن ، كَ ـميَْ اإْلِ  ا ذَ هَ ـى بِ ، َفَكفَ  ( 31مدثر : ـ) ال [َويَزَْداَد اَّلذ
، واتة : وة ئةم فةرموودة هةَلبةسرتاوة  (1) ِث ((ِديْ حَ ـا الْ ذَ ِل هَ ِن ِمثْ اَل ى بُطْ ـلَ اًل عَ يْ َدلِ 

ى ئايةتيَليَكى زؤرن كة بةرِاشكاوانة باس لةزيادبوونى ئيمان دةكةن ، وةكو ثيَضةوانة
                                                           

( 2/180/1472: التهـذيب ) ي ـري فــوالطبـ، ( 156ص  :الضعفاء ) ي ـي فـأخرجه العقيل (2)
( 4/142/1157: رح السـنن ـشـ )ي ـوالاللكائي ف، (  949:  السنة) ي ـي عاصم فـو ابن أب، 
 (. 2748برقم : ، حيحة السلسلة الص) ي ـي فـوصححه األلبان، 

ــ (3) ، وانظــر :  464بــرقم  ، ي السلســلة الضــعيفة ـي بوضــعه فـــ) حــديث موضــوع : حكــم األلبان
 (. 103/  2الضعفاء البن حبان 

 (. 464، حديث رقم :  1/678: ، لالبانـي ) السلسلة الضعيفة  (1)
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ِيَن آَمنُوا إِيَمانًا  ]ئةوةى كة خواى ثةروةردطار فةرموويةتى :  ، تةنها  [َويَزَْداَد اَّلذ
 ئةمةش بةسة بؤ ثوضةَلى وةك ئةم فةرموودانة .

((  [ هِ انِ ـميَْ ي إِ ـ] فِ  كُّ شُ  يَ اَل ؟ فَ  تَ نْ أَ  نٌ مِ ؤْ مُ : أَ  مْ كُ دُ حَ أَ  لَ ئِ ا سُ ذَ )) إِ وة فةرموودةى : 
، واتة : ئةطةر ثرسيار لةيةكيَك لةئيَوة كرا : ئايا تؤ ئيمانداريت ؟ ئةوا  (2)

ئيمانةكةى ـ واتة : نةَليَت : ئيماندارم ئةطةر خوا ويستى  باطومان نةكات لة
 لةسةر بيَت !!! ـ .

ا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دواى بة هةمان شيَوةى فةرموودةى ثيَشوو ثيَشةو
ة ، ـ ) منكر (حوكم دانى لةسةر فةرموودةكة بةوةى كة فةرموودةيةكى 

ى أن ـمجمعة علـخالف لَّلَثر السلفية الـيء آخر ، وهو أنه مـ)) وهنا شفةرموويةتى : 
ا سئل ا إذـان يزيد وينقص ، وأن زَيدته ِبلطاعة ، وقد تفرع منه جواز االستثناء فيمـاإلمي
ه . خالفا ـي اآلَثر ـ : هل أنت مؤمن ؟ أن يقول : أَن مؤمن إن شاء اللَّ ـا فـمؤمن ـ كمـال
ي كتب السنة والعقيدة ، ومنها كتاب اإلمام ـروح فـي حديث ابن بديل . وذلك مشـا فـمـل

                                                           
حلية : ـي : ) الـو أبو نعيم ف ( ، 2/186هذيب اآلَثر : ـي : ) تـري فـ) أخرجه ابن جرير الطب (2)
موضوعة وأثرهـــا ـي : ) سلســـلة األحاديـــث الضـــعيفة والــــي فــــ( ، و قـــال العالمـــة األلبانـــ 7/238

ي ) ـ: حديث منكر ، والزَيدة : أوردها السيوطي ف 2643، برقم :  148/ 6ي األمة : ـالسيئ ف
ي وحـده ! وقـد ـرانــر ( للطبـي ) الصغيــفـي نعـيم ، و ـي وأبــرانــر ( للطبـي ) الكبيـجامعيه ( ، وعزاه ف

 ـ ىال عَت  هُـاللَّ هَُمِحَرـ مذكورين ، فلعلها سبق قلم من السيوطي ـمصدرين الـعرفت أنه ال أصل هلا عند ال

.) 
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ى ـرجع إليها من شاء ، فمن كان علـرها ، فليـهذيب اآلَثر ( ، وغيـمتقدم ) تـري الـالطب
حديث ابن بديل والقطع ِبنه  يـحقيق القول فـى تـها مسبقا ،؟ كان عوَن له علـعلم ب

، واتة : وة ليَرةدا شتيَكى تريش هةية ، ئةويش  (1) موفق ((ـه الـحديث منكر . واللَّ 
ئةوةية كة ئةمة ثيَضةوانةى شويَنةوار وئاسارة سةلةفيةكانة كة كؤرِان لةسةر ئةوةى 

ش دةكات ، و زيادبوونةكةشى بة طويَرِايةَلية ، ئةوةش كة كة ئيمان زياد وكةمي
لةمة كةوتووةتةوة دروستى هةآلويَردنة ، لةوةى كة ئةطةر ثرسيار لة ئيماندار كرا ـ 
هةروةكو لةشويَنةوار وئاسارِةكاندا هاتووة ـ ئايا تؤ ئيمان داريت ؟ دةتوانيَت بَليَت : 

ثيَضةوانةى فةرموودة  اندارم ، بةئةطةر خوا ويستى لةسةر ئةوة هةبيَت من ئيم
، هةروةكو لة كتيَبةكانى سوننةت و بريوباوةرِدا  ) ابن بديل (هةَلبةسرتاوةكةى 

 ليَكدراوةتةوة ، و باس كراوة .

ية  ري (ـ) الطبكة لةنووسينى ثيَشةوا  هذيب اآلَثر (ـ) تلةوانةش كتيَبى ثيَشووتر 
با بؤى بطةرِيَتةوة ، وة ئةو كةسةش كة ، و جطة لةويش ، جا ئةو كةسةى كة دةيةويَت 

ثيَشرت زانيارى ثآ بووة ، ئةوا يارمةتيدةريةتى لةيةكالكردنةوةى ووتة سةبارةت 
،  ) منكر (، و يةكالبوننةوةى لةوةى كة فةرموودةيةكى  ) ابن بديل (بةفةرموودةى 

 سةرخةريش هةر خواى ثةروةردطارة .

                                                           
 (. 6/152: ، لالبانـي ي األمة ـموضوعة وأثرها السيئ فـ) سلسلة األحاديث الضعيفة وال (1)
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شةوا دةكةن بةوةى كة مورجيئةية !!! جا نازامن ئةو كةسانةى كة تؤمةتبارى ثيَ
يان هةر شتيَكى تر !!! ضؤن بري لةوة دةكةنةوة ثيَشةوايةك : كة دةزانيَت مورجيئة 
كؤمةأل و طروثيَكى طومرِاى ئاوان كة بآ بةشن لةئاوى كةوسةر و ناضنةسةر ئةو 

نى حةوزة ؟!! يان كؤمةأل وطروثيَك ووتةكانيان ثيَضةوانةى ضةندةها ئايةتى قورئا
 !!بريوباوةرِى ئةو كؤمةَلةية هةَلدةطةريَت ؟ ثريؤز بيَت !!! و ... هتد ، ثاشان ديَت و

ئةى باشة بؤ بري لةوة ناكةنةوة ـ ئةمة ئةطةر بريبكةنةوة بؤ ئةوةى بزانن ضى 
دةَليَن ؟!! و ضى بةسةرزارياندا ديَت ؟!! ـ ئةطةر ئةو تؤمةتةى ئةوان واية بؤضى ئةم 

دةزانيَت كة دذ بةخؤيةتى ؟!! يان ئةوانة بة  ) صحيح (وودانة بة ثيَشةواية ئةو فةرم
دةزانيَت كة ثشتطريى خؤيةتى ؟!! وةآلمى هةموو ئةو ثرسيارانةش بؤ  ) موضوع (

 خؤيان دةهيَلمةوة !!!

 

 

 

هةستانى بة تةحقيق و لةسةرنوسينى ئةو كتيَبانةى كة :  ضوارةم
بةرثةرضى الرَِيبوانيان دابيَتةوة  دايزانايانى سةلةفى صاَلح نووسيويانة و تيَ 

 ،و بيروباوةرِى دروست و رِاستى ئةهلى سوننةيان تيَدا خستبيَتة رِوو 
 : لةوانةش
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 . ) شيخ اإلسالم ابن تيميَّة (نووسينى  لةان ( ـ) كتاب اإلمي ـ 1

 . ي شيبة (ـ) أبو بكر ابن أبنووسينى  لة ان (ـ) كتاب اإلميوة  ـ 2

م (نووسينى ثيَشةوا  لة ان (ـ) كتاب اإلميوة  ـ 3  . ) أبو ُعبيد القاسم بن سالَّ

 . ي عاصم (ـ) ابن أبلة نووسينى  ) كتاب السُّنة (وة  ـ 4

باسكردن وئاماذةكردن ةوة ضةندان ثةرتوكى تر كة سةرتاثا هةموو ثرِن ل
بةبريوباوةرِى ئةهلى سوننة و سةلةفى صاَلحى ئةم ئوممةتة لةباس و ثرسةكانى ئيمان 

و بةرثةرضدانةوةى كؤمةأل وطروثة طومرِاكان ، كةضى شةمشةمة كويَرةكانى شةوى  ،
تاريك نكوَلى ئةو هةموو هةولَ و كؤششة ئاشكرايةى ثيَشةوا دةكةن ـ كة لةخؤرى 
نيوةرِؤ ، و مانطى ضواردة لةئامسانى ساماَلى بآ هةور رِووناكرتن !!! ـ و ديَن ودةَليَن 

!!! يان ئريجائى تيَداية !!!! يان و هةزار يانى  (ئةية !!! مةرجة )ئةلبانى  يهآللَة: و
 ثوضةَلى تر !!!

ئاشكراكردنى سةرانى الرِيَبووى ئةم طرووثانة لةكؤن و :  ثيَنجةم
 : تازةدا

لةناودارترينى ئةو كةسانةى كة هةَلطرى بريى مورجيئةى طومرِان لةم 
، و  ) الزاهد الكوثري (ةوةيان سةردةمة و ثيَشةوا ئةلبانيش هةستابيَت بة بةرثةرضدان
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ية ، كة ثيَشةوا ئةلبانى لة زؤر لة ووتةكانيدا هةستاوة بة  حنفي (ـ) ابن جُنَْيم ال
 رِةتكردنةوةى بريوباوةرِةكانيان .

و  ) أبو غدة (ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة بةرثةرضدانةوةى 
خامسة : يقول اإلمام ـمسألة الـ)) الدا فةرموويةتى : ـ ) الزاهد الكوثري (شيَخةكةى 

حديث ـمد واألوزاعي وإسحاق بن راهوية وسائر أهل الـتبعا لائمة مالك والشافعي وأح
جنان ، وإقرار ِبللسان ، وعمل ِبألركان ، ـان هو تصديق ِبلـمدينة : ) إن اإلميـوأهل ال

خالفهم ! مع ـي حنيفة يـبوقالوا يزيد وينقص ( ، وشيخك ـ أي : الزاهد الكوثري ـ تعصبا أل
، بل ويغمزهم  راحة األدلة اليت تؤيدهم من الكتاب والسنة وآَثر السلف الصاحل ـص
!!!  « ونَ حُ ـالِ صَ  سٌ َنَ أُ  »ى : ـ( إل 45ـ  44ي ) التأنيب : ص ـرا إليهم بقوله فـميعا مشيـج

هم !!! ـي حنيفة دونـند أبا الفقه عـا ذهبوا إليه وال فقه ، وإمنـهم ال علم عندهم فيمـر أنـيشي
 راح .ـحق الصـان الكلمة !! ، وأنه الـمث يقول : إن اإلمي

هم : ـي قولـى الباطل فـحون ) !!! ( هم عنده علـوعليه فالسلف وأولئك األئمـة الصال
 . (1) ان ، وأنه يزيد وينقص ... ((ـال من اإلميـِبن األعم

كةوتنيَك بؤ ثيَشةوايان مالك ثيَنجةم : ثيَشةواش وةكو شويَن ىواتة : باس
وشافعى وئةمحةد وئةوزاعى وئيسحاقى كورِى راهوية وهةموو ئةهلى حةديس 
وئةهلى مةدينةش فةرموويةتى : ئيمان بريتية لةبةرِاست دانان بةدأل ، ودانثيانانى 

                                                           
 (. 58: ص ، لالبانـي ية رح العقيدة الطحاو ـ) ش (1)
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زمان ، وكردةوةكردن بةئةركانةكان ، فةرمووشيانة : زياد وكةميش دةكات ، وة 
ـ لةبةر دةمارطريى بؤ ئةبو حةنيفة  ) الزاهد الكوثري (ة : شيَخةكةشت ـ وات

ثيَضةوانةيان بووتةوة ، لة طةأل رِاشكاويَتى بةَلطةكان كة ثشتيوان و اليةنطريانة 
بةَلكو تواجنى لة  لةقورئانى ثريؤز وسوننةت ، وئاسارى ثيَشة ثياوضاكانى 

دا دةيَليَت ـ ( 45ـ  44ص ) التأنيب : هةموويان داوة ! ئةوةش بةو ووتةيةى كة لة 
: كةسانيَكى صاَلحان وضاك بوونة !! كة بةم ووتةيةى ئاماذة بةوة دةكات كة زانست 
وتيَطةيشتنيان نةبووة لةوةى كة بؤى ضوون ، ضونكة تةنها تيَطةيشنت لةالى ئةبو 

هةر وة !!! ثاشان دةَليَت : ئيمان بريتية لةووتنى ووشةكة !!!  انحةنيفةية جطة لةو
 !!!رِةوايى ئاشكرا  ةةشئةو

، ضونكة ئةو  ( صاَلحان وضاكبوونة !!!) جا لةسةر ئةم ووتةية ئةو ثيَشةوايانة 
ثيَشةوايانة لةالى ئةو لةسةر نارِةوايني لةو ووتةيةياندا كة : كردةوة لةئيمانة ، و 

 د وكةميش دةكات .ازي

حاول فيها أن ـإليها يمشار ـي كلمته الـ)) والكوثري ف تا دةطاتة ئةوةى كة دةَليَت :
ى أن ـر بذلك إلـي اإلميـان لفظي ، يشيـحنفية فـن السلف والـخالف بيـيصور للقاريء أن ال
يقول به  هم يقولون : ِبنه يزيد وينقص وهذا ما الـ، مث يتناسى أن اً أصلي   األعمـال ليست ركناً 

كراويدا هةَلدةدات تيايدا لةووتةى ئاماذة ثيَ ) الكوثري ( واتة :،  (2) حنفية إطالقا ((ـال

                                                           
 (. 58: ص  الـمصدر نفسه)  (2)
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كة خويَنةر وا تيَبطةيةنيَت كة جياوازى نيَوان ثيَشني وحةنةفيةكان لةئيماندا 
جياوازيةكى شيَوةيى وطؤيية ، بةوةش ئاماذة بةوة دةكات كة كردةوة بنةوايةكى ئةصلى 

ات ، م دةكةنية تيايدا ، ثاشان ئةوة لةبري خؤى دةبات كة ئةوان دةَليَن : ئيمان زياد وك
 ئةوةى كة هةرطيز حةنةفى مةزهةبةكان نايَليَن .

دا ـ حنفيِ  (ـ) ابن جُنَيم الوة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة وةآلمدانةوةى 
)) فإن كة كردةوة دةردةكات لةئيمان ، و بة بةشيَكى نازانيَت ليَى ، فةرموويةتى : 

جاهل ، حَّت جرى بذلك قلُمه ـهذا الرجل ال ى قلبـربت هذه الِفْريَُة إلـقلت : فمن أين تس
 حق به إمثه ؟ـ، ول

متقد م بصورة عامة ، ومن قوله ـجموع كالمه الـه أعلم ـ من مـي ـ واللَّ ـفأقول : يبدو ل
معتقد ، ومن ـمذهب ، ماتريدي الـي هذه الِفقرة بصورة خاصة : أن الرجل حنفي الـف
ان ـريح ِبن اإلميـلكتاب والسنة وآَثر الصحابة من التصي اـا جاء فـهم ال يقولون ِبـمعلوم أنـال

حنفية ـاء سلفًا وخلفًا ما عدا الـر العلمـاهيـمـان ، وعليه جـال من اإلميـيزيد وينقص وأن األعم
رحون إبنكار ذلك عليهم ، حَّت ـهم ليصـمخالفة ؛ بل إنـى الـرون علـهم ال يزالون يصـ؛ فإن

ي ) ِبب الكراهية ( ـى ـ فقد جاء فـه تعالـوكفر ـ والعياذ ِبللَّ رح ِبن ذلك ردة ـإن منهم من ص
ان ال يزيد وال ـ( : )) واإلمي 205/  8حنفي ( ما نصه ) ـمن ) البحر الرائق ، البن جنيم ال

ي ـراحة ـ حديث أبـخالف ـ صـ: وهذا ي... ال (( ـان عندَن ليس من األعمـينقص ؛ ألن اإلمي
ـ ...  « ه ورسولهـان ِبللـإمي »سئل : أي العمل أفضل ؟ قال :  ه ـهريرة ، أن رسول اللَّ 
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رغيب : ـي ) التـي معناه أحاديث أخرى ترى بعضها فـره ـ ، وفـحديث أخرجه البخاري وغيـال
2  /107 )) ) (1) . 

واتة : وة ئةطةر بَليَيت : ئةم تؤمةتة لةكويَوة دزةى كردووة و هاتووة ناو دَلى 
، تاكو بة ثيَنووسةكةى نوسيويةتيةوة ، و تاوانةكةى كةوتووةتة ئةم ثياوة نةزانة 

 سةر ؟

ئةوا دةَليَم : لةكؤى ووتةكانى ثيَشووى بة شيَوةيةكى طشتى ، و لة ووتةكةى 
لةم برِطةيةدا بةتايبةتى ـ خواى ثةروةردطاريش زاناترة ـ ئةوةم بؤ دةردةكةويَت كة : 

ماموريدية ، ئاشكراشة ئةوانة ئةوة ناَليَن ئةم ثياوة حةنةفى مةزهةبة ، و بريوباوةرِ 
كة قورئانى ثريؤز ، و سوننةت ، و ئاسار و شويَنةوارى هاوةآلن دةيَليَن لةوةى كة 
بةرِاشكاوى ئةوةيان دةربرِيوة كة : ئيمان زياد و كةم دةكات ، بيَطومان كردةوةش 

سةلةفى صاَلح ، بةشيَكة لة ئيمان ، هةر ئةم بؤضوونةشة بؤضوونى زانايانى ثيَشني و
وثاشينانيشيان ، جطة لةحةنةفى مةزهةبةكان ، كة تاكو ئيَستا هةر سورِن لةسةر 
ثيَضةوانة بوونةوة !!! بةَلكو بةرِاشكاوى نكوَلى لةوة دةردةبرِن بةرامبةريان ، 
تةنانةت طةشتؤتة ئةوةى كة هةنديَكيان ئةو كارة بةكوفر وثاشطةزبوونةوة بزانن ـ 

) البحر الرائق ، البن جنيم ةنامان بدات ـ !!! ئةوةتا لةكتيَبى خواى ثةروةردطار ث
ئيمان نةزياد و نةكةميش  »هاتووة كة :  ( 205/  8حنفي ـ  ِبب الكراهية ، ـال

                                                           
 (. 33ـ  32:  ص ، لالبانـي  مدـمد عن مسند اإلمام أحـ) كتاب الذب األح (1)
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وة ئةم ووتةيةش بة رِاشكاوانة  «دةكات ، ضونكة ئيمان لةالى ئيَمة لةكردةوة نية 
 وا ـةرى خـثيَغةمب ، كة ية  ) أبو هريرة (ثيَضةوانةى فةرموودةكةى 

ئيمان بوون بة خواى  »كرا : ض كردةوةيةك باشرتة ؟ ئةويش فةرمووى : يَارى لـثرسي
فةرموودةكةش ثيَشةوا بوخارى و جطة ...  « ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى 

لةويش طيَرِايانةتةوة ، و هةر لة واتاى ئةم فةرموودةيةش ضةندةها فةرموودةى تر 
 دان .ـ ( 107/  2رغيب : ـ) التلة كتيَبى هةن ، هةنديَكيان 

دةبا دواى ئةم خستنةرِووة كة تيَيدا ئاشكرابوو : كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة 
رِةمحةت بيَت ـ خؤى دةتاثاأل ثيَشني و سةلةفى صاَلح ئةم ئوممةتة ، و بةرثةرضى 

ثيَشةواية  نةيارانيان دةتاوة لة باس و ثرسةكانى ئيمان ، و بريوباوةرِدا ، و ضؤن ئةم
دةكات لةطروثى مورجيئة و بنةواكانيان ـ نةك ئةوةى هةَلطر و يخؤى بآ بةر

 بانطةشةكارى بيَت بؤ ئةو كؤمةَلةية !!! ـ .

وة لةسةروى هةموو ئةوانةشةوة ئةوةى كة ثيَشةوا ئةلبانى هةستاوة بة 
وو ، حقيقكردنى ئةو ثةرتوكانةى كة بنةواكانى بريوباوةرِى ئةهلى سوننة دةخةنةرِةت
 هةر هةمووشيان بةرثةرضدانةوةى بريوباوةرِة خوار و الرِيَكانى مورجيئةن !!! و

با هةموو ئةو رِاستيانة زةنطى هؤشياركردنةوة بن بؤ ئةوانةى كة تا ئيستا بة 
نةزانينةوة تؤمةتبارى ثيَشةوا ئةلبانيان كردووة بةوةى كة مورجئةية !!! يان 

رِاضةَلةكاندنيان هؤكارى ئريجائى تيَداية !!! و  ووتةكانى ووتةى مورجيئةية !!! يان
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بيَت لةخةوى غةفَلةت ، و بطةرِيَنةوة بؤ الى ثةروةردطاريان ، و تؤبةيةكى 
رِاستةقينة بكةن لةو كارة و جاريَكى تر نةكةونة تاوانى خواردنى طؤشتى زانايان ، 

و بةزةيى خؤى ليَيان  و تانة ليَدان ، و تؤمةتباركردنيان ، بةَلكو ثةروةردطار بة رِةحم
 ببورآ و قةَلةمى عةفو بةسةر تاوانةكانيان بيَنيَت . 

 

 دانى زانايانيطةواهى و شايةت

 بوونى لة ئيرجايبةسةلةفيةتى ئةلبانى و بةر

رِيَطاى طةشنت بةناسينى زانايان ، ودروستى ونادروستى ثةيرِةويان ، ودياريكردنى 
)  ، شيَخلةطةورة زانايانى هاوضةرخ وسةردةمى خؤى  ثلة وثايةيان ، بريتية لةثرسياركردن

)) كة فةرموويةتى :  رين (ـ) ابن سيلةليكدانةوةى ووتةيةكى ثيَشةوا  مد ِبزمول (ـأح
 ةِ فَ رِ عْ ى مَ ـلَ إِ  لُ يْ بِ )) السَّ فةرموويةتى :  واتة : ضؤن زانا بناسريَت ؟ ؟ (( مُ ـالِ عَ الْ  فُ رَ عْ يُـ  فَ يْ كَ 
ا ى مَ ـلَ عَ  لُ وَّ عَ يُـ ، وَ  هِ رِ ـصْ عَ  اءِ هَ قَ فُـ  نْ مِ  نَ يْ ورِ هُ شْ مَ ـالْ ، وَ  هُ نْ عَ  هِ تِ قْ ي وَ ـفِ  مِ لْ عِ الْ  لِ هْ أَ  الِ ؤَ سُ بِ  مِ ـالِ عَ الْ 
، واتة : رِيَطة بؤ ناسينى زانايةتى  (1) (( مِ لْ عِ الْ  بِ لَ طَ بِ  رَ هِ تَ شْ يَ  نْ أَ ، وَ  هِ رِ مْ أَ  نْ مِ  هُ ونَ رُ ـبِ خْ ـيُ 

ايانى ضاوضةرخى خؤى ، و شةرعزانانى ناسراوى كةسيَك ، ثرسياركردنة سةبارةتى لة زان
سةردةمةكةى ، وة متمانةش دةكريَتة سةر ئةوةى كة سةبارةت بةو كةسة دةيَليَن ، لة طةأل 

 اويَتى بة داواكردنى و هةوَلدانى بؤ زانستى شةرعى .رناس

                                                           
 (. 325/ 2:  البغدادي لخطيب، ل متفقهـ) انظر الفقيه وال (1)
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ئةم ووتةيةش زادةى ئةو ووتة زانستيانةية كة زانايان فةرموويانة و بوونةتة 
 بؤ زانايانى دواى خؤيان ، بؤ ناسينةوةى زانايان ، لةوانةش :ثيَوةر 

 نَ مِ  مَ لْ عِ وا الْ ذُ )) خُ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) شعبة (ثيَشةوا 
 ، واتة : زانست لة ناسراوانةوة وةرطرن . (2) (( نَ يْ ورِ هُ شْ مَ ـالْ 

 دَ هِ شُ  نْ مَّ ـ مَ الَّ إِ  مَ لْ عِ ا الْ ذَ هَ  ذُ خَ ؤْ  يُـ )) اَل ـ بة رِةمحةت بيَت ـ :  ) ابن عون (وة ثيَشةوا 
، واتة : ئةم زانستة ـ مةبةستى زانستى شةرعية ـ وةرناطرييَت  (3)((  بِ لَ لطَّ ِبِ  هُ لَ 

جطة لةوانة نةبيَت كة طةواهى و شايةتى ئةوةيان بؤ دراوة كة فريخوازى زانستى 
 شةرعني .

نةك هةر ئةوةندة بة ووتة  بةَلآ : زانايانى ثيَشني و سةلةفى صاَلحى ئةم ئوممةتة
باسيان لةم رِيَسا وبنةواية كردبيَت ، وة نةش هةر تةنها بؤ ناسيى زانايانى تر ئةم 
ثةيرِةوةيان بةكار هاوردبيَت ، بةَلكو بة شيَوةيةكى كردارى بؤ زانني وطةشنت بةوةى كة 

اتر خؤ زان زانايانى لة ئايا خؤيان كةسيَكى شياون بؤ فةتوادان ، ثرسياريان لة
، هةروةك  ) أنس ( ى كورِىـ ) مالك (خؤيان كردووة ، ئةوةتا ثيَشةوا  سةبارةت بة

ي موضعا ـي الفتوى حَّت سألت من هو أعلم مِن : هل يرانـ)) ما أجبت ف فةرموويةتى :
 ي بذلك .ـحي بن سعيد ، فأمرنـلذلك ؟ سألت ربيعة ، وسألت ي

                                                           
 (.ن ـمن طريقي 161: اية ي الكفـخطيب فـوال ، 2/2:  جرح والتعديلـي الـي حامت فـ) أخرجه ابن أب (2)

ــــ (3) ــــن أب ـــــ) أخرجــــه اب ـــــي حــــامت ف ــــديل ـي ال ــــ ، 2/2 :جرح والتع ــــن عــــدي ف ــــل ـواب  ، 1/153 :ي الكام
 (.من طرق  161:  ي الكفايةـخطيب فـوال،  405، محدث الفاصل ـي الـوالرامهرمزي ف
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: كنت أنتهي . ال ينبغي لرجل أن يرى نفسه  هوك ؟ قالـه لو نـفقيل له : َي أِب عبداللَّ 
، واتة : وةآلمى هيض فةتوايةكم نةداوةتةوة  (1) يء حَّت يسأل من هو أعلم منه ((ـأهال لش

تاكو ثرسيارم نةكرد لةوانةى كة لةخؤم زاناتربوون ، ئايا بةشياوم دةزانيَت بؤ ئةو 
كرد  ) سعيد ( ى كورِىـ ي (حـ) ي كرد و ثرسياريشم لة ) ربيعة ( شويَنة ؟ ثرسيارم لة

 ، فةرمانيان ثيَكردم بةو كارة .

ووترا : ئةى باوكى عةبدوَلآل ئةطةر ياساغى و قةدةغةى  ) مالك (بة ثيَشةوا 
ئةو كارةيان ىلَ بكردايةى ؟ ئةويش فةرمووى : وازم ئةهيَنا و ئةو كارةم نةدةكرد . 

يَك تاكو ثرسيارى لة خؤى ضونكة نابيَت هيض كةسيَك خؤى بة شياو بزانيَت بؤ شت
 زاناتر نةكات .

ضونكة ئةطةر وا نةبيَت نازناو و ثلة شةرعيةكان لةالى كةسانيَكى نةزانكار 
ئاسان و بآ نرخ دةبن و هةركةس هةر ثلةيةكى بويَت بةخؤى يان بة خةَلكانى ترى 

ة زانا لةخؤ نةزانرتى دةنيَت !!! تاكو واى ليَديَت ، كةسانى نةزان بة شيَخ !! و طةور
!!! و عةلالمة ـ بة تةشديدى الم نةك بة سوك كردنةوةى !! ـ دةناسريَنةوة !!!! 

 شاعري دةَليَت :

 َصْوَلَة اأَلَسدِ  ْحِكي انِتَفاَخاً ـِهرِ  يَ ـَكالْ           ِر َمْوِضِعَها   ـي َغيْ ـْمَلَكٍة فـأَْلَقاُب مَ 

                                                           
: رى ـى السنن الكبـلمدخل إـي الـوالبيهقي ف ، 316/ 6 :ي حلية األولياء ـ) أخرجه أبو نعيم ف (1)

 (.ن ـمن طريقي ، 326/ 2 :متفقه ـي الفقيه والـخطيب فـوال ، 825 : رقم، ب 440
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ت ـ سةبارةت بةو جؤرة ـ بة رِةمحةت بيَ ن (ـحمد بن صاحل العثيميـ) مثيَشةوا 
)) مع األسف الشديد ، إن كلمة الشهيد اليوم صارت رخيصة ،  كةسانةى فةرموويةتى : 

ا صارت كلمة الشيخ ، فاآلن كلمة الشيخ رخيصة ، يعِن يقال لإلنسان الذي ال يعرف  ـكم
 يقال له : شيخ !!!!، كوعه من كرسوعه 

ن ، وعن ـتكلم بكالم فصيح بيجلس كله عوام ، مث يقوم يـي مـجلس فـجده يـوت
 !!! (1) ر له ، فيكون عندهم شيخ الشيوخـم ، ال نظيـشجاعة ، فيقولون : هذا عال

را من أبسط ما ـختصـوكذلك أيضا سهلت كلمة اإلمام ، اآلن لو صنف اإلنسان كتاِب م
 ى !ـه تعالـيكون ، قالوا : هذا إمام ! سبحان اللَّ 

را متبوعا ، وليس كل إنسان يؤلف يسمى إماما ، ـبيا كـمـاإلمام البد أن يكون عال
را ألحد ـمفاهيم هنا ، صارت األلقاب تشوش ، فعندما تقرأ كتاِب صغيـا اختلفت الـمـهذا لـول
ن ، وتقول : قال اإلمام فالن ابن فالن ! ماذا يظن السامع ؟ ، يظن أنه إمام من ـمؤلفيـال

                                                           
لةوةش خرابرت ئةوةية كة دةبينني لةسةردةمانى ئـةمرِؤدا كةسـانيَك هـةن فـةخر و شـانازى       (1)

، يـان  ((  )) الشـيخ فـالن !!! دةكةن و ثوز لةسةر خةَلكى تر ليَدةدةن بةوة كة ثيَيان ووتـراوة : 
بيدعـةكاريَكى  كةضى لةواقيعدا ، جطة لة((  !!!ى ووتووين زاناين يَئيَمة فآلنة ... ث))  دةليَن :

 خؤ بةزانا زان نةبيَت هيضى تر نية !!!
ات كة : برِوانامةى شـةرعى هةيـة !!!   وة هةنديَكى ترى نةزانيان ديَت فةخر و شانازى بةوة دةك

عـةكارى حيزبـى زيـاتر    كةسـيَكى بيد ر !!! كةضى جطة لةلةاليةن شيَخيَكى لةخؤى تةكفريى ت
 !!  !هيضى تر نية 
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يء من ـا ال يستحق ، ألن هذا فيه شـاإلنسان ِب جوز ، أن نصفـاء ، وهذا ال يـأكابر العلم
 . (2) الكذب ((

واتة : بةداخيَكى زؤر طةورةوة دةَليَم : ووشةى شةهيد لةم رِؤذطارةدا بيَنرخ بووة 
، هةروةكو ضؤن ووشةى شيَخيش بيَنرخ بووة ، ئيستا ووشةى شيَخ بيَنرخ بووة ، 

 )ةرى ئيَسكةكةكانى باسكيان ئةوةش بةوةى كة بةكةسانيَك دةووتريَت : كة دوو س
 لة يةك جياناكةنةوة !! كةضى ثيَيان دةووتريَت : شيَخ !!!! (كوع و كرسوع 

مةجليسى وا دادةنيشيَت كة هةموو كةسانى عةوامن ، و ئةويش  وة دةبينيت لة
هةَلدةستآ بة ووتنى ضةند ووتةيةكى رِةونةق دار ، و ئازايةتى خؤى دةردةخات ، و 

هاوشيَوةشى نية !! بؤية دةبينيت الى ئةوان  ن : ئةمة زاناية !! وخةَلكةكةش دةَليَ
 بةشيَخى هةموو شيَخان دةذميَردريَت !!

هةروةها ووتنى ووشةى ثيَشةواش ئاسان بووة ، دةبينيت ئةطةر كةسيَك 
ثةرتوكيَكى كورت ، كة ئاسانرتين شتة نووسيةوة ، دةووتريَت : ئةوة ثيَشةواية !!! 

بؤ خواى ثةروةردطار !! ثيَشةوا دةبيَت زانايةكى طةورة بيَت ، و ثاكى و بيَطةردى 
خةَلكى شويَنكةوتووى هةبيَت ، نةك هةر كةس و نووسى ثيَى بووتريَت ثيَشةوا !!! 
وة لةبةر ئةوةى كة ليَرةدا ضةمكةكان تيَكةلَ بوون ، دةبينيت نازناوةكان دةشيَويَنريَن 

كى بضوكى يةكيَك لة نووسةران و ئاوةذوو دةكريَت ، ضونكة كة ثةرتوكيَ

                                                           
 (. 1/30ن : ـللشيخ ابن عثيمي، اعة ـجمـرح عقيدة أهل السنة والـ) فوائد من ش (2)
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دةخويَنيتةوة و دةَليَت : ثيَشةوا فآلنى كورِى فآلن فةرموويةتى !!! بيسةر طومانى 
ضى دةبات ؟!! طومانى ئةوة دةبات كة ثيَشةوايةكة لة زانايان ، ئةمةش نادروستة و 
نابيَت كةسيَك وةسف بكةين بة سيفةتيَك كة شايستةى نية ، ضونكة برِيَك درؤى 

 داية .تيَ

خويَنةرى داوةر و حةق ويست با بزانني ثيَشةوايان و طةورة زانايانى سةردةم 
ضيان سةبارةت بة ثيَشةوا ئةلبانى و بريوباوةرِى بةطشتى ، و ثرس و باسى ئيمان 
بةتايبةتى فةرمووة ، ئةوةش بؤ ئةوةى طةواهى و شايةتى دانى ئةو ثيَشةوايانة 

رِاست و رِووناك كردنةوةى ، وة بؤ ئةوةى ئيرت  بكةينة ضرا بؤ دؤزينةوةى رِيَطاى
ووتةى نةزانكاران ديد و بؤضوومنان نةطؤرِيَت بةرامبةر بةم ثيَشةواية ، و نةبنة 

انياريانةى كة و زلةمثةريَك لة ثيَش سود وةرطرتنمان لةهةموو ئةو زانست ، 
خواى  ى هيَشتووة لةنووسني و ووتةكانيدا ، جا بة ثشتيوانىيَلةدواى خؤى بةج

ثةروةردطار هةنديَك لةو طةواهى و شايةتيدانانة دةخينةرِوو ، ئةوةش بةم ثيَيةى 
 خوارةوة :

 عبدالعزيز بن ِبز ( ثيَشةوا و موفتى ثيَشووى وآلتى سعودية ( : 

دانى يو طةواه يدانايةتــ خوا بيثاريَزيَت ـ ش ي (ـمدخلـ) الربيع بن هادي الشيَخ 
نى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت يبووبيَبةر بة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ِبز ( ) ابنثيَشةوا 

ثيَشرتدا باسكرا ـ بؤ بةريبوونى ئةم  بيَت ـ لة ئريجا ، دةكاتة ثيَوةريَك ـ هةروةكو لة
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لةو تؤمةتانةى كة دةريَنة ثاَلـى ـ هةروةكو لة ووتةيةكيدا فةرموويةتى :  ثيَشةواية
ي هذه القضية ، وبر ؤوه من اإلرجاء ـي فـرمها بلغهم كالم األلبانـن وغيـ)) ابن ِبز وابن عثيمي

ره ـ وال ـمد بن حنبل ـ مسعرًا ، وغيـمد ـ أي : اإلمام أحـأ أحا برَّ ـ، ما قالوا مرجيء ، كم
 ره يرميه ِبإلرجاء ((ـاءهم اآلن ـ يقولون له : فالن مرجيء ؟ فيقول : ال ، وغيـر أمسـأستحض

و جطة لةوانيش ووتةى ثيَشةوا  ن (ـ) ابن عثيميو  ) ابن ِبز (ثيَشةوايان ، واتة :  (1)
ئةلبانيان لةم ثرس و باسةدا ثيَطةيشتووة ، و بآ بةريان كردووة لة ئريجا ، و 

و جطة لةوى ـ  ) مسعر (نةيانفةرمووة : مورجيئةية ، هةروةكو ضؤن ثَشةوا ئةمحةد 
بآ بةرى كردووة ، كة ثيَيان دةووت : فآلنة كة ئيَستا ناوةكانيامن بة بريدا نايةت ـ 

كةس مورجيئةية ؟ ئةويش دةيفةرموو : نةخيَر ، كةضى جطة لةويش ـ ئةو 
 كةسةيان ـ بة ئريجا تؤمةتباريان دةكرد .

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ضى فةرمووة سةبارةت بة  ) ابن ِبز (جا بابزانني ثيَشةوا 
 !!ثيَشةوا ئةلبانى و بةريبوونى لة ئريجا ؟

                                                           
ـــاكم أمـــة وســـطاً  ]ي التوحيـــد ـ) كلمـــة فـــ (1) ـــ [وكـــذلك جعلن حدادية ـال الــــبعـــض أعمـــ ـى، و تعليـــق عل
ـــالعالمــة ربيــع بــن هــادي ال شــيخالكتــاب : لقــاء مــع ، وأصــل ال 86جديدة ، ص : ـالــ  ) يـي فـــمدخل

21/12/1425 .) 
 http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002) :  الــــــرابط

.) 

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002
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هةية تيايدا باس لةوة  خويَنةرى بةرِيَز : فةرموودةيةكى ثيَغةمبةرى خوا 
دةكات كة خواى ثةروةردطار لة سةر هةموو سةد ساَليَك كةسيَك دةنيَريَت بؤ 

 سِ أْ ى رَ ـلَ عَ  مَّةِ اأْلُ  هِ ذِ هَ ـُث لِ عَ بْـ َه يَـ ـنَّ اللَّ إِ  »تازةكردنةوةى ئايني ، كة ئةمة دةقةكةيةتى : 
، واتة : خواى ثةروةردطار لةسةرى هةموو سةد  « اهَ نَـ يْـ ا دِ هَ ـلِ  دُ د ِ جَ ـيُ  َمنْ  ةٍ نَ سَ  ةِ ائَ مِ  ل ِ كُ 

ساَليَكدا ـ واتة : سةدةيةك ـ كةسيَك دةنيَريَت بؤ ئةم ئوممةتة بؤ ئةوةى ئايينةكةى 
 بؤ نويَباكاتةوة .

يَت ـ ـ بة رِةمحةت ب ) ابن ِبز (سةبارةت بةم فةرموودةية ثرسياركرا لة ثيَشةوا 
 ، واتة : نويَكةرةوةى ئايني لةم سةدةيةدا كيَية ؟ جد ُد هذا القرن ؟ ((ـ)) َمن هو مُ : 

جد ُد هذا ـي هو مُ ـر الدين األلبانـحمد َنصـ)) الشيخ مئةويش لةوةآلمدا فةرمووى : 
رالدين ـحمد َنصـ) م، واتة : بة طومانى من شيَخ  (1)ه أعلم (( ـواللَّ ، ي ظِن  ـر فـالعص
 نويَكةرةوةى ئايينة لةم سةردةمةدا ، و خواش زاناترة . ي (ـلباناأل

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثيَشةوا ئةلبانى بة يةكيَك لة  ) ابن ِبز (هةروةها ثيَشةوا 
، و تيَكؤشةرانى سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا  ) حافظ (ثشتيوان ، و بانطةوازخواز ، و 

  : أنصار السنة ، و من دعاة السنة ، و من )) من دةزانيَت ، هةروةكو فةرموويةتى
، واتة :  (2) ه وزاده خيـرا ((ـي حفظ السنة ، وفقه اللـمجاهدين فـحفاظ السنة ، و من ال

                                                           
 (.همة اإلرجاء ـي من تـاء لالبانـرئة كبار العلمـريط : تبـ) الشيخ عبدالعزيز بن ِبز ، منقول عن ش (1)

 (.الـمصدر نفسه )  (2)
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ان ، و ثاريَزةرانى سوننةتة ، و يةكيَكة لة تيَكؤشةران كارلة ثشتيوانان ، و بانطةواز
زياتر خيَر خؤى ثآ  بؤ ثاراستنى سوننةت ، وخواى ثةروةردطار سةركةوتوى بكات و

 ببةخشيَت .

وة لة وةآلمى ئةوانةى كة تؤمةتبارى دةكةن بة نادروستى بريوباوةرِ و ثةيرِةوى 
ي من خواص إخواننا ـرالدين األلبانـحمد َنصـ)) الشيخ ملة ئيماندا دةفةرموويَت : 

و بيان حديث ـمع الـي جـرة ، و النشاط فـن ِبالستقامة و حسن العقيدة و السيـمعروفيـال
ال جليلة ـي هذا جهود مباركة و أعمـصحيحه من سقيمه هو مشهور و معروف لدينا و له ف

 مزيد من التوفيق مع صالح النية و العمل .ـه لنا و له الـنسأل اللَّ 

ره من أهل العلم ليس معصوما قد تقع له بعض األخطاء بعض الغلط ـولكنه مثل غي
ر وإذا ـخيـى قصده الـى اجتهاده وعلـولكنه يشكر علي اآلراء ـي التصحيح والتضعيف و فـف

ى ـحصل التعاون علـأخطأ فال مانع من التنبيه من أهل العلم أن ينبهوه ويكتبوا إليه حَّت ي
ِ َواْلذْقَوى  ] :  ـهُ ان  حَ بْ سُ ـ ر والتقوى عمال بقوله ـالب  الَِْب 

،  ( 2ائدة : ـمـ) ال [َوَتَعاَونُوا لََعَ
ي قدمي الدهر وحديثه يتعاونون وينصح بعضهم بعضا وال يسب بعضهم ـاء فـهكذا كان العلم

 ر وينبهه إذا أخطأ ((ـخيـى الـحتقره وال يعيبه وال يغتابه ولكن ينصح له ويعينه علـبعضا وال ي
(1) . 

                                                           
 (. 534ريط : ـى الدرب ، الشـ) فتاوى نور عل (1)
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لةبرا تايبةتةكامنانة كة ناسراوة  ي (ـرالدين األلبانـحمد َنصـ) مواتة : شيَخ 
 ةرطوزةشتةى ذيانى وضاالكى لةبوارى كؤكردنةوةى فةرموودة وبةضاكى بريوباوةرِ وس

و الوازةكان لةيةكرت ، وة بةناوبانط وناسراوة  ) صحيح (رِوونكردنةوةى فةرموودة 
لةالمان ، وكؤششى وهةوَلى ثريؤز وكارى طةورةى هةية ، داواكارى تةوفيقى زياترين 

 ةت وكردةوةدا .لةخواى طةورة بؤ ئيَمة و بؤ ئةويش ، لةطةلَ ضاكى ني

بةآلم ئةويش وةك جطة لةخؤى لةزانايانى تر ثاريَزراو نية لةهةَلة لةوانةية 
هةنديَك هةَلة بكات لةبةرِاستدانان و الوازدانانى فةرموودة وة لةبريوبؤضووندا بةآلم 
سوثاس دةكريَت لةسةر كؤششكردنى وة نيةتضاكى ، وة ئةطةر هةَلةيةكيشى كرد 

نية زانايان ورياى بكةنةوة و بؤى بنوسن تاكو هاريكارى و ئةوا هيض رِيَطرييةك 
يارمةتيدان لةسةر ضاكةو لةخواترسان بيَتة دى ، وةكو ئيشكردنيَك بةو ووتةيةى 

ِ َواْلذْقَوى  ]خواى طةورة :   الَِْب 
، واتة : هاريكارى يةكرت بكةن  [َوَتَعاَونُوا لََعَ

ونويَدا بةم شيَوة بوون هاريكارى و لةسةر ضاكة و لة خواترسان . زانايان لةكؤن 
ئامؤذطارى يةكرتيان دةكرد و جنيَويان بةيةكرت نةدةدا و يةكرتيان بةكةم نةدةزانى و 
عةيبيان لة يةكرت نةدةطرت وغةيبةتى يةكرتيان نةدةكرد بةَلكو ئامؤذطاريان دةكرد 

 و يارمةتيان دةدا و ئةطةر هةَلةى بكرداية ئاطاداريان دةكردةوة .

سياريَكى ىلَ دةكريَت سةبارةت بةوانةى كة طومان و تؤمةت دةدةنةثاأل ئةم وة ثر
 ثيَشةوا بةرِيَزة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة ئةمة دةقى ثرسيار و وةآلمةكةشيةتى :
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رالدين ـحمد َنصـر بعضهم شبهات حول عقيدة العالمة الشيخ مـ)) يثيثرسيار : 
، واتة  (( !ا نصيحتكم ألولئك ؟ـمرجئة ، فمـكالى بعض الفرق الضالة  ـي وينسبونه إلـاأللبان

رالدين ـحمد َنصـ) م: هةنديَك كةس ضةند شوبهة وطومانيَك دةربارةى بريوباوةرِى شيَخ 
دةوروذيَنن و دةيدةنة ثالَ هةنديَك كؤمةَلى طومرِاى وةكو مورجيئة ، جا  ي (ـاأللبان

 !ئامؤذطاريتان ضية بؤ ئةوانة ؟

ن من أهل السنة ـمحدثيـن الـمعروفيـي من إخواننا الـرالدين األلبانـ)) الشيخ َنصوةآلم : 
ى كل مسلم أن ـر ، والواجب علـى كل خيـه لنا وله التوفيق واإلعانة علـاعة نسأل اللَّ ـجمـوال

) ، واتة : شيَخ  (1) رة ((ـاء ، وأال يتكلم إال عن بصيـي العلمـه فـه ويراقب اللَّ ـيتقي اللَّ 
لةبرا ناسراوة فةرموودة ناسةكامنانة لة ئةهلى سوننة و  ي (ـدين األلبانرالـحمد َنصـم

خواى  جةماعةت ـ بؤ ئيَمة و ئةويش داواى تةوفيقي و يارمةتى لةسةر خيَر لة
طةورة دةكةين ـ وة ثيَويستة لةسةر هةموو موسوَلمانيَك لة خوا برتسيَت و هةست 

ةش نةكات بة بةرضاورِوونى و عيلم بةضاوديَرى خوا بكات دةربارةى زانايان ، وة قس
 نةبيَت .

بؤية ئامؤذطارى موسَلمانان دةكات كة دةبيَت هةَلويَستيان بةرامبةر بةم زانا و 
روع الدعاء له ـمشـجوز سبُّه ، وال ذمُّه ، وال غيبته ، بل الـ)) ال يثيَشةواية ئةوة بيَت كة 

تة : دروست نية جنيَوى ثيَبدريَت ، ، وا (2) مزيد من التوفيق وصالح النية والعمل ((ـِبل
                                                           

 (.همة اإلرجاءـي من تـاء لالبانـرئة كبار العلمـ: تبريطـ، منقول من شه بن ِبزـ) الشيخ عبدالعزيز بن عبداللَّ  (1)

 (. الـمصدر نفسه)  (2)



 

 

 348 ba8.org 

 ................................                    ةمحةت بي ت  لة ئريجا                               بةرائةتى ثي شةوا ئةلبانى بة ر 

و زةمبكريَت ، و غةيبةت بكريَت ، بةَلكو شةرعية دوعاى زياترى سةركةوتن و 
 ضاكى نيةت و كردةوةى بؤ بكريَت .

) ابن كةواتة : ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة ديد و بؤضوونى ثيَشةوا 
 دا:ـ ِبز (

  سةردةمى خؤيدا .موجةديد و نويَكةرةوةى ئايية لة 

  و تيَكؤشةرة لة ثيَناوى  ) حافظ (وة ثشتيوان ، و بانطةوازخواز ، و ،
 . سوننةتى ثيَغةمبةرى خوادا 

  وة يةكيَكة لة برايانى تايبةتى ، و ناسراوة بة بةردةوامى لة سةر رِيَطاى
 رِاست و بريوباوةرِى دروست و سةرطوزةشتةى ثاك .

 اسانى ئةهلى سوننة و جةماعة لةم سةردةمة .وة يةكيَكة لة فةرموودةن 

  ، وة نابيَت تانة و تةشةرةى ىلَ بدريَت ، و سةرزنشت و غةيبةت بكريَت
 بةَلكو دةبيَت دوعاى خيَرى بؤ بكريَت .
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 بة رِةحمةت  ـ ن (ـحم د بن صاحل العثيميـ) م ثيَشةوا وزاناى ئوصولَى
 ـ :بيَت 

رِوونكرايةوة : كة يةكيَك لةثةيرِةوةكانى  هةروةك لةثيَشدا ئاماذة بةوةدرا و
ئةهلى سوننة و جةماعة ئةوةية بؤ ناسني زانايان و دروستى و نادروستى بريوباوةرِيان 
ثرسيار لةطةورة زانايان و ثيَشةوايانى سةردةمى خؤى بكريَت ، ئةوةتا وةك 

ديةكى ثيادةكردنيَك بؤ ئةم بنةواية فريخوازانى زانستى شةرعى لةجةزائر ثةيوةن
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ن (ـحمد بن صاحل العثيميـ) متليفؤنيان لةطةأل ثيَشةوا 

ئةجنامدةدةن ، و تيَيدا ثرسيار سةبارةت بةوانة دةكةن كة ثيَشةوا ئةلباني تؤمةتبار 
)) شيخنا عندَن هنا دةكةن بةوةى كة مورجيئةية ؟! ئةمةش دةقى ثرسيارةكةيانة : 

ـ  يـخ األلبانـن وهو أبو رحي م اهتم فيها الشيـمجهوليـألحد الجزائر وردت رسالة ـي الـف

، هل تعرفون هذا الشخص وماذا تعرفون عليه ؟  ـ ...ِبإلرجاء وكذا تالمذته ك ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ َر
لةكةسيَكى نةناسراوة هاتووة كة نوسراويَك ، واتة : شيَخمان الى ئيَمة ليَرة لةجزائري (( 

ـة كة تيايدا شيَخ ئةلبانى ـ رِةمحةتى خواى ليَبيَت ـ !!! وة  ( ) أبو رَُحيِ م ئةويش
بةئريجا تؤمةتباركردووة !!! ئايا ئةم كةسة دةناسن ... هةروةها قوتابيةكانيشى وةكو 

 وضى لةسةر دةزانن ؟
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ه ما أعرفه ، ولكن َمن َرمى الشيَخ ـ)) ال واللَّ وةآلمياندا فةرمووى :  ئةويش لة
 .(1)يَّ ، وإما أنه ال يَعِرُف اإلرجاءَ ـ، إما أنَّه ال يَعِرُف األلبان: َفقد أخطأَ ءِ يَّ ِبإلرجاـاأللبان

حديِث ، ال ـي الـ، ُمدافٌع عنها ، إماٌم ف ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ َريُّ رَُجٌل ِمن أهِل السُّنِة ـاأللبان
ي ـه العافيَة ـ َيكوُن فـللَّ رَن ، لكنَّ بعَض الناِس ـ نسأُل اـي عصـنَعلُم أنَّ أحدًا يُبارِيِه ف

ِيَن  ] : نَ ـمنافقيـيٍء ، َكِفعِل الـقَلِبِه ِحقٌد ، إذا رأى قَبوَل الشَّخِص َذَهَب يلِمُزُه بش اَّلذ

                                                           
 (. 3: هامش  ، 144 : ) التعريف والتنبئة (1)

لةرِاستيدا هةردووكيان !! كة : نةزان وجاهل بيَت بةبيَذةرى ئةم تؤمةتة  ةشنةوالة
ثيَشةوا ئةلبانى دةدةن وو ئةوانةية كة تانة و تةشةرة لةرِاستى هةمئةمةيان حاأل و

رجيئة !!! !!! تةنانةت جةهالةت و نةزانينى هةنديَكيان طةشتووةتة ئةوةى بة مو
ةر ئةمة هةموو زانينيَكى بيَت بةناوةكةى ؟!! ئةى بَليَت : مةرجةئة !!!! جا ئةط

 ناوةرِؤكةكةى تيَطةيشتبيَت !!!! ئةمة رِاستى نةزان و نةزانكارانة !!!دةبيَت ضؤن لة
ابن با  وابن عث مني وغريهما ب غ ا كاا األل اني يف ه ه ال ض ة ، ))  بةآلم زانايان :

وكذلك جعلناكم أمة وسطاً  ] (( ) كلمة يف التوحيد... ،  هن اإلرجاء ، ها قالما هرجيءوبرّؤوه 
، وأصل الكتاب : لقاء مع شيخ  86جديدة ، ص : ـحدادية الـال الـ، و تعليق عل بعض أعم [

 (. 12/1425/ 21 ) يـي فـمدخلـالعالمة ربيع بن هادي ال
 ) سةرضاوة :

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002 .) 

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002
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ِيَن َل ََيُِدوَن إَِلذ ُجْهَدُهْم 
َدقَاِت َواَّلذ و ِِعنَي ِمَن الُْمْؤِمننَِي ِِف الصذ )  [يَلِْمُزوَن الُْمطذ

 َر .ـُمتصدِ ق الَفقيـُمكِثَر من الصَّدَقِة ، والـُمتصدِ ق الـ، يَلِمزوَن ال(  79التوبة : 

نَعرِفُُه من ُكتُِبِه ، وأعرِفُه ِبُجاَلَسِتِه ـ أحياًَن ـ : َسلفيُّ الَعقيدِة ،  ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ الرجُل 
ه ِبِه ، مثَّ ـم يكفِ رُهُم اللَّ ـا لـِب هـمنهِج ، لكنَّ بعَض النَّاس يُريُد أن يُكفِ َر ِعباَد اللَّ ـسليُم ال

هتاًَن ـ لذلك ال َتسَمعوا ـِر ِبنَّه ُمرجٌئ ـ َكِذًِب وزورًا وبُ ـي هذا التَّكفيـيَدَّعي أنَّ َمن خالفُه ف
 . (1) هذا القوِل ِمن أيِ  إنساٍن َصَدَر ((ـل

نى بةئريجا واتة : نةخيَر سويَند بةخوا نايناسم ، بةآلم هةر كةسيَك شيَخ ئةلبا
تؤمةتبار بكات ئةوة هةَلةى كردووة يان ئةوةية ئةلبانى ناناسيَت يان ئةوةية ئريجا 

 ناناسيَت .

ئةلبانى ثياويَكة لةئةهلى سوننة ـ رِةمحةتى خواى ليَبيَت ـ بةرطرى ليَدةكات 
، ثيَشةواية لة فةرموودةدا و وانازانني كةسيَك هةبيَت لةم سةردةمةدا ثيَى بطات ، 

هةنديَك لة خةَلكى ـ داواى سةالمةتى لة خوا دةكةين ـ رِقى لة دَلداية ،  مآلبة
ئةطةر ببينيَت كةسةكة لةناو خةَلك قبوَلة ئيرت ئةو تانة و تةشةرةى ليَدةطريَت ، 

َدقَاِت  ] : وةكو ئيشى دوورِووةكان و ِِعنَي ِمَن الُْمْؤِمننَِي ِِف الصذ ِيَن يَلِْمُزوَن الُْمطذ اَّلذ

                                                           
 (. 144( ، و ) التعريف والتنبئة :  23جلة األصالة : عدد ـ) م (1)
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 ِ دةن كة زؤر دة، واتة : تانة و تةشةرة لةو كةسانة  [يَن َل ََيُِدوَن إَِلذ ُجْهَدُهْم َواَّلذ
 صةدةقة دةكةن وة ئةوانةى كة هةذارن و صةدةقة دةكةن .

لةطةأل  كتيَبةكانيةوة دةيناسني ، وة لة ئةلبانى ـ لةواتة : ثيَشةوا ئةم ثياوة ـ 
داوة ـ لة بريوباوةرِدا سةلةفية ، و دانيشتنةكانيةوة دةيناسم ـ كة هةنديَك رِووي

م هةنديَك لة خةَلكى دةيانةويَت بةندةكانى خوا بيَباوةرِ آلمةنهةجى سةالمةتة ، بة
بكةن بة شتيَك كة خواى ثيَى كافر و بيَاوةرِ نةكردوون ، ثاشان بانطةشةى ئةوة 

رؤ و دةكات كة هةر كةسيَك ثيَضةواةى بكات لةم تةكفري كردنةوة مورجيئةية ـ بةد
 بؤ ئةم وتةية مةطرن لة هةر كةسيَكةوة دةردةضيَت . آبوهتان ـ لةبةر ئةوة طو

وة لة ثرسياريَكى تردا و سةبارةت بة هاودةنط بوون يان ثيَضةوانة بوونةوةى 
ي ـ)) هل َقولُه فثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة طةأل مورجيئةدا هاتووة : 

، واتة : ئايا ووتةى ئةلبانى لة بابةت و ثرسةكانى  رجئِة ؟ ((مـاِن قوُل الـَمساِئِل اإلمي
 باوةرِدا ووتةى مورجيئةية ؟

 يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بة رِاشكاوى فةرمووى : ) ابن عثيمني (ثيَشةوا 

 ا قال األوَّل :ـ)) أقوُل كم

 . (1)َسدُّوا  يْ اَن الَّذِ كَ مَ ـُسدُّوا الْ  وْ أَ اللَّوِم  نَ ُكُم        مِ ـــيْ بِ ا أِلَ ــ َأبَ ِهم اَل ــــلُّوا َعَليْ ـقِ أَ 

                                                           
 (. 4/98ي : خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، للبغدادي : ـا فـ) البيت للحطيئة كم (1)
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ٌث ، َفقيٌه ، وإن كاَن مُ ـٌم ، مُ ـعال ـ هُ ـاللَّ هُ مَ حِ ـ رَ يُّ ـاأللبان ًَث أقوى منُه َفقيهًا ، ـحدِ  حدِ 
ى اإلرجاِء أبدًا ، لكنَّ الذين يُريدوَن أن ُيكفِ روا الناَس ـوال أعَلُم َلُه َكالمًا يدلُّ عل

 هم ُمرجئٌة ، فـَُهَو ِمن ِبِب التَّلقيِب ِبلقاِب السُّوِء .َـّ نُه ، َوعن أمثاِله : إنيَقولوَن عَ 

ُمعتقِد ، وُحسِن ـِبالستقاَمِة ، َوسالمِة ال ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ يِ  ـوأَن أشهُد للشيِخ األلبان
 إال الرسوُل خطئ ، ألنَّه ال أحَد َمعصومٌ ـمقصِد ، َولكن َمَع ذلَك ال نَقوُل أنُه ال يُ ـال
 )) . 

 واتة : منيش ئةوة دةَليَم كة شاعرييَك ووتوويةتى :

 َسدُّوا يْ اَن الَّذِ كَ مَ ـُسدُّوا الْ  وْ ِم أَ اللَّوْ  نَ ُكُم        مِ ـــيْ بِ ا أِلَ ـ َأبَ م اَل ـهِ وا َعَليْ ـِقلُّ أَ 

ة ئةلبانى ـ رِةمحةتى خواى ليَبيَت ـ زاناية ، فةرمودةناسة ، شةرعزانة و فةقيه
بيَت ، وة  ، هةر ضةندة لةفةرموودةناسيدا بةهيَزترة لةوةى كة شةرعزان و فةقيه

هةرطيز هيض وتةيةكيم نةزانيوة كة ئاماذة بدات بةئريجا ، بةآلم ئةوانةى كة 
خةَلكى كافربكةن دةربارةى ئةو و هاوشيَوةكانى دةَليَن : ئةوانة مورجيئةن  آدةيانةو

 بةنازناوى خراث . ، ئةوا لةبابةتى ناز ناوليَنانة

وة من شايةتى دةدةم بؤ شيَخ ئةلبانى بةدامةزراوى ، و سةالمةتى بريوباوةرِ و 
م لةطةلَ ئةوةشدا ناَليَني هةَلة ناكات ، ضونكة هيض كةسيَك آلنيةت ضاكى ، بة

 . ثيَغةمبةرى خوا نةبيَت لة ثاريَزراو نية لة تاوان جطة مةعصوم و 
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)) حريص ثيَشةوا ئةلبانى فةرموويةتى :  ت بةووتةيةكى تريدا سةبارة وة لة
ي ـحاربة البدعة ، سواء كانت فـى العمل ِبلسنة ، و مـي ـ علـجدًا ـ أي : الشيخ األلبان

لةسةر ئيشكردن و سورِة  ، واتة : زؤر بةثةرؤش  (1) ي العمل ((ـالعقيدة أم ف
 لة كردةوةدا . بةسوننةت و دذايةتيكردنى بيدعة جا ض لة بريوباوةرِدا بيَت يان

حمد بن صاحل ـ) مخويَنةرى يةكخواثةرست لةكؤى ئةم سآ ووتةيةى ثيَشةوا 
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة سةبارةت بة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ن (ـالعثيمي
 تى ، بة ئاشكرا و بة رِوونى ئةم خاآلنةى خوارةوةت بةرضاو دةكةويَت :ويانيَفةرمو

  ئةلبانى لةكتيَب ، و لة لةطةأل دانيشتنةكانيةوة  ن (ـعثيمي) ابن ثيَشةوا
دةناسيَت بةوةى كة هةرطيز هيض وتةيةكى نية ئاماذة بةئريجا بدات ، بؤية شايةتى 
دامةزراوى ، و سةالمةتى بريوباوةرِ ، ونيةتضاكى بؤ دةدات ، و لةبريوباوةرِيشدا لةالى 

ة لةئةهلى سوننة و بةرطرى ئةو سةلةفية ، و مةنهةجى سةالمةتة ، وثياويَك
زؤر بةثةرؤشة لةسةر ئيشكردن بةسوننةت ودذايةتيكردنى  وننةت دةكات ، وسلة

 بيدعة جا ض لةبريوباوةرِدا بيَت يان لةكردةوةدا .

  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةو كةسانةى كة ثيَشةوا  ن (ـ) ابن عثيميثيَشةوا
 نيَت .ئةلبانى بة ئريجا تؤمةتبار دةكةن بة هةَلة دةزا

                                                           
 (.ي ـحمد الشيبانـى مـن إلـي ، من رسالة ابن العثيميـي ، للشيبانـاأللبان كتاب حياة  ) (1)
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  دةطةرِيَتةوة بؤ  ن (ـ) ابن عثيميهؤكارى ئةم تؤمةتباركردنة لة الى ثيَشةوا
 دوو خاأل :

يةكةم : رِق لةدَلبوون بةرامبةر بةثيَشةوا ئةلبانى ، بةتايبةت لةو كاتةى كة 
 دةبينن كة ئةم ثيَشةواية لةناو خةَلك قبوَلة بؤية ئةو تانة و تةشةرةيةى ليَدةطرن !!!

ؤضوونى تةكفرييانةى تؤمةتباركاران ، ئةوةش بةوةى كة هةنديَك دووةم : ب
لةخةَلك هةن دةيانةويَت بةندةكانى خوا تةكفري بكةن بة شتيَك كة خواى ثةروةردطار 
ثيَى كافر و بيَاوةرِى نةكردوون ، ثاشان بانطةشةى ئةوة دةكات ـ بةدرؤ و بوهتان ـ 

 كردنةدا مورجيئةية !!!  كة هةر كةسيَك ثيَضةواةى ببيَتةوة لةم تةكفري

ى جا نازامن بؤ ئيَمةى موسَلمان وةكو ثةرِى ـ بآ ويست ـ بكةوينة رِووطةى با
ةوة ؟!!! نمبانسورِيَن يانةويَت و بةويستى خؤانبي دابةهةر كويَيةك ئةو جؤرةكةسانة و

هةَلكةويَت ، و بةشيَوة و شيَوازيَك تانة  ـآهةرجارة و كةسيَكى نةزان و كةودةمنان ل
 و تةشةرة ، توانج بدات لة ثيَشةوايامنان !!! و تؤمةتباريان بكات بةوةى كة :

 !!! (مةرجةئةن !!!  )جاريَكيان : ثيَشةوايامنان غوالتى 

نةخيَر ئةجمارةيان دةيطؤرِن بةوةى كة : تةنها مورجيئةن !!! نةك غوالتةكانيان 
!!! 
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ى ئريجاوة !!! يان ئريجايان دواجاريش ديَنةوة ودةَليَن : كةوتوونةتة ذيَر كاريطةر
 تيَداية !!!

 كة هةر هةمووشى لة ستةم و درؤ نةبيَت هيضى ترى تيابةسةر نية !!!

هؤكارى سةرةكيشى نةطةرِانةوةية بؤ ثيَشةوايان , و طةورة زانايانى سةردةم ، و 
متمانة كردنة سةر ووتةكانيان ، و طويَنةدان بة ووتةى كةسانى كةودةن ، و 

 نى سةردةم .سةرةنةزانةكا

 حمد بن إبراهيم آل ـ) م ثيَشةوا وموفتى ثيَشووترى وآلتى سعودية
 : الشيخ (

لةوةسفى ثيَشةوا ئةلبانيدا ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم ثيَشةواية 
 .(1) (( لِ اطِ بَ الْ  لِ هْ أِلَ  ةٍ مَ ادَ صَ مُ ، وَ  ق ِ حَ لْ لِ  ةٍ رَ ـصْ نُ ، وَ  ةٍ ـنَّ سُ  بُ احِ صَ  وَ )) هُ ـ فةرموويةتى : 

واتة : ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ زانايايةكى خاوةن سوننةتة ، 
ثشتيوان و سةرخةرى رِاستى و رِةوايية ، و بةرهةَلستكار و رِووبةرِووكارى كةسانى 

 نارِةوايية .

 

 
                                                           

 (. 92/ 4جموع فتاوى ورسائل الشيخ إبراهيم آل الشيخ : ـ) م (1)
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 خوا  ـ ) عبدالعزيز آل الشيخ ( موفتى ئيَستاى وآلتى سعودية
 : ـبيثارَيزَيت 

شةوا ئةلبانى هاوضةرخى سآ لة موفتيانى وآلتى سعودية بووة ، يةك ثيَ
لةدواى يةك ثاكانة و وةسفى ضاكيان كردووة و طةواهى دروستى ثةيرِة و زانايةتيان 

ـ خوا  ) عبدالعزيز آل الشيخ (بؤ داوة ، ئةوةتا موفتى ئيَستاى وآلتى سعودية شيَخ 
ي من ـر الدين األلبانـ)) الشيخ َنصةَليَت : بيثاريَزيَت ـ وةكو موفتيانى ثيَشووى خؤى د

ريف : ـحديث الشـن ِبلعلم ، و الفضل ، و العناية ِبلـمعروفيـخواص إخواننا الثقات ال
 . (1) تصحيحا ، و تضعيفا ((

متمانة ثيَكراوةكامنانة  ىتايبةت يـانىلة برا ي (ـانـرالدين األلبـ) َنصواتة : شيَخ 
رِووى  وبايةخدان بة فةرموودةى ثريؤز لة، ةزلَ وف، زانست : كة ناسراوة بة
 ةكانيةوة .ـ ) ضعيف (و  ) صحيح (جياكردنةوةى 

 ةٍ ـنَّ سُ  بُ احِ صَ  لٌ جَ )) رَ فةرموويةتى : ـ خوا بيثاريَزيَت ـ وة لة ووتةيةكى تريدا 
و سوننةتى  ، واتة : ثياويَكة لةسةر سوننةتة (2) ا ((هَ نْـ عَ  عٌ افِ دَ مُ ، وَ  ةِ ـنَّ لسُّ لِ  بٌّ حِ ـمُ ، وَ 

 خؤشدةويَت و بةرطريشى ليَدةكات .

 
                                                           

 (. 65، ص  23جلة األصالة ، العدد ـ) م (1)

 (. الـمصدر نفسه)  (2)
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 مقبل بن هادي  فةرموودةناس وموجاهدى وآلتى يةمةن شَيخ (
 : الوادعي (

ووتةيةكى  لةـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموودةناس و موجاهدى وآلتى يةمةن 
محةت بةنرخيدا هةَلويستى خؤى ئاشكرا دةكات سةبارةت بة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِة

بيَت ـ ، و ئةوانةش كة تانةو توانج دةدةن لةم ثيَشةواية ، ئةوةش لةو ووتةيةى كة 
 تيَيدا فةرموويةتى :

ي ِعلمه إال مبتدع من ذوي األهواء ، فهم ـرالدين وفـي الشيخ َنصـ)) ال يقدح ف
 الذين يبغضون أهل السنة ويُنفرون عنهم .

حديث ، و قد ـي علم الـر فـجد له نظيي ال يو ـرالدين األلبانـحمد َنصـإن الشيخ م
ى جهل ـمتحمسون لإلسالم علـه بعلمه و بكتبه أضعاف ما يقوم به أولئك الـنفع اللَّ 

 أصحاب الثورات و االنقالِبت .

مجددين ـي من الـرالدين األلبانـحمد َنصـه به أن الشيخ مـوالذي أعتقده وأدين للَّ 
 ةِ ئَ مِ  ل ِ كُ   سِ أْ ى رَ ـلَ عَ  ةِ مَّ اأْلُ  هِ ذِ هَ ـلِ  ثُ عَ بْـ يَـ  هَ ـاللَّ  نَّ إِ  » الذين يصدق عليهم قول الرسول :

 . (1)ره ( (( ـرواه أبو داود وصححه العراقي وغي)  «ا هَ نَـ يْـ دِ  رَ مْ ا أَ هَ ـلَ  دُ د ِ جَ ـيُ  نْ مَ  ةٍ نَ سَ 

                                                           
 (. 7ـ  6رهان ، ص ـ) إقامة الب (1)
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و بة زانستةكةى ناَليَت مةطةر كةسيَكى  رالدين (ـ) َنصواتة : قسة بة شيَخ  
وانى هةوا وئارةزوو نةبيَت ، ئا ئةوانةى رِقيان لةئةهلى بيدعةضى لةشويَنكةوتو

 ي (ـرالدين األلبانـ) َنص. بةدَلنياييةوة شيَخ  نةوةويَنةرِيَدةسوننةية وخةَلكيان ل
زانست و كتيَبةكانى  هاوشيَوةى نية لةزانستى فةرموودةدا ، وة خواى طةورة بة

بةجؤش نةزانة ئةو كةسة  سوودى بةخشيوة بةموسَلمانان ضةند ئةوةندةى ئةوةى كة
 . ةنكيبؤ ئيسالمى دة ى وكودةتاكار و ئاشوبطيَرِانةوحةماس

لةو نويَكةرةوانةى ئايينة كة  ي (ـرالدين األلبانـحمد َنصـ) موة ثيَم واية شيَخ 
 ثُ عَ بْـ يَـ  هَ ـاللَّ  نَّ إِ  »دةبيَت :  آبةسةردا جيَبةج ئةم فةرموودةيةى ثيَغةمبةريان 

رواه أبو دادو وصححه )  « اهَ نَـ يْـ دِ  رَ مْ ا أَ هَ ـلَ  دُ د ِ جَ ـيُ  نْ مَ  ةٍ نَ سَ  ةِ ئَ مِ  ل ِ كُ   سِ أْ ى رَ ـلَ عَ  ةِ مَّ اأْلُ  هِ ذِ هَ ـلِ 
 . ره (ـالعراقي وغي

) ابن بةمةش ئةوة ئاشكرا دةبيَت كة ئةم زانا بةرِيَزة هاودةنطة لة طةأل ثيَشةوا 
ةت بيَت ـ بة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةوةى كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمح ِبز (

نويَكةروة و موجةديدى ئايني دةذميَردريَت لة سةردةمى خؤى ، بة بةَلطةى هةمان 
فةرموودةى ثيَشوو ، وة لةوةشدا هاودةنطة لة طةَليدا كة نابيَت تانة و تواجنى 
ليَبدريَت ، بةَلكو زياد لةسةر قةدةغةكردنى بؤ ئةوة ، ئةو كةسةش بة موبتةديع و 

وةكانى دةزانيَت ، ضونكة ئةو كةسانة بةرهةَلستكارى ئةهلى شويَنكةوتةى ئارةزو
 سوننة و جةماعةن .
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 ـ :  خوا بيثارَيزَيتـ  ) الدكتور صاحل الفوزان ( شيَخ و زاناى ثايةبةرز 

سةبارةت بةوةى كة  ) صاحل الفوزان (ثرسياريَك كرا لة شيَخ و دكتؤرى ثايةبةرز 
انكارةوة بآلودةكريَتةوة لة تانةدان لةطةورة لةم دواييانةدا لةاليةن كةسانيَكى نةز

زانايانى سةردةم وةكو ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ، رِاى بةريَزيان ضية لةو 
رة ـي اآلونة األخيـاحة الوالد ، كثر فـ)) مسبارةيةوة ، و ئةمةش دةقى ثرسيارةكةية : 

 هُ مَ حِ ـ رَ ي ـهم ، ومن ذلك العالمة األلباني عقائدـا فـاء السيمـي األئمة و كبار العلمـالطعن ف

ي هذه الفرية ، وما ـا قولكم فـجهلة األغرار من يرمونه ِبإلرجاء !!! فمـحيث ظهر من ال ـ هُ ـاللَّ 
ن طلبة العلم ، وكبتا للفتنة ، ـي قطعا للخالف الواقع بيـاحة الشيخ األلبانـي مسـقولكم ف

ةم دوايانةدا تانةدان لةثيَشةوايان و طةورة زانايان ، واتة : ل را ؟ ((ـه خيـوجزاكم اللَّ 
ئةلبانية ـ رِةمحةتى ثيَشةوا زؤر بووة بةتايبةتيش لةبريوباوةرِيان ، لةو زانايانةش زؤر 

خواى ليَبيَت ـ كة هةنديَك كةسى نةزانى فريَوخواردوو بة ئريجا تؤمةتبارى دةكةن 
ن ضية سةبارةت شيَخ ئةلبانى قسةتان ضية سةبارةت بةم قسة هةَلبةستنة وة قسةتا

بؤ نةهيَشتنى ئةو جياوازى و خيالفةى لة نيَوان فيَرخوازاندا هةية وة بؤ سةركوت 
 كردنى فيتنة ـ خوا ثاداشتى خيَرتان بداتةوة .

بةرِيَزيشان بة رِاشكاوى ثاكانة و طةواهى رِاستى و دروستى بريوباوةرِى ثيَشةوا 
ى الكالم الذي مر وهو ـ)) رجعنا إلفةرمووى :  ئةلبانى و هةوأل و كؤششةكانى كرد و

ي ـجوز فـجرح والتعديل ، هذا كالم ال يـي الناس وأن هذا من الـاء ، والكالم فـجريح العلمـت
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مة ـمغفرة والرحـه و نرجوا له الـمة اللَّ ـى رحـي إلـي توفـاء ، والشيخ األلبانـالعوام فكيف ِبلعلم
ه ـخطأ فاللَّ ـيء من الـي شـوعقيدته سليمة ، وإن وقع ف ، وله جهود ... وله جهود جيدة ،

، واتة : طةرِاينةوة  (1)ن الناس (( ـره بيـيء وننشـجوز أننا نبعث هذا الشـيغفر له ، و ال ي
سةرباسى رِؤشتوو كة ئةويش بريتيية لة جةرحكردنى زانايان وة قسةكردن لةسةر 

ئةمة قسةيةكة سةبارةت بةخةَلكى ـة ،  جرح والتعديل (ـ) الخةَلكى وة ئةمةش لة 
عةوام دروست نية ضجاى زانايان ، شيَخ ئةلبانى وةفاتى كردووة بؤ رِةمحةتى خوا وة 

، وة هةية ، وة كؤششى زؤرى ضاكىرِةمحةمتان بؤى هةية ئوميَدى ليَخؤشبون و
، وة بيَتدة، ئةطةر كةوتبيَتة هةَلةيةكيشةوة خوا ليَى خؤش بريوباوةرِى سةالمةتة

و لةناو خةَلكدا وبالوى بيوروذيَنني بآلوبكةينة ودروست نية ئيَمة ئةم شتة 
 .بكةينةوة

 

 

 

 

                                                           
ي : كليـة ـم ، وذلك ف4/4/2007موافق : ـهـ ، ال1428يع األول /رب /16وم األربعاء : ي)  (1)
  (.ة ـمدينة النبويـجامعة اإلسالمية ِبلـحديث ِبلـال
 (. http://up.9q9q.net/up/index.php?f=Svq55zuWR) الرابط :   

 

http://up.9q9q.net/up/index.php?f=Svq55zuWR
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 لةم  جرح والتعديل (ـ) ال زاناى موجاهيد و هةلَطرى بةيداخى
 ـ : خوا بيثارَيزَيتـ  ي (ـمدخلـ) ربيع بن هادي السةردةمة شيَخى دكتؤر 

ةمحةت بيَت ـ لة الى زاناى ثلة و ثاية و مةنزيلةتى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِ
) ربيع بن ةردةمة شيَخ ـلةم س ديل (ـرح والتعـجـ) الموجاهيد و هةَلطرى بةيداخى 

ـ خوا بيثاريَزيَت ـ ثلة و ثاية و مةنزيلةيةكى زؤر طةورة بووة ،  ي (ـدخلـمـادي الـه
بةوةى كة دةبينني بة سةروةر و ثيَشةواى ئةهلى حةديسى دةزانيَت لة سةردةمى 

ي ـ)) هل الشيخ  األلبانيدا ، ئةوةش لةوة وةآلمى ئةم ثرسيارةى كة تيَيدا هاتووة : خؤ
، واتة : ئايا شيَخ ئةلبانى بة سةروةر و  ر ؟ ((ـي هذا العصـحديث فـهو رأس أهل ال

 ثيَشةواى ئةهلى حةديس دادةنريَت لةم سةردةمةدا ؟

م به الشيخ ) ابن ِبز ( و ) ابن ه هذا ُيسل ِ ـ)) واللَّ ئةويش لة وةآلمدا فةرموويةتى : 
حديث ال يُلحق ، ال يلحق ـي الـهذا أنه فـروه ، سألوهم بـاء الذين عاشـن ( و العلمـعثيمي

ي ـي . بل أَن أرى فـى ما وصل إليه الشيخ األلبانـأبدًا ، بل من قرون ما أحد وصل إل
ى الكتب ، ـاالطالع عل يـحقه ال ) ابن تيمية ( و ال ) ابن حجر ( فـاإلطِ الع أنه ما ل

ي ـجد فـر عن ساعد الـحفظون أكثر منه ، لكن االطالع و البحث و التشميـحفظ يـال
 ر له هذا الرجل .ـالبحث ال نظي

ها عن تقدمي هذا القدر ، و كل من ـو قدَّم مكتبة لإلسالم ، تعجز الدول و مؤسسات
 ى هذا الرجل .ـحـديث اآلن عالة علـي الـيكتب ف



 

 

 363 ba8.org 

 ................................                    ةمحةت بي ت  لة ئريجا                               بةرائةتى ثي شةوا ئةلبانى بة ر 

حطه ـه من قلب أوروِب و يـا الرجل و ما عرف حقه العرب ، رجٌل ينقله اللَّ و ظلم هذ
ويقدِ م هذه ، ن سنة ـو يعكف فيها ستيـ رق ـي الشـأحسن مكتبة فـ مكتبة الظاهرية ـي الـف
 .مع األسف ال يعرف الفضل ألهله إال ذووه  ا ؟َـّ جهود العظيمة ، ماذا لقي منـال

رهم ـن ( وغيـرفوا له به ) ابن ِبز ( و ) ابن عثيميـلفضل و اعتاء فعرفوا لـه ِبـأمـا العلم
رها عرفوا منزلة ـي و غيـمغرب العربـهند و الباكستان و الـاء الـاء اإلسالم ، و علمـمن علم

 الةُ الصَّ  هِ يْ ل  عَ ـ ه ـي خدمة سنة رسول اللَّ ـمنهج و فـي العقيدة و الـهذا الرجل و ماذا قدَّم لامة ف

ر ما جاز ـخي ـ المُ السَّوَ  الةُ الصَّ  هِ يْ ل  عَ ـ ه وسنة نبيه ـه وجزاه عن دين اللَّ ـمه اللَّ ـ، فرح  ـماُلالسَّ وَ 

 . (1) ه ودينه ((ـمن خدموا سنة رسول اللَّ ـن و لـالعاملي

                                                           
 (.هـ 01/1426/ 26 : مجلس يو ـ) م (1)

؟  ف م سئل اإلهاا أمحد اآلن عن ع ار. األل واني  : )) ـ هُـاللَّ ُهظ ِفـ َحي ـمدخلـوقال الشيخ ربيع بن هادي ال
ك ف إنسان حيارب اإلرجاء طوم  ح اتوه يف عودد هون كب وه ويف أشورطبه ويف       .  ل   هرجئا : ل ا 

ه ـ اسـتنكرت هـذه ـ؟!! وأَن واللَّـ إنوه هرجويء  ن وا  ف وه :   !!  ثا بودرت هنوه ع وار.   ؟!  ح اته ك  ا
ان ـ ـي االميــال فــرط كمـهذه العبارة ـ العمل ش ـ هُـاللَّ هَُمِحـ َري ـره ـ قبل أن يقوهلا األلبانـالعبارة ـ من غي

رط صـحة ؟ ـال أو شــرط كمــيشاركه شـيئا مـا , سـألوه عـن العمـل ، هـل هـو شـ ـ هُـاللَّ هَُمِحـ َروابن ِبز 
ري قــال : ـال القلــوب ، وعنــد غيـــرط صــحة كالصــالة ـ و عنــدي قــال : وأعمـــمنــه مــا هــو شــ قـال :

ال . فقـد ـرط كمــرط صـحة ، مثـل الصـالة و مـا عـداها كلهـا شــال مـا هـو شــالصالة ـ ، مـن األعمـ
( ان إال الصالة (ـال اإلميـي كل أعمـي كل اإلسالم إال الصالة ـ فـر ـ فـي جانب كبيـي فـشارك األلبان
ـــبعــض أعمــ ـى، و تعليــق علــ [وكــذلك جعلنــاكم أمــة وســطاً  ]ي التوحيــد ـ) كلمــة فــ حدادية ـال ال
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ئةمة ـ سةروةرى و ثيَشةوايةتى ئةلبانى بؤ ئةهلى حةديس لةم وةَلآلهي واتة : 
و ئةو زانايانةى كة لةطةَلى ذياون  ن (ـ) ابن عثيميو  ) ابن ِبز (سةردةمةدا ـ شيَخ 

دانيان ثيَداناوة ، ثرسياريان ليَكراوة دةربارةى ئةم بابةتة ئةوانيش فةرموويانة لة 
فةرموودةدا كةس ثيَى ناطات هةرطيز ثيَى ناطات ، بةَلكو ضةندة سةدةية هيض كةسيَك 

، بةَلكو من وادةبينم لة نةطةيشتووة بةوةى كة شيَخ ئةلبانى ثيَى طةيشتووة 
يش ثيَى نةطةيشتوون لة  ) ابن حجر (و نة  ) ابن تيمية (موتااَلكردندا نة 

كردنى كتيَبدا ، ئةوان لة ئةلبانى زياتر شتيان لةبةر بووة ، بةَلكو لة آلموتا
كردن و تويَذينةوة و كؤشش كردنى زؤر لة تويَذينةوةدا ئةم ثياوة ـ ئةلبانى ـ آلموتا

 نية . هاوشيَوةى

كتيَبخانةيةكى ثيَشكةش بةئيسالم كردووة ، دةوَلةت و دامةزراوةنيان ناتوانن 
ئةم رِيَذةية ثيَشكةش بكةن ، ئيَستا هةر كةسيَك لة فةرموودةدا دةنووسيَت سوود لة 

 نوسينةكانى ئةو وةردةطريَت .

ة وة ئةم ثياوة ستةمى ليَكراوة و عةرةبيش هةقيان نةزانى ، ثياويَك خواى طةور
كة ضاكرتين كتيَبخانةية  ) ظاهرية ( ناوجةرطةى ئةوروثاوة بؤ كتيَبخانةى طواستيةوة لة

                                                                                                                                                 

ي ) ـي فــمدخلــ، وأصـل الكتـاب : لقـاء مـع شـيخ العالمـة ربيـع بـن هـادي ال 86جديدة ، ص : ـال
21  /12  /1425 .) 

 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط : )
http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002 .) 

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002
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لةرِووذهةالتدا شةست سالَ تيَيدا مايةوة و ئةم كؤشش و كارة زؤرةى ثيَشكةش كرد ، 
بةداخةوة قةدرى خاوةن فةزَلةكان نازانريَت تةنها لةاليةن  ضى لة ئيَمةوة ثيَطةيشت ؟

 .يَت كة هاوشيَوةى ئةوانن ئةو كةسانةوة نةب

ن ـ) ابن عثيميو  ) ابن ِبز (بةآلم زانايان فةزَليان زانيوة ودانيان ثيَداناوة بؤى ، 
جطة لةوانيش لةزانايانى ئيسالم وزانايانى هيند وثاكستان ومةغريبى عةرةبى  (

وجطة لةوانيش ثلةوثايةى ئةم ثياوةيان زانيوة لةطةلَ ئةوةى كة ثيَشكةشى كردووة 
 رِيَباز و خزمةتكردنى سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا مةنهةج وو  ة بوارى بريوباوةرِل

، رِةمحةتى خواى ليَبيَت خواى طةورة سةبارةت بةخزمةتةى كة ثيَشكةش بة ئايني و 
كردوويةتى ثاداشتى بداتةوة بةباشرتين ثاداشت كة  سوننةتى ثيَغةمبةرةكةى 

و ئايينةكةى  تى ثيَغةمبةرةكةى ثاداشتى ئيشكةران و خزمةتكارانى سوننة
 دابيَتةوة .

ـ خوا بيثاريَزيَت ـ هاودةنطة لةطةأل  ي (ـمدخلـ) ربيع بن هادي ال كةواتة شيَخ
و زانايانى ترى هيدندستان ،  ن (ـابن عثيمي)  و( ِبز  ) ابنزانا و ثيَشةوايان 

بة رِةمحةت  ثاكستان وآلتانى ترى ئيسالميدا لة سةر ئةوةى كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ
 بيَت ـ سةروةر و ثيَشةواى ئةهلى حةديسة لة سةردةمى خؤيدا .

نةك هةر ئةوةندة بةَلكو بة شيَوةيةكى رِاشكاوى و ئاشكرا تر طةواهى لةسةر 
دروستى بريوباوةرِى ئةم ثيَشةوا دةدات ، لةخزمةت كردنى بؤ ثةيرِةو وبريوباوةرِى 
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بيدعةكاران ، بةتايبةت مورجيئة  ئةهلى سوننة وجةماعة ، بةرثةرض دانةوةى بؤ
)) طومرِاكان ، لةم بارةيةوة ثرسياريَكى ئاراستة دةكريَت كة ئةمة دةقةكةيةتى : 

هذه الرسالة و أصبحوا ـر من الشباب َتث روا بـي رحيم هذا وكثيـالسائل : وردت رسالة ألب
 مُ اك  زَ ـ جَ كلمة حول الشيخ األلباين   ، فنرجوا منكم...  ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ ي ـي الشيخ األلبانـيطعنون ف

هةية زؤريَك لةطةجنان ثيَى  ) أبو رحيم (، واتة : ناميَلكةيةكى  (( ـ را  يْ خَ  هُ اللَّ 
دةدةن ، بؤية داواكارين ليَتان وتةيةك بَليَن ... كاريطةربوونة و تانة لةشيَخ ئةلبانى 

 ن بداتةوة .شيَخ ئةلبانى ... خوا ثاداشتى خيَرتا سةبارةت سةبارةت بة

جوز ـو ال ي، ي من أئم ة السن ة ـ)) األلبانبةرِيَزيشيان لة وةآلمدا دةفةرموويَت : 
يغفر له فيه ، َنن ال  ـ هُ ـاللَّ  اءَ شَ  نْ إِ ـ لكم الطعن فيه ، و إذا أخطأ فهو خطأ اجتهادي 

 يـن عاما أو أكثر فـنقول أن ه معصوم ، لكن نقول : إن  هذا الرجل جن د نفسه ست ي
حاربة البدع و أهلها ، و ُحوِرَب من كل  مكان ـمنهج ، خدمة العقيدة ، و مـخدمة ال

 ة .ـمواقف الر ديئـهذا العقوق و هذه الـحق  فال يكافَأ من ا بـألجل هذا ال

ه ـاستفيدوا من علم الرجل الذي قد مه لكم ، استفيدوا من خدمته لسن ة رسول اللَّ 
ر أ من ـرجاء ، هذا الذي تلصقونه به ، مات وهو يتبحاربته لإلـ، خدمته للعقيدة ، م

 م ن يرميه ِبإلرجاء .ـاإلرجاء و يبكي م

مرجئة خالفوا  ـان قول وعمل و اعتقاد و يزيد وينقص ، و الـفإذا كان يقول : اإلمي
ن ـخالف بيننا و بيـي العز يقول الـ، هذا ابن أب  هـه و سن ة رسول اللَّ ـكتاب اللَّ 
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ي : ال ليس بلفظي ، ـقال األلبان، اعته خالف لفظي ـمـء أبو حنيفة و جمرجئة الفقها
ر ( ـ و أك د هذا ـرح الصغيـرح الطحاوية له ) الشـبل هو حقيقي و جوهري ـ راجعوا ش

مناظرة ال نسقطه ـي حال الـى أن مات ، فإذا صدرت منه كلمة فـمرا ت و كر ات إل
 ى طريقة أهل األهواء .ـعل

ي ـو لو كان خصم األلبان ـ هُ ـاللَّ  اءَ شَ  نْ إِ ـ حق  ـل أحدا ، نقول كلمة الو َنن ال جنام
حق  ـ فضال عن أن يكون واحد سلفي  ـ و إذا  ـحق  معه نقول الـهودي  أو مبتدع و الـي

 . (1) (( ـ هُ ـاللَّ  اءَ شَ  نْ إِ ـ ره و نذ ب عنه ـحق  له ننصـكان ال

دروست نية بؤتان تانةى ليَبدةن ،  واتة : ئةلبانى لة ثيَشةوايانى سوننةية و
هةية  وونليَخؤش ب، و ـ هُ ـاللَّ  اءَ شَ  نْ إِ ـ ة ـ ) اجتهادي (ئةطةر هةَلةى كرد هةَلةيةكى 

م دةَليَني ئةم ثياوة شةست سالَ يان زياتر آلئيَمة ناَليَني ثاريَزراوة لةتاوان ، بةبؤى ، 
ةوةى بيدعة وئةهلى بيدةع لةخزمةتى مةنهةج و خزمةتى بريوباوةرِ و بةرِنطاربوون

كردووة لةهةموو شويَنيَك لةبةر ئةم هةقة دذايةتى كراوة بؤية بةم ئازاردان و يكار
 هةَلويَستة خراثانة لةاليةمنانةوة ثاداشت نادريَتةوة .

سوود لة زانستى ئةو ثياوة وةربطرن كة ثيَشكةشتانى كردووة ، سوود لة 
وة خزمةتكردنى بريوباوةرِ و  ةرى خوا خزمةتكردنى وةربطرن بؤ سوننةتى ثيَغةمب

                                                           
 (. ـ هُـاللَّ ُهظ ِفـ َح يـمدخلـجزائر مع العال مة الشيخ ربيع بن هادي الـمة طلبة العلم من الـ) نص  مكال (1)
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) ، ئةوةى كة دةيدةنة ثاَلى مرد و خؤى بةرى دةكرد لة  ) إرجاء (دذايةتيكردنى 
 . ) إرجاء (و دةطريا سةبارةت بةو كةسانةى تؤمةتبارى دةكةن بة  إرجاء (

مورجيئة وة كةم دةكات ،  دةيوت : باوةرِ وتة وكردةوة وبريوباوةرِة و زياد و
 ي العز (ـ) ابن أبيان كردووة  ضى كتيَبى خوا و سوننةتى ثَغةمبةرى خوا سةرثيَ

دةفةرمويَت : جياوازى و خيالف لة نيَوان ئيَمة و مورجيئة فوقةها جياوازى و 
فةرموويةتى : نةخيَر زارةكى نية ، بةَلكو  يشئةلبان!!!  ) لفظي (خيالفى زارةكية 

) الطحاوية بطةرِيَنةوة بؤ شةرحى ئةلبانى بؤ  جياوازييةكى رِاستةقينة و ناوةرِؤكية ـ
) م ئةطةر لة كاتى آلوة ئةمةى ضةندين جار دووثات كردووةتةوة تا مردنى ، بة (

ى ناكةين وةكو ـ ) إسقاط (دا رِستةيةكى ليَوة دةرضووبيَت بة هؤى ئةوةوة  مناظرة (
 رِيَبازى شويَنكةوتوانى هةوا و ئارةزوو .

اكةين ، وتةى هةق دةَليَني ـ ئةطةر خوا ويستى ى كةس نموجامةلة ئيَمة
لةسةر بيَت ـ ئةطةر ئةو كةسة دذى ئةلبانية جولةكة يان بيدعةضى بيَت و هةق 
لةطةلَ ئةودا بيَت هةق دةَليَني ـ ض جاى ئةو كةسة سةلةفى بيَت ـ ئةطةر هةق 

 .بيَت ـلةطةَلدا بيَت سةرى دةخةين و بةرطرى ليَدةكةين ـ ئةطةر خوا ويستى لةسةر 

ـ خوا بيثاريَزيَت ـ لةوةآلمى ثرسياريَك كة  ي (ـمدخلـ) ربيع بن هادي الشيَخ 
 ى ـال  عَ ت   هُ اللَّ  هُ مَ حِ ـ َر يـر اإلمام األلبانـحدث العصـ)) هناك من يرمي مئةمة دةقةكةيةتى : 

، واتة : هةنديَك كةس فةرموودةناسى سةردةم ثيَشةوا  نرجو التعليق (( !!ِبإلرجاء 
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) تؤمةتبار دةكةن ، داوا دةكةين  ) إرجاء (لبانى ـ رِةمحةتى خواى ليَبيَت ـ بة ئة
 لةسةر ئةوة بدةى . تعليق (

ئةوة دووثات دةكاتةوة كة ئةو تؤمةتباركردنة بة ئريجا بؤ ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة 
رِةمحةت بيَت ـ دذايةتى كردنى ئةولياياكانى خواى ثةروةردطارة هةروةكو لة 

هاتووة ، سةرضاوةى هةَلةكانيشيان لة  انى ثيَغةمبةرى خوادا فةرموودةك
 تؤمةتباركردنةكانياندا دةطيَرِيَتةوة بؤ : 

دةخويَنريَتةوة ، سةرةرِاى ئةوةى  ـآئةوةى كة ضةند ووتةيةكى طشتني و ئةوةيان ل
كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثيَشينى لةو ووتانةدا هةية ، بةواتايةكى تر 

ن و ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة ووتةكانيدا  ) لفظي ( هةَلةكان طؤيني
 ثيَضةوانةى ئةوةى سةملاندووة .

نازانيَت ، كة ئةمةشيان وةكو خاَلى  يان بؤ ئةوةى كة : نويَذنةكةر بةكافر
ثيَشوو ثيَشني ثيَشةوايانى ئيسالم ثيَشى كةوتوون ، وةكو ثيَشةوا مالك ، وشافعى ، 
و أبو حةنيفة ، وثيَشةوا ئةمحةديش ـ بة رِةمحةت بن ـ لة بؤضوونيكيدا ، ئةمةش 

، ئةوة ثيَويست دةكات لة سةر ئةوانةى كة ثيَشةوا ئةلبانى بةوة تؤمةتبار دةكةن 
 دةبيَت ئةو ثيَشةوايانةش بةهةمان تؤمةت تؤمةتبار بكات !!! ائةو

 ة :وةآلمةكةى شيَخة بؤ ثرسيارةكةى سةرةودةقى ئةمةش 
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الذي  ي هريرة ـمن حديث أبـ ال عَ وَ  لَّ جَ ـ ه ـا يرويه عن اللَّ ـفيم  )) يقول النيب
،  « بِ رْ حَ ـلْ ِبِ  هُ تُ نْـ آذَ  دْ قَ فَـ  اً ي  لِ ي وَ ـى لِ ادَ عَ  نْ مَ  »ه : ـي صحيحـاري فــرواه اإلمام البخ

ات ا هم منه برآء من عادـهامهم ِبـا ليس فيهم و اتـومعاداة أهل العلم ورميهم ِب
رى ، و ـاء جرمية كبـِبإلرج ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ رَ ـ ي ـهمة شيخنا الشيخ األلبانـن ، ... و تـمنافقيـال

 اء .ـــى اإلرجـمن يرد علـادح ، و زلل فاضح ، بل هو مـخطأ ف

 : و ه ا اخل ل دخل ع ى أولئك هن وج ني

ه ، لكن نرى ر و هو مسبوق إليـهناك إطالق عند شيخنا الشيخ نـاص المجه األو  :
خرج من الدين ( ، و هذا خطأ من ـي ال يـأنه خطأ ، و هو إطالقـه بـ ) أن الكفر العمل

 خالف منهجه هو نفسه عند التطبيق ؛ خطأ لفظي .ـالشيخ ي

ى ـي تعليقه علـا نراه فـان ( ، بينمـي اإلميـال فـرط كمـال شـوأيضا قوله ) إن األعم
مرجئة ، حَّت مرجئة ـان و هذا ضد مذهب الـمن اإلميرها يقرر أن العمل ـالطحاوية وغي

 الفقهاء .

ال ( ـرط كمـى مثل هذه العبارة : ) أن العمل شـعل ـ هُ ـاللَّ هُ مَ حِ ـ رَ وَنن وإن كنا ال نوافقه 

 . (1) اعاـمـي كفره إجـم يعمل عمال مطلقا ، فال شك فـألن من ترك العمل ِبلكلية و ل ؛

                                                           
لةوانةية ئةم ووتةيةى شيَخ رِةبيـع ـ خـوا بيثارَيزَيـت ـ ئـةوةى ليَبخويَنريَتـةوة كـة            (1)

رط  ـأن العمـل شـ )) كدةدانةوةى شيَخ بؤ ئةو ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانى كة فةرموويةتى :ليَ
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ا قال اإلمام البخاري أدركت ـقال هي عبارات السلف ؛ كمو إن أدق عبارة ينبغي أن ت
 ارة ... .ـان قول وعمل ( هذه أدق عبـاء يقولون : ) اإلميـألفا من العلم

وإن كان أطلق هذه الكلمة  ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ َر رـمعتقد الشيخ َنصـمتتبع لـلكن أقول : إن ال
جب التورع عن ـى الذهن ، ولذلك يـادر إل، فإنه عند التطبيق ال يريد مدلوهلا الذي قد يتب

م تقل إن ـر علم ؛ إذا لـمن يفتون بغيـرميه ِبإلرجاء ، بل إنه قد ظهرت زمرة اآلن و فئة م
ا كفروك أو وصفوك ِبإلرجاء ، و َنن نقول إن أدق العبارات هي ـرط صحة رِبـالعمل ش

وعمل ( بدال من أن منتحن ان قـول ـان ( أو ) اإلميـ) العمل من اإلميعبارات السلف : 
خوارج وإما أن ترد عليها ـالناس ِبلفاظ قد ترد عليها إلزامات ؛ إما أن ترد عليها من ِقَبِل ال

 ر .ـر كبيـمرجئة . فالتقيد ِبلفاظ السلف فيه خيـمن ِقَبِل ال

                                                                                                                                                 

وابيَت كة طوايا : ثيَشةوا ئةلبانى وازهيَنانى طشتى لةكردةوة بـةكوفر نـةزانيَت    (ال (ـكمـ
!! ئةم ليَتيَطةشتنةش لةووتةكةى شيَخ رِةبيع لةبةر ئةوةية ضونكة شيَخ ـ خوا بيثاريَزيَـت   

ر وسةبةبى هاودةنط نةبوونى لةطةأل ثيَشةوا ئةَلبانى لةم برِطةية دةطةرِيَنيَتةوة بؤ ـ هؤكا
: ) أن  هثول هو ه الع وار.   ى ـعلـ ـ هُـاللَّـ ُهَمـِحــ َر وحنن وإن كنا ال نماف ه))  ئةوةى كة دةفةرمويَت :

 ك ووره شووك يف فووا،  ألن هوون توور  العموول بالك  ووة و ي نعمول عمووا هط  ووا  ؛ال ( ـرط كمــالعمـل شـ

طومـان   )!!! بةآلم رِوونكردنةوةى مةبةست لةم برِطةيةى ثيَشةوا ئةلبانى لـة   (( ماعاوإج
 بة كوفر داناني ت ) تـرك جـنس عمـل ( وشوبهةى دووةم : تؤمةتباركردنى ثي شةوا ئةلبانى بةوةى كة

) شيَخ رِوونكراوةتةوة لةم نووسينةدا ئةوةش لة رِوونكردنةوة و بةرثرضدانةوةى ووتةى  ( !!!
 .ـ خواى ثةروةردطاريش زاناترة ـ  ( 415ـ  410) ة ثةرِةى ـل زيز الريس (ـدالعـعب
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ره لتارك الصالة ـى الشيخ : ) عدم تكفيـا البعض أيخذها علـاليت رِب السألة الثان ة :
حقيقة أَن أعتقد أن ـي الـهاوَن ـ فـمسألة هو مسبوق إليها ، فمن ترك الصالة تـو هذه ال (

هاوَن . ومع هذا كله فقد قال بعض ـي كفر اترك الصالة و لو تـرعية واضحة فـالنصوص الش
هاوَن ـمد أن اترك الصالة تـي حنيفة ورواية عند أحـجهابذة مثل مالك والشافعي وأبـاألئمة ال

 ي هذا ، فإذا قلنا إنه مرجيء ؟!ـكفر ، بل هو عاص من العصاة ، والشيخ وافقهم فال ي

ي ـمد فـة وأحـافعي وأِب حنيفـا القول ِبن مالكا والشـمسألة فيلزمنـى هذه الـبناء عل
م يقل به أحد من أهل العلم ، و إن كنا ـوهذا ل!!! ة ـرون مرجئـدى روايتيه كلهم يعتبـإح

جمهور ، والذي يبدو أن اترك الصالة يكفر مطلقا ـى الـمنسوبة إلـمر النرجح خالف هذا األ
 هُ تُ نْـ آذَ  دْ قَ فَـ  اً ي  لِ ي وَ ـى لِ ادَ عَ  نْ مَ »  هوالء :ـفإذن نقول ل، ي هذا واضحة ـ، و النصوص ف

ي ـفِ  هِ ـلَّ ال ةُ نَّ سُ وَ  ةٌ ومَ مُ سْ مَ  اءِ ـمَ لَ عُ الْ  ومُ حُ ـهم ما قاله ابن عساكر : )) لُ ـونقول ل « . بِ رْ حَ ـلْ ِبِ 
 (( . ةٌ ومَ لُ عْ مَ  مْ هِ يْ صِ قِ تَ نْـ مُ 

هفوات ، لكن فرٌق ـره عنده بعض الزالت و بعض الـي وغيـال شك أن الشيخ األلبان
ن من َتصُدر منه ـها و يقيم دينه عليها و بيـن أن يكون الشخص مرتكسا ِبلبدع يؤصل لـبي

ن خدمة للسنة ، و كل يؤخذ من قوله ي ِخَضمِ  ما قدم مـه أن يغمرها فـزلة أو هفوة لعل اللَّ 
رنت ، فالن ـخطورة هذا األمر و ال تفتتنوا بزِبالت اإلنتـ، انتبهوا ل ه ـويرد إال رسول اللَّ 

ر موقع يسمى ) ـهذَين الذي يردد خصوصا عبـمرجيء ، فالن كذا ، فالن كذا ... ال
ه ـثر ؛ يعِن و العياذ ِبللَّ موقع الذي هو ضد األثر و ضد أهل األـموقع األثري ( و هو الـال
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ي ذم أهل العلم و ذم طلبة العلم و القائم عليها أحد األطفال ـاء مستعارة فـيتكلمون ِبمس
 . (1) رة ((ـها جد خطيـمواقع فإنـي بعض البالد ، فاحذروا من هذه الـالصغار ف

 دا ـ كة بوخارى لةـ ) أبو هريرة ( لةفةرموودةى واتة : ثيَغةمبةرى خوا 
 نْ مَ  » ةحيحةكةيدا طيَرِاويةتيةوة ـ لةخواى طةورةوة دةطيَريَتةوة كة فةرموويةتى :ص
، دذايةتيكردنى ئةهلى عيلم وتؤمةتباركردنيان  « بِ رْ حَ ـلْ ِبِ  هُ تُ نْـ آذَ  دْ قَ ًا فَـ ي  لِ ي وَ ـى لِ ادَ عَ 

سيفةتى دوورِووانة ... وة تؤمةتباركردنى وبةرين لةعادةت يبةوةى كة تياياندا نية وليَ
تاوانيَكى طةورةية وهةَلةيةكى ئابرِووبةرة ، بةَلكو شيَخ لةو  ) إرجاء ( شيَخ ئةلبانى بة

 كةسانةية كة رِةديان هةية لةسةر ئريجا . 

 ئةوةى واى لةو كةسانة كردووة ر ةخنة لة شي خ بطرن دوو شتة : 

ةية ئةو ووتة رِةهايةى كة شيَخ وتوويةتى و ئيَمة ثيَمان واية هةَل ـر ووى يةكةم 
، ئةمةش  (كوفرى كردارى موسوَلمان لةئايني دةرناكات  )كة بريتيية لةوةى 

هةَلةية ثيَضةوانةى شيَخ خؤيةتى لةكاتى جيَبةجيَكردن و كرداريدا ، هةَلةيةكى 
 .  (2)ية  ) لفظي (زارةكى 

                                                           
 (. 30الثانية :  9الدقيقة :  1الساعة :  1: رح نواقض اإلسالم الشريط ـ) من ش (1)

ثيَشـةوا  ))  ووتةكانى شيَخ واتيَطةيشتوون كة دةَليَت : نةك وةك ئةوةى كة هةنديَك كةس لة (2)
 !!!((  ى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ووتةى مورجيئةكان دةَليَتئةلبان
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،  ان (ـي اإلميـال فـرط كمـال شـ) إن األعموة هةروةها ئةو وتةيةى كة دةَليَت : 
ـ و جطة لةويش ئةوةى  الطحاويةـ  بؤ سةرنووسينىيَكدا دةبينني لةلةكات

ضةسثاندووة كة كردةوة لةباوةرِة و ئةمةش دذى مورجيئةية هةتا دذى مورجيئةى 
 فوقةهائيشة .

وة ئيَمة ئةطةرضى هاورِانني لةطةَليدا ـ رِةمحةتى خواى ليَبيَت ـ لةسةر ئةم 
ضونكة هةر كةسيَك بةرِةهايى هيض ،  (كردةوة مةرجى كةمالة )  دةستةواذةية

 . (1)كردةوةيةك نةكات ئةوا طومان لة بيَباوةرِبونيدا نية بة كؤرِاى زانايان 

دةستةواذةيةك كة بوتريَت دةستةواذةكانى ثيَشينة ، و دروسرتين وة وردترين 
وةكو ثيَشةوا بوخارى كة دةفةرمويَت طةشتم بةهةزاران كةس لة زانايان دةيانفةرموو 

 ، ئةمة ووردترين دةستةواذةية . (باوةرِ : ووتة و كردةوةية  ): 

ئةوةى بةدواى بريوباوةرِى شيَخ ناصردا بطةريَت ـ رِةمحةتى خواى  بةآلم دةَليَم :
ووتةيةشى وتبيَت ، ئةوا دةبينني شيَخ لةاليةنى جيَجيَكردن و ئةم ليَبيَت ـ ئةطةرضى 

زةينى دةكةويَت لةسةرتادا ، بؤية  عةمةليدا ئةو واتا و مةبةستةى ناويَت كة بةر
ثيَويستة خؤبطريتةوة لة تؤمةتباركردنى بة ئريجا ، بةآلم ئيَستا كؤمةَليَك دةركةتوون ، 

رط الصحة ـ) ش عيلم فةتوا دةدةن ، ئةطةر نةَليَيت كردةوة مةرجى دروستيَتية آكة بةب

                                                           
) تـرك جـنس العمـل ( ئايـا حـوكمى   ))  بؤ زياتر ئاشكرابوونى ئةم رِاستية برِوانـة بابـةتى :   (1)

 (.(ثيَشةوا ئةلبانيش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بةتايبةت ضية ؟ لةالى زانايان بةطشتى و
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دةَليَني : وردترين ا !!! ئيَمة ـئريج لةوانةية بيَباوةرت بكةن يان وةسفت بكةن بة (
 ( كردةوة لة باوةرِة) ان هيَناوة : ـاريـة ثيَشني بةكـةواذانةية كـةواذة ئةو دةستـدةست
جياتى ئةوةى خةَلكى تاقى بكةينةوة بةض لةفزيَك  ، لة ( باوةرِ : ووتة و كردةوةية ) يان

ت يان كة لةوانةية ضةند خوازراويَكى لةسةر دروست بيَت ، لةاليةن خةوارجيةوة بيَ
لةاليةن مورجيئةوة ، بؤية ثةيوةست بوون بةو لةفزانةى سةلةفةوة ضاكةى طةورةى 

 تيَداية .

كافر  ) كةلةوانةية خةَلك بةهؤيةوة رِةخنة لة شيَخ بطريَت ثرس و باسى دووةم :
ـ ئةو كةسةى بةتةمةَلى نويَذ نةكات ـ لةرِاستيدا من ثيَم واية  (نةكردنى نويَذنةكةرة 

كان رِوونن لة بيَباوةرِكردنى نويَذنةكةردا ئةطةر بةتةمةَليش بيَت . لةطةلَ دةقة شةرعية
أبو حنيفة وهةموو ئةمةشدا هةنديَك لة ثيَشةوا بليمةتةكان وةكو ماليك وشافيعى 

ورِيوايةتيَك لةئةمحةدةوة ثيَيان واية نويَذنةكةر بيَباوةرِ ناكريَت ئةطةر بةتةمةَليش بيَت 
كاران ، شيَخ ئةلبانيش لةمةدا هاورِا بووة لةطةلَ ئةو ييضبةَلكو يةكيَكة لةسةرث

زانايانةدا ، ئةطةر بَليَني شيَخ ئةلبانى مورجيئةية دةبىَ بَليَني كة ماليك وشافيعى أبو 
حنيفة وأمحد لةرِيوايةتيَك هةموو بةمورجيئة دادةنريَن !!! ئةمةش يةكيَك لةزانايان 

وانةى ئةوةمان هةية كة دةدريَتة ثالَ مجهورى ، نةى وتووة ، ئةطةر ضى ئيَمة رِاى ثيَضة
ئةوةى دةردةكةويَت و ديارة نويَذنةكةر بةرِةهايى بيَباوةرِ دةكريَت ، دةقةكانيش لةم بارةوة 

وة ،  (( بِ رْ حَ ـلْ ِبِ  هُ تُ نْـ آذَ  دْ قَ ًا فَـ ي  لِ ي وَ ـى لِ ادَ عَ  نْ )) مَ  رِوونة ، بؤية بةو كةسانة دةَليَني :
طؤشتى زانايان ذةهراوية و )) فةرموويةتى :  ) ابن عساكر (كة ئةوةيان ثيَدةَليَني 
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تؤَلةكردنةوة لةوانةى كة كةم وكؤرِيان دةدةنةثاأل زانراو  سوننةتى خواش لة
 .  (( وئاشكراية

طومانى تيَدا نية كة شيَخ ئةلبانى و جطة لةويش ضةندين هةَلةيان هةية ، 
دةكات و بنضينةى بؤ دادةنيَن و م جياوازى هةية لةنيَوان ئةوةى كة بيدعة آلبة

دينةكةى لةسةر بونيات دةنيَت وة ئةوةى كة هةَلةيةكى ليَوة دةردةضيَت كة لةوانةية 
خواى طةورة لةو خزمةتة زؤرةى كة بة سوننةتى كردووة دايثؤشيَت ، هةموو 

 كةسيَكيش لة وتةى وةردةطرييَت و رِةد دةكريَتةوة تةنها ثيَغةمبةرى خوا نةبيَت 
ى ئةم كارة بن و توشى فيتنة مةبن بةو ثؤخَلةواتانةى كة لة ئةنتةرنيَت دا وريا

 . ن واية ...آلن واية ، فآلن مورجيئةية ، فآلهةية ف

سايتى  )بنةمايانةى كة بةتايبةى لةسايتيَكى بةناو  آئةو ورِيَنة و قسة ب
ةنا بةخوا دووبارة دةكريَتةوة و ئةو سايتة دذى ئةسةر وئةهلى ئةسةرة ث (ئةسةرةوة 

بةضةندين ناوى خوازراوةوة زةمى ئةهلى عيلم و فيَرخوازان دةكةن ئةوةشى كة ئةو 
سايتة بةرِيَوة دةبات يةكيَكة لةو منداَلة بضووكانةى ئةو وآلتانة ، بؤية ورياى ئةم 

 سايتة بن ضونكة زؤر مةترسيدارة .

ي ـمدخلـهـادي ال ) ربيع بنلةكؤتايى ووتةكانيشيدا ئةبيَت ئةوة بزانني ، كة شيَخ 
ـ خوا بيثاريَزيَت ـ ئةو كةسانةى كة تانة وتوانج لةثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت  (

 )) اَل بيَت ـ دةدةن شويَنكةوتوانى ئارةزووةكان دةزانيَت هةروةكو فةرموويةتى : 
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زوو نةبيَت كةسى تر ، واتة : جطة لة شويَنكةوتوانى ئارة (( اءِ وَ هْ اأْلَ  لُ هْ  أَ الَّ إِ  هِ يْ فِ  مُ لَّ كَ تَ يَـ 
 ووتةى ثآ ناَليَت .

 

 خوا ـ  محسن العباد البدر (ـ) عبدال زانا وفةرموودةناس شيَخ
 ـ : بيثارَيزَيت

لة  ـ خوا بيثاريَزيَت ـ محسن العباد (ـ) عبدالزانا وفةرموودةناس شيَخ 
ذدة بةضاكةكاران و ثةميانى ومووتاريَكيدا ثاش قسةكردنى لةسةر دةقةكانى 

ا يؤسف له ـمـ)) وإن م :و هةَلويَستى دروست ليَيان فةرموويةتى  دانى تاوانبارانسزا

 ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ  يـمحدث األلبانـى عدد قليل من طلبة العلم ِبلنيل من الشيخ العالمة الـأن يُبتل
ي الوقت الذي سلم منهم دعاة التغريب قتلة األخالق الذين يسعون ـووصفه ِبإلرجاء ، ف

ن بعد إصالحها ، وسلم منهم أهل الزندقة وأهل الزيغ ـحرميـي بالد الـدين لإلفساد فجاه
ي خدمة ـجهود العظيمة فـميدان إال هذا الرجل ذو الـي الـوالضالل ، وكأنه ليس أمامهم ف

البداية ) ي ـر فـوبيان عقيدة السلف ، وما أحسن األثر الذي نقله ابن كثي  سنة الرسول
ن قال : ) ذكرُت رجال بسوء عند إَيس بن ـ( عن سفيان بن حسي13/121 :والنهاية 

رك ـهند والتـي وجهي ، وقال : أغزوت الروم ؟! قلت : ال ، قال : فالسند والـمعاوية فنظر ف
م يسلم منك أخوك ـرك ولـهند والتـ؟! قلت : ال ، قال : أفَتْسلم منك الروم والسند وال

هدون له ـيُ  ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ  يـ( ، وهم بنيلهم من الشيخ األلبانمسلم ؟ قال : فلم أعد بعدها (ـال
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حسنات وأن يستفيدوا من علمه ـى تلك الـهم أن يُبقوا علـر لـخيـهم ، ومن الـبعض حسنات
ى ما ـي كالمه علـمن يستحق أن توجه إليه ، وقد وقفت فـره مـى غيـويوجِ هوا سهامهم إل

ن ، للنووي ـحيـحقيقه لكتاب ) رَيض الصالـي مقدمة تـلك فيوضح سالمته من اإلرجاء ؛ وذ
ي ـ( ، وجاء ف 42ى ) العقيدة الطحاوية : ص ـرحه وتعليقه علـي شـ( وف 16ـ  14: ص 

ان ـى أن اإلميـ) وهذا ليدل علريط السادس قوله : ـي الشـمفرد فـمسجل لادب الـرحه الـش
حديث ـي صدد الـا َنن فـان ، كمـاإلميبدون عمل ال يفيد ، وأن العمل الصاحل هو من 

ان ـا يذكر اإلميـه حينمـمعوجة ، فاللَّ ـمفاهيم الـاآلن ، لذلك يعِن فائدة السنة هو تقومي ال
اًَن بدون عمل صاحل إال ـيذكره مقروًَن ِبلعمل الصاحل ؛ ألننا ال نستطيع أن نتصور إمي

حمدًا رسول ـه وأن مـال إله إال اللَّ خياًل : آمن من هنا قال : أشهد أن ـإلنسان نتخيله ت
حمد ـه مـه ومات من هنا ، هذا نستطيع أن نتصوره ، لكن إنسان يقول : ال إله إال اللَّ ـاللَّ 

حًا فعدم عمله الصاحل هو  ـه وال يعمل صالـه ، وهو يعيش دهرًا ما شاء اللَّ ـرسول اللَّ 
حة بعد ـال الصالـلبه ، فذِكر األعمى قـان إلـا يدخل اإلميـمـكدليل أنه يقوهلا بلسانه ول

 .ان النافع هو الذي يكون مقروَنً ِبلعمل الصاحل ( ـى أن اإلميـان هو ليدل علـاإلمي

ى ـحمل علـال ينبغي أن يـموضوع من كالم فيه إأال واحتمـي الـوما جاء عنه ف

ـ ة ـابن تيمي خ اإلسالمـال شيـد قــر ، وقـمفسَّ ـه الـى كالمـل علـامل فيحمـمحـأحسن ال
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 مِ ل ِ كَ تَ مُ ـالْ  مِ اَل كَ   رَ ـسَّ فَ مُ  نَّ أَ  ومٌ لُ عْ مَ وَ  )( : ) 324ى البكري : ص ـي ) الرد علـف ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ َر

 . (1) (( (( هِ تِ ايَ نَ ى كِ ـلَ عَ  دَّمُ قَ يُـ  هُ حُ ـيْ رِ ـصَ ، وَ  هِ لِ مَ جْ ـى مُ ـلَ ي عَ ـضِ قْ يَـ 

طةرانية كة هةنديَكى كةم واتة : وة يةكيَك لةوانةى كة جيَطةى ئةفسوز وني
لةفيَرخوازانى زانستى شةرعى طريؤدةى تانة وتواجندان لةفةرموودةناس وشيَخى 
ثايةبةرز ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ و وةسفكردنى بوون بةئريجا !!! لةكاتيَكدا كة 

ى بانطخوازان بؤ كةلتوورى رِؤذئاوا ، و بكوذى رِةوشتيان لـآ ثاريَزراو بووة !!! ئةوانة
وو هةوَليَكيان بؤ تيَكدانى وآلتى سعوديةية دواى ضاككردنى ، كةسانى ةمكة ه

باوةرِ وزنديق والرِيَبووان وطومرِايانيان لـآ ثاريَزراوبووة !!! وةك بَليَيت كة يَب
لةثيَشياندا نية لةطؤرِةثانةكةدا جطة لةم ثياوة خاوةن ئةو هةموو كؤششة نةبيَت 

و ئاشكراكردنى بريوباوةرِى  بةرى خوا لةخزمةتكردنى سوننةتى ثيَغةم
) لة  ر (ـ) ابن كثيسةلةفيةت نةبيَت ، ئاى ضةند جوانة ئةو ئةسةرةى كة ثيَشةوا 

ةوة ـ ن (ـ) حسيى كورِى ـ ) سفيان (دا لة ـ ( 121:  13البداية والنهاية : 
ى ـ ) إَيس (باسى ثياويَكم كرد بةخراثى لةالى ) دةيطيَرِيَتةوة كة فةرموويةتى : 

، و ئةويش رِوانية نيَوضاوامن و فةرمووى : ئايا تؤ غةزاى رِؤمت  ) معاوية (كورِى 
كردووة ؟! وومت : نةخيَر . فةرمووى : ئةى غةزاى سيند و هيند و تورك ؟! وومت : 

                                                           
ي اإلفـــراط والتفـــريط ، ـن طرفــــعـــد والوعيـــد وســـط بيـــي نصـــوص الو ـحق فــــ) مقـــال بعنـــوان : الـــ (1)

 (.هـ  1431/  5/  5،  ـ هُـاللَّ ُهظ ِفـ َحمحسن العباد البدر ـللمحدث الشيخ عبدال
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ى فةرمووم : ئايا تؤ رِؤم وسند وهيند وتورك ليَت ثاريَزراو بوونة ، يَنةخيَر . جا ث
ليَت ثاريَزراو نةبووة ؟!! بؤية جاريَكى تر نةطةرِامةوة بؤ ئةو  كةضى براى موسَلمانت

. بؤية ئةوانة بة تانةو تواجنيان لة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ( كارةم 
هةنديَك لة ضاكةكانى خؤيان ثيَشكةش بة ئةو دةكةن ، كةضى ئةوةيان بؤ باشة كة 

ةكةى وةرطرن ، و تريةكانيان رِووبكةن ئةو ضاكانةى خؤيان بهيَلنةوة و سود لة زانست
لة جطة لةو لةوانةى كة شايستةى ئةوةن كة رِووى تيَبكريَت ، من ووتةيم بةرضاو 
كةوتووة كة بةريبوونى لة ئريجا دةردةخات ، ئةوةش لة ثيَشةكى تةحقيقكردنى بؤ  ، 

قيدة ) الع، وة لة لةسةرنووسينى بؤ  ( 16ـ  14ن ، للنووي : ص ـحيـ) رَيض الصال
و  مفرد (ـ) األدب ال، وة لة ليَكدانةوةى تؤماركراوى بؤ  ( 42الطحاوية : ص 

ئةمةش بؤ ئةوةى ئةوةمان  )لةشريتى شةشةمدا ، ئةو ووتةيةى كة فةرموويةتى : 
كردةوة بةشيَكة  رِابطةيةنيَت كة ئيمان بةبآ كردةوة سودى نية ، وئةوةش كةيَث

داين ، واتة سودى سوننةت ئةوةية كة لةئيمان ، هةروةكو ئيَمة لةباسى ئةوة
رِاست بكاتةوة ، ضونكة خواى ثةروةردطار كة باسى  ( خوارةكان) بريؤضكة الرةكان 

ئيمان دةكات لةطةأل كردةوةى ضاكدا باسى دةكات ، ضونكة ئيَمة ناتوانني تةصةورى 
ئةوة بكةين كة ئيمانيَكى بآ كردةوةى ضاك هةبيَت ، جطة لةوة نةبيَت كة 

) اآلت ئةو شتة دروست بكةين ، ليَرةوة ئيمانى هيَنا و شايةتومانى هيَناوة : بةخةي
، و رِاستةوخؤ لةوالوة كؤضى دواى كرد !!!  ه (ـحمد رسول اللَّ ـه ومـأشهد أال إله إال اللَّ 

) ال إله إال ئةمة تةنها دةتوانني بةخةياأل تةصةورى بكةين ، بةآلم مرؤظيَك بَليَت : 
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و ثاشان تةمةنيَكى دريَذ مبيَنيَتةوة ـ ئةوةندةى خواى  ه (ـرسول اللَّ  حمدـه ، مـاللَّ 
ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَت ـ كةضى هيض كردةوةيةكى ضاك ئةجنام نةدات !!! 

طومان نةبوونى كردةوةى ضاكى وةكو بةَلطةيةكة لةسةر ئةوةى كة يَب
وة ، بؤية باسكردنى شايةتومانةكةى تةنها بةزمانة ، وئيَمان نةرِؤشتووةتة دَلية

رِابطةيةنيَت كة ئيمانى يَكردةوةى ضاك لةدواى ئيمان بؤ ئةوةية كة ئةوةمان ث
 . ( سودبةخش ئةو ئيمانةية كة كردةوةى ضاكى لةطةَلدا بيَت

و ئةطةرى  ) إأال (بةآلم ئةوةى كة ليَيوة هاتووة لةم باسةدا لة ووتةكانى و 
ى ئةو ووتة رِوون و يَوة ليَكبدريَتةوة ، و بة ثتيَداية ، ئةوا ثيَويستة بةباشرتين شيَ

ى ـ) الرد عل لة ة (ـ) ابن تيميليَكدراوانةى بيَت ، ئةوةتا ثيَشةوا و شيَخى ئيسالم 
وة زانراوة كة ووتةى رِوون و ليَكدراوى  )دا فةرموويةتى : ـ ( 324ري : ص ـالبك

و ئاشكراكانيشى ثيَش بيَذةريَك ثيَش دةخريَت لة ووتة مومجةلةكانى ، وة رِاشكا 
 . (دةخريَت لةو ووتانةى كة دركة و كينايةى تيَداية 

 دةست نيشانكردنى ثلة وووة سةبارةت بة هةواَلى كؤضى ثيَشةوا ئةلبانى ، 
 ثايةى ئةم زاناياية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةزانست وفةرموودة ناسيدا فةرموويةتى :

محدث ـر ، والـم الكبيـي العالـأنه قد توفاضية ، ـمـي األيـام الـا حصل فـمـ)) وإن م
 .  ـ هُ ل   رَ ف  غ  وَ  هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ َري ـر الدين األلبانـحمد َنصـر ، العالمة الشيخ مـالشهي
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ي خدمة السنة ـحدث مشهور ، و له عناية عظيمة فـر ، و مـم كبيـحقيقة عالـي الـوهو ف
ادر تلك األحاديث ، والكتب اليت ، وبيان مص ه ـي العناية حبديث رسول اللَّ ـ، وف
 . (1)ها من الصحة ، والضعف (( ـها ، وبيان درجاتـذكرت

رِؤذى رِابردوودا رِوويدا مردنى زاناى طةورة و  واتة : ئةوةى لةو ضةند
بوو ـ رِةمحةتى  ي (ـرالدين األلبانـحمد َنصـ) ما شيَخ ـانط زؤر زانـفةرمودةناسى بةناوب

 يَى خؤش بيَت .خواى ليَبيَت ـ و خوا ل

رِاستيدا زانايةكى طةورة وفةرموودةناسيَكى بةناوبانط بوو ، بايةخيَكى زؤر  لة
 طةورةى هةبوو بؤ خزمةتكردنى سوننةت ، وفةرموودةى ثيَغةمبةرى خوا 

ةأل ـط رِونكردنةوةى سةرضاوةى فةرموودةكان ، و ئةو كتيَبانةى باسى كردوون ، لة
 ى و الوازيةوة .ـ ) صحيح (ة ـان لرِوونكردنةوةى ثلةى فةرموودةك

ثشتيوانى بؤ  بانطةشةكردنى بؤ الى خواى ثةروةردطار ، و وة سةبارةت بة
كردنى بؤ بيدعةكاران يبريوباوةرِى سةلةفيةت ـ نةمورجيئة !! ـ ودذايةت

)) فةرموويةتى :  وئارةزووثةرستان ، وسةرخستنى سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا 

ي خدمة السنة ، والتأليف ـارهم فـاء األفذاذ الذين أفنوا أعمـمن العلم ـ هُ ـلَّال هُ مَ حِ ـ رَ لقد كـان 

حاربة البدعـة ، والـذب ـرة العقيدة السلفية ، ومـ، ونص ـ لَّ جَ وَ  زَّ عَ ـ ه ـى اللَّ ـفيها ، والدعوة إل
 مة .خـاصة و العـاـميزه الـمتميزين ، وقـد شهد تـاء الـ، وهـو من العلم عن سنة الـرسول 

                                                           
 (. 23جلة األصالة ، عدد ـ) م (1)
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ن . فجزاه ـمسلميـحل ِبلـمصائب الكبار اليت تـم من الـو ال شك أن فقد مثل هذا العال
 . (1) جزاء ، و أسكنه فسيح جناته ((ـر الـى ما قدم من جهود عظيمة خيـرًا علـه خيـاللَّ 

واتة : رمِحةتى خواى ليَبيَت لةو زانا طةورانة بوو كة تةمةنى خؤيان بةسةر برد 
ى سوننةت و نووسني لةو بوارةدا و بانطةوازكردن بؤ ئاينى خوا ، و لة خزمةتكردن

سوننةت  بةرطرى لة سةرخستنى بريوباوةرِى سةلةفيةت ، و دذايةتيكردنى بيدعة و
تايبةمتةندةكان ، زانايان و خةَلكى عةواميش شاهيدى ئةو  لة زانا ثيَغةمبةر 

 تايبةمتةنديةى بؤ دةدةن .

ةدةستدانى منوونةى ئةم زاناية لةو موسيبةتة وة طومانى تيَدا نية كة ل
طةورانةن كة تووشى موسوَلمان دةبن ، خوا ثاداشتى خيَرى بداتةوة بةباشرتين 
ثاداشت لةبةر ئةو هةولَ و كؤششة طةورانةى كة هةيبوو و بيخاتة بةهةيشتة 

 فراوانةكةيةوة .
 

  ـ : خوا بيثاريَزيَتـ  ي (ـمدخلـال هاديحمد بن ـ) مشيَخ 

ةر لةم ثرس وباسةدا ضةند ثرسيار و ووتويَذيَك ئاراستةى شيَخ دةكريَت ه
سةبارةت بة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة ئةمة دةقةكةيةتى : ثرسياركار 

ي قال بقول اإلرجاء !! وَنن ـ)) شيخ عندَن يعِن بعض الناس عوام ، يقولون : أن األلبان: 
                                                           

 (. 23جلة األصالة ، عدد ـ) م (1)
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ي ـى األلبانـاع إلـخافون من االستمـرة أن الطلبة يـعِن شبهة كبيي !! صارت يـال ننصح ِبأللبان
، واتة : لةالى ئيَمة كةسانيَكى عةوام هةن دةَليَن : ئةلبانى هةمان ووتةى  ؟ ((

مورجيئةكان دةَليَت !! بؤية ئيَمة ئامؤذطارى بةسود وةرطرتن لةئةلبانى ناكةين !! 
زانستى شةرعى دروستكردووة ئةمةش طومانيَكى طةورةى لةالى فيَرخوازانى 

 بةشيَوةيةك دةترسن لةطويَطرتن لةئةلبانى ؟!

ي علم من أعالم ـ)) األلبانبةرِيَزيشيان ـ خوا بيثاريَزيَت ـ لة وةآلمدا دةَليَت : 
جارى فيه ، وإذا ـر ز ، وفارسه الذي ال يـمبـي هذا الزمان ، وإمامه الـحديث فـالسنة وال

 ، هذا كذب (( !!! ي مرجيءـره ، والقائل ِبن األلبانـأخطأ فخطأه مردود كخطأ غي
واتة : ئةلبانى طةورة زانايةكة لة زانايانى ئةهلى سوننة و حةديس لةم سةردةمةدا 
، و ثيَشةواى دةركةوتوويةتى ، و ئةو سورضاكةيةتى كة ثيَشربِكيَى لةطةَلدا ناكريَت 

وة ، وةكو هةَلةى جطة لةو ، ، جا ئةطةر هةَلةيةكى كرد ئةوا هةَلةكةى رِةتدةكريَتة
 ، ئةوة درؤزنة .!!! ئةوةش كة دةَليَت : ئةلبانى مورجيئةية بيَذةرى وة 

)) شيخ هم يقولون ال نقول أنه مرجىء !! لكن قال بقول اإلرجاء ثرسياركار : 
، واتة : شيَخ ئةوان دةَليَن : ئيَمة ناَليَني مورجيئةية !!! بةَلكو دةَليَني :  ؟!! ((

 !!! تةوةووتةى مورجيئةى ووتووةهةمان 

ي ـ يقال عنه ـي خطأ ـ مثل األلبانـ)) وإذا وقع فجاريَكى تر شيَخ دةفةرموويَت : 
أنه مرجىء ؟!! وهذه كتبه تنضح ِبحاربة اإلرجاء ، بل اإلرجاء الذي يعتذر عن 
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خالف بيننا وبينهم لفظي ، الذين هم مرجئة الفقهاء مرجئة ـأصحابه ، ويقال أن  ال
ي ـ حقيقي ما ـخالف بيننا وبينهم أصلـيقول أن ال ـ هِ يْ ل  عَ  هِ ـاللَّ ة  مَ حْ ـ َري ـألحناف ... األلبانا

هو لفظي ـ فكيف يكون هذا مرجيء ؟!! هذا من أكذب الكذب وأبطل الباطل ، فإذا 
ه يبارك فيكم ـها ، اللَّ ـى خالف أصله وزل ت لسانه بـي عبارة فهي علـوقع عنده زلل ف

... 

 هذه الشنشنة إالَّ ـَنن ما مسعنا ب ـ هُ ـاللَّ  مُ هُ مَ حِ ـ رَ اء اإلسالم ـي وعلمـه األلبانـم اللَّ رح

 ـ هِ يْ ل  عَ  هِ ـاللَّ  ة  مَ حْ ـ َروالشيخ عبدالعزيز  ـ هِ يْ ل  عَ  هِ ـاللَّ  ة  مَ حْ ـ َري ـر الدين األلبانـا مات الشيخ َنصـم  ـل
حمد ـرها جزءا من حياة الشيخ مي أو ل ما أدركت يعِن ظهو ـوأدركت هذه الشنشنة ف

 . ى ـال  عَ ت   هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ ن ـبن صاحل بن العثيمي

رمها ، ـي عصـمد وإسحاق ابن راهويه فـرَن كاإلمام أحـي عصـاز فـي وابن بـانـفاأللب
 ي إالَّ ـانـي األلبـم فل  ـنعم ، وال يتك ا ـمَ هِ يْ ل  عَ  هُ ان  وَ ض  ِرى وَ ال  عَ ت   هِ اللَّ  ة  مَ حْ رَ ـ ف  ول ذلك ، ـا زلت أقـوم
جد فيها العلم ـى بعض تـى ردود بعضهم علـريض ... فأهل العلم إذا نظرت إلـم

ي الشيخ ـوالفائدة ، أم ا هؤالء أهل السفه وأهل األهواء ، فغالب الذين يتكل مون ف
: هم  ـ هِ يْ ل  عَ  هِ ـاللَّ  ة  مَ حْ ـ رَ ن ـحمد ـ أي : ابن العثيميـا قال الشيخ مـهذا هم كمـويرمونه ب

هذا الكالم ـى ما هم عليه بـرية !!! ويريدون التوصل إلـمن ينتحلون النحلة التكفيـم
 ا ذكره أخوَن السائل (( .ـمـالذي مسعناه من هذا السائل أو نقال عن هذا الرجل م



 

 

 386 ba8.org 

 ................................                    ةمحةت بي ت  لة ئريجا                               بةرائةتى ثي شةوا ئةلبانى بة ر 

ى دةووتريَت يَواتة : ئةطةر كةسيَكى وةكو ئةلبانى بكةويَتة هةَلةوة ، ث
دةرِذيَت ، بةَلكو  ـآمة كتيَبةكانيةتى دذايةتى ئريجاى لمورجيئةية ؟!! كةضى ئة

ئةو ئريجائةش بيانوو بؤ خاوةنةكانيشى دةهيَنريَتةوة ، كة دةووتريَت جياوازى نيَوان 
ئيَمة و ئةوان جياوازيةكى زارةكية ، ئةوانةى كة ثيَيان دةووتريَت مورجيئةى فوقةها 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ تةنانةت يان مورجيئةى حةنةفى مةزهةبةكان ... ئةلبانى 
سةبارةت بةوانةش دةَليَت كة جياوازى نيَوان ئيَمة وئةوان بنةرِةتية ، واتة : حةقيقية 

نارِةواترين  نةك زارةكى جا نازامن ضؤن ئةمة مورجيئية ؟! ئةمة درؤترين درؤ و
 .نارِةوايية ، جا ئةطةر هةَلةيةكى ليَبووشيَتةوة وثيَضةوانةى بنةواكانى بيَت 

ت ئةم ووتى ووتى و هاشوهوشة دواى ة ثيَشةوا ئةلباني بيَرِةمحةتى خوا ل
، ئةمة هةنديَك لة  ةدروست بوو ) ابن ِبز (ثيَشةوا مردنى  مردنى بةرِيَزيان و

 ى طرتةوة ... .ـ ن (ـ) ابن عثيميسةردةمةكانى سةرةتاى ذيانى ثيَشةوا 

م سةردةمةى ئيَمةدا وةكو لة ) ابن ِبز (وة بيَطومان كة ثيَشةوا ئةلبانى و 
ثيَشةوايان ئةمحةد و ئيسحاقى كورِى رِاهوييةن لةسةردةمى خؤياندا ، وة بةردةوامم 

هةردووكيان ، بةَلـآ : وة جطة لةكةسانى نةخؤش  لةووتنى ئةوة ، رِةمحةتى خوا لة
رت نةبيَت قسةى ثآ ناكات ... ئةطةر برِوانينة بةرثةرضدانةوةى هةنديَك لةزانايان بؤ يةك

كةوتةى ئارةزووةكانيانن ، نزانست وسودى تيَدا دةبينيت ، بةآلم ئةوانة : رِيسوا و شويَ
وة زؤرينةى ئةوانةى كة قسة بةشيَخ دةكةن و بةوة تؤمةتبارى دةكةن ، ئةوانةن كة شيَخ 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةتيان فةرموويةتى : ئةوانةن كة هةَلطرى  ن (ـ) ابن عثيمي
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تةكفريين !! ودةيانةويَت بةوة بطةن بةوةى كة لةسةرين كة لةثرسياركارةوة بريوباوةرِى 
 بيستمان ، يان ئةوةى كة طيَرِادراوةتةوة لةاليةن براى ثرسياركارةوة .

)) إذا تكل م الداعية وة ثاشان لةدريَذةى باسةكة وئةم ثرسيارةى ثرسياركار : 
جلوس معه مث يسأل عنه أم ـف عن الاء فهل يتوق  ـبكالم مشبوه كأن تنق ص مثال من العلم

، واتة : ئةطةر بانطخوازيَك ووتةيةكى  جلوس معه ؟ ((ـيسأل عنه مث يتوقف عن ال
ناديارى ووت ، وةك ئةوةى بَليَت كةمكردنةوة بيَت لةرِيَز وثلةى زانايان ، ئايا لة 
لةطةأل دانشتنى دةوةستني و ثاشان ثرسيارى سةبارةت دةكريَت ؟ يان ثرسيارى 

 سةبارةت دةكريَت و ثاشان لة لةطةأل دانشتنى دةوةستني ؟!

مشهورين فإذا رأيت الرجل ـن الـمعروفيـاء السنة الـ)) أم ا علمشيَخ دةفةرموويَت : 
ي ـر السنة والسبيل ، ... إذا رأيت الرجل اليوم يطعن فـى غيـينتقصهم !!! فاعلم أن ه عل

ي ماذا ـي الشيخ األلبانـإذا رأيته يطعن ف، فه ى اَنراـالشيخ ابن ِبز ماذا تقول ؟ يدل عل
ى ـهم علـ  ى اَنرافه ... أم ا الذين يتكل مون ويطعنون ، هؤالء الذين نقول أنـتقول ؟ يدل عل

وأمس يطلع آخر ويقول  ي مرجيء !!!ـر السبيل ، فتارة : يطلع اليوم طالع ويقول األلبانـغي
أرضعوه حَّت أخضعوه !!! وأشبعوه حَّت  ن !!!!ـاء السالطيـ: الشيخ ابن ِبز من علم

ريرات ـرة التبـي ويقول : عمود النفـاق ورأس الكفر ، وقائد مسيـوَثلث أيت أسكتوه !!!
وهكذا ، هؤالء ماذا يقال فيهم ؟ هؤالء  ه بن ِبز !!!ـحك ام آل سعود عبدالعزيز بن عبداللَّ ـل

ى مرادهم إبسقاط أهل ـيتوص لوا إلا أرادوا أن ـن اإلنس ، وإمن  ـجرمون شياطيـيقال فيهم م
العلم !!! ونزع هيبتهم من قلوب الناس العام !!! فإذا انتزعت اهليبة خلت القلوب ، فإذا 
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ه ـحمد للَّ ـمك ن هؤالء أن يغرسوا فيها ما شاؤوا وأن يقولوا ما شاؤوا ، والـخلت القلوب ت
ي كل  زمان ومكان من ـي ء لدينه فهـه يـحروسة واللَّ ـحمي ة ومـه منصور والعقيدة مـدين اللَّ 

 . (1) ن الرد ِبلعلم والط عن ((ـره ، ففرق بيـينص

واتة : سةبارةت بة زانايانى ناودارى ئةهلى سوننة ، ئةطةر كةسيَكت بينى كةم 
ثاَليان !!! ئةوا بزانة كة ئةو لةسةر سوننةت و رِيَطا و يةوكورِى و بيَرِيَزيةكى دا
 ) ابن ِبز (ئةطةر لةرِؤذطارى ئةمرِؤدا تانة و توانج لة شيَخ  رِيَبازى دروست نية ، ...

وة  دةدات ، ضى دةَليَيت : ئةو كارةى بةَلطةية لةسةر الدان و لةرِى دةرضوونى .
دةدات ، ضى دةَليَيت : ئةو كارةى  ي (ـ) األلبانئةطةر بينيت تانة و توانج لةشيَخ 

تانةدةدةن  ةآلم ئةوانةى كة ووتة دةَليَن وبةَلطةية لةسةر الدان و لةرِى دةرضوونى ... ب
رِيَبازيَكى ترة ، جاريَكيان :  ، ئةوانة ئةوانةن كة ثيَيان دةَليَني لةسةر رِيَطا و

وة جاريَكى تر يةكيَكى  كةسيَكمان بؤ دةردةضيَت و دةَليَت : ئةلبانى مورجيئةية .
ثيَدا تاكو مَلكةضيانكرد ،  نزاناى سوَلتانة !!! شرييا ) ابن ِبز (تريان دةَليَت : شيَخ 

كةى ةوة سيَيةميانيش ديَت ودةَليَت : كؤَل وة تيَريانكرد تاكو بيَدةنطيانكرد !!!
) آل دوورِووى و سةرى بآ باوةرِى ، و ثيَشةواى بيانوو هيَنانةوة بؤ كاربةدةستانى 

                                                           
ي إال  مـريض ـي األلبانــ، ال يتكل م فـر اإلسالمي العام ـمنبـر العام ـ الـمنبـ) منابر أهل السلفية ـ ال (1)

منقـول  ـ هُـاللَّـ ُهظ ـِفـ َحي ـمدخلـحمد بن هادي الـريط مسائل فقهي ة ومنهجي ة للشيخ مـ، نقاًل عن : ش
من الســبداوي ، بعنــوان : مــن أكــذب الكــذب وأبطــل ـي عبدالرحـــمــن البيضــاء العلميــة لــاخ : أبــ

 (.الباطل 
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ا ضى سةبارةت وة بةم شيَوةية ، ئاي ة !!!ـ ه بن ِبز (ـ) عبدالعزيز بن عبداللَّ ،  السعود (
تاوانبار و شةيتانةكان : بة ئةو جؤرة كةسانة دةووتريَت ؟  ئةوانة ثيَيان دةووتريَت 

مرؤظ ، ئةوانة بةو كارةيان ـ واتة : بة خستنى زانايان ـ ويستوويانة بطةنة 
مةبةستةكانيان !!! و هةيبةتيان لةدَلى خةَلكدا نةيةلن !!! جا ئةطةر هةيبةتيان 

ندا ، و ئةطةر دَلةكان بةتاَلبوونةوة ، ئةوان دةتوانن ضيان دةويَت كاةنةهيَال لة دَل
بيضيَنن تيايدا ، وة ئةوةشيان بَليَن كة دةيانةويَت ، بةآلم شوكر و ستايش بؤ خواى 
ثةروةردطار ئايينةكةى خوا سةرخراوة و بريوباوةرِةكةشى ثاريَزراوة ، و خواى 

سانيَكى بؤ ئامادةباش دةكات بؤ ثةروةردطاريش لة هةموو سةردةم وكاتيَكدا كة
 ئةوةى بيثاريَزيَت ... هتد .

جاريَكى تر و لة ووتةيةكى تريدا سةبارةت بة بةرطريكردنى لة ثيَشةوا 
ـ  ي (ـمدخلـحمد بن هادي الـ) م ة بةرِيَزةئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ هةر ئةم شيَخ

يةتى وتيَدا ثرسياركار خوا بيثاريَزيَت ـ لة وةآلمى ثرسياريَك كة ئةمة دةقةكة
ما نصه قال  ـ هِ يْ ل  عَ  هِ ـاللَّ  ة  مَ حْ ـ رَ ي ـى الشيخ األلبانـ)) مسعت هذه األَيم رجال يقول علدةَليَت : 

ي واقعهم أفضل ـجهمية هم فـمرجئة ومن دخلت عليهم شبهة الـرا من الـوالعجيب أن كثي :
را (( ـه خيـتوجيه والنصيحة جزاكم اللَّ ... فآمل ال ي عقيدته الشنيعة هذهـي فـحاال من األلبان

، واتة : لةم رِؤذانةدا طويَم لةكةسيَك بوو سةبارةت بة شيَخ ئةلبانى ـ بة رِةمحةت 
ى سةرسورِمانة زؤريَك يَبيَت ـ ووتةيةكى دةووت ئةمة دةقةكةيةتى : ئةوةى ج

 سةردةمى لةمورجيئة وئةوانةى كة شوبهةكانى جةهميةكانيان كةوتووةتة سةر لة
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خؤياندا ، حاأل وباريان زؤر باشرتبووة لةئةلبانى لةم بريوباوةرِة خراثانةى ... جا 
داواكارم رِيَنموويى وئامؤذطاريةك لةم بارةيةوة بكةى ، واى ثةروةردطار ثاداشتى 

 بةخيَرتان بداتةوة .

ي ، أو كاذب صاحب هوى ، ـن : إما جاهل ِبأللبانـ)) هذا أحد رجليفةرموويةتى : 
 .لرأي اهلوى ، فمن يطع هواه غالبا فقد هوى وآفة ا

 . جاهل ال حيلة فيهـ: فال ـ هُ اللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ مد الفراهيدي ـخليل بن أحـيقول ال

ما  ا إال غلبته وال جاهال إال غلبِنـمـما َنظرت عال : [ ـ هُ اللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ ]  ويقول الشافعي
رع ميسك به أنت تتخاطب معه ـده شخصمه خبصام وال تزمه بزمام ألنه ما عنـتستطيع ت

 رع وال عقل ال عقل وال نقل .ـرع والعقل وهذا ال شـِبلش

 ـهْ َجْهِل اْلَبِهْيمَ ـي ظُْلَمِة الْ ـٍد          فِ ـــرُع َأْعَظُم ُمْرشِ ـا قيل : الشَّ ـوقدمي

 ـهْ مَ ـــــــِهيْ ـــا َكاْلبَ ـــنَّ الُه َلُكـ      ـْو    ــُلوُه َولَ ـــُل يـَتْ ــواْلَعقْ                

 ــهْ ِهْيمَ ـا ُقْل : ََي بَ ـَك َعَلْيِهمَ          َحـاـَمْن لَ ـا َولِ ـفَاتْـبَـْعُهمَ                

ا جاهل ــن : إمـد رجليــذا أحـد : هــاهـة . فالشـهيمـة ما هو َي بـهيمـهذا : َي بـأَن أقول ل
ه لو ـهوى ال حيلة فيـوصاحب ال، ا يقرأ !!! أو أنه صاحب هوى ـم ما كاذب ، ال يفهــ، وإم

 دا .ـه أبــا كلها ال حيلة فيـتقوم الدني
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أَن ما وقفت يعِن  ـ هُ اللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ ي ـفأَن أقول هذا الكالم الذي ذكرته عن الشيخ األلبان
ن سنة ، ـرابة َنو أربعيي الطحاوية ، فهذا من قـمفرد ، أما كالمه فـي األدب الـى كالمه فـعل

 رة ونعلم ذلك منه .ـموجود و قرأَنه ، ونعلم ذلك ومسعناه من الشيخ مباش

وأَن قد ذكرت قبل أن تورد هذا الكالم تعلق القلب ِبلظاهر وَتثره به وتعلق الظاهر 
مجال لكن ـختصرة والكالم ال يتسع له هذا الـى ذلك مـِبلقلب وَتثره به وسقت األدلة عل

ه ونعم ـجهمية فهذا نقول له : حسبنا اللَّ ـر من الـي شـن قال بعد ذلك أن األلبانأقول م
 الوكيل عليه .

ه ـى اللَّ ـ! فإل؟ر من جهم ـش خدم أحد سنة النيب ـم يـي الذي لـإذا كان األلبان
 مشتكى .ـال

، ن ـمسلميـوسفهاء ال، ن ـمسلميـوهذا طعن فيه جهالء ال، جهم كفره أئمة اإلسالم 
ن ـي بلده يوم أن كان بيـبل حَّت أعدائه ف، ن مثل هذا الرجل وأمثاله ـمسلميـي الـكذابو 

ه ـاللَّ  :مقالة ـهذه الـهذا القائل لـولكن أقول ل، مقالة الشنيعة ـظهرانيهم ما قالوا فيه هذه ال
 . ـ ىال  عَ ت  وَ  هُ ان  حَ بْ سُ ـ ن يده ـن الشيخ بيـموعد بينك وبيـال

 خدم أحد سنة النيب ـم يـبه أن هذا الرجل ل ـى ال  عَ ت  ـ ه ـوندين اللأما الذي نعرفه َنن 
 ر ذلك .ـمتأخرة مثله وال نعلم غيـي هذه األعصار الـف
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ى هذا ـجريه علـأن ي ـى ال  عَ ت  وَ  هُ ان  حَ بْ سُ ـ ه ـمن األجر الذي أراد اللَّ  ـى ال  عَ ت  ـ ه ـوهذا إن شاء الل
 خلون من أن يبتلوا ِبثل هذا السفيه وأمثاله .ـان ال يي كل زمان ومكـم وأهل السنة فـالعال

 اَل  كَ نَّ ي ِبَِ رِ دْ تَ  نْ ي ِبَِ ـلِ  نْ مَ وَ        لُ اهِ جَ  كَ نَّ ي ِبَِ رِ دْ تَ  مْ ـلَ وَ  تَ لْ هِ ا قال القائل : جَ ـوقدمي
 يرِ دْ تَ 

 بْ كَ ْر أَ  تُ نْ كُ ي لَ ـونِ فُ صَ نْ أَ  وْ ا        لَ مَ وْ تَـ  مِ يْ كِ حَ ـالْ  ارُ ـمَ ـحِ  الَ وقال اآلخر : قَ 

 ـبْ كَّ رَ مُ  ـلٌ اهِ ـــ جَ يب احِ صَ وَ          طُ ـــــيْ سِ بَ  ـلٌ اهِ ــــ جَ ِِن نَّ أِلَ                   

دري ـاهل الذي ال يـجـا وهو الـل جهال مركبـدر إال من جاهـول ال يصـذا القـفه
 ه .ـــن لـز أن تبيـذا تعجـاهل فهـِبنه ج

ل قلوبنا وقلوبكم وألسنتنا وألسنتكم ـجعـوأن ي ا وإَيكمـه أن يعافينـأل اللـفنس
هم ـارة حياتـوا عصـهم وأفنـاء السنة الذين أمضوا حياتـة علمـل العلم خاصـسليمة أله

ى ـحمد وعلـى عبده ورسوله نبينا مـه وسلم وِبرك علـى اللَّ ـوصل دين .ـذا الـة هـي خدمـف
 . (1) آله وأصحابه وأتباعه إحسان ((

 ةسةى كة تؤ باسى ليَوة دةكةى يةكيَكة لةم دوو كةسة :واتة : ئةو ك

                                                           
  ) :/3JDP.mp14W8...AM/22http://www.salafishare.com/arabic الـرابط (1)

.) 

http://www.salafishare.com/arabic/22F97BNX75AM/8W14JDP.mp3
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يان نةزانة بةئةلبانى ، وة يان درؤزنيَكى ئارةزووثةرستة ، وة طرفت وكيَشةى 
بؤضوونةكانيش ئارةزووة ، و ئةو كةسةش طويَرِايةَلى ئارةزووةكانى بكات ئةوا 

 طومرِابووة .

 )ةت بيَت ـ فةرموويةتى : ـ بة رِةمح مد الفراهيدي (ـ) أحى كورِى ـ ) خليل (
يش ـ بة  ) الشافعي (. وة ثيَشةوا  (ئيَمة هيض دةسةآلتيَكمان بةسةر نةزانةوة نية 

طفتوطؤ و رِووبةرِوو بوونةوةم لةطةأل هةر زانايةكدا  )رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 
كردبيَت ئيلال ليَم بردوونةتةوة و بةسةرياندا سةركةوتووم ، وة لة طةأل هةر 

ئةو جؤرة  (ةزانيَكيشدا  كردبيَتم ئيلال ليَى بردوومةتةوة و بةسةرمدا زاَلبووة !!! ن
كةسانة نة دةتوانى طفتوطؤيان لة طةأل بكةى ، ونةش بة ثةيوةنديَك ثةيوةنديان 
بكةى ، ضونكة هيض شةرعيَكى نية ثابةند بيَت ثيَوةى !!! تؤ بة شةرع و بة عةقأل 

ةآلم ئةو نةشةرعى هةية نةش عةقأل ، نة عةقأل و ووتوويَذى لةطةَلدا دةكةى ، ب
 نةش نةقأل ـ واتة : بةَلطةى شةرعى ـ !!!

 هْ َجْهِل اْلَبِهْيمَ ـي ظُْلَمِة الْ ـٍد          فِ ــرُع َأْعَظُم ُمْرشِ ـالشَّ دا ووتراوة : ـلةكؤن

 ــهْ مَ ـــِهيْ ــا َكاْلبَ ــــنَّ ــالُه َلكُ ـْو          ــوُه َولَ ـلُ ـُل يـَتْ ــواْلَعقْ                      

بَـْعُهمَ                       هْ ِهْيمَ ـا ُقْل : ََي بَ ـَك َعَلْيِهمَ     َحا       ـَمْن لـا َولِ ـفَاتـْ

 من بةم جؤرة دةَليَم : ئةى طيان لةبةر ! ئةوة ضية ئةى طيان لةبةر ؟!!
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دوو كةس : يان نةزانة ، وة يان درؤزنيَكة ، دةمةويَت بَليَم : ئةمة يةكيَكة لة 
تيَناطات ضى دةخويَنيَتةوة !! يا كةسيَكى شويَنكةوتةى ئارةزووةكانيةتى ، كةسى 
شويَنكةوتةى ئارةزووةكانيش هيض طؤرِانيَكى تيَدا نابيَت ، ئةطةرضى هةموو دونيا 

ئةلبانى كة  هةستيَنيت ، هةرطيز هيض طؤرِانيَكى تيَدا رِوونادات !!! ... ئةطةر
كردووة خراثرت بيَت لة جةهم !!! شكايةتى  خزمةتى سوننةتى ثيَغةمبةرى 

 خؤمان بؤ الى خواى ثةروةردطار بةرز دةكةينةوة !!!

جةهم ثيَشةوايانى ئيسالم بةكافريان داناوة ، بةآلم ئةمةيان ـ واتة : ثيَشةوا 
و تةشةرةيان ليَداوة ، بؤية ئةلبانى ـ نةزان و كاَلفام و درؤزنةكانى موسَلمانان تانة 

وآلتةكةى خؤى ئةو  منوونةى ئةم كةسة و هاوشيَوةكانى تةنانةت دوذمنانى لة
رِؤذانةى كة تياياندا ذياوة ووتةى ناشياوى وايان ثيَنةووتووة ، بةآلم من بة بيَذةرى 

 .خواى ثةروةردطار ، و بةردةسى ئةو بيَتلةالى ئةم ووتةية دةَليَم : وةعدى تؤ و شيَخ 

بةآلم ئةوةى كة ئيَمة دةيزانني ، و باوةرِيشمان واية وةكو دينداريةك بؤ خواى 
ثةروةردطار ئةوةية كة هيض كةسيَك وةكو ئةم ثياوة خزمةتى سوننةتى ثيَغةمبةرى 

 نةكردووة لةم سةردةمانةى دواييدا ، و جطة لةوةش نازانني . خواى 

طار ويستى لةسةر بووة بؤ وة ئةمةش يةكيَكة لةو شتانةى كة خواى ثةروةرد
ئةوةى بةردةوام ثاداشت و ضاكةيةكى زؤر تووشى ئةم زاناية ، وة هةموو سةردةم و 
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كاتيَك بةتاَلنةبووة لةوةى كة ئةهلى سوننة طريؤدة و تاقى بكريَنةوة بةكةسانى 
 ... .كةودةنى ئاوا و هاوشيَوةكانى .

يَت ، نةزانينةكةشى ضونكة ئةم ووتةية لةكةسيَكى نةزانةوة نةبيَت دةرناض
جةهلى مورةكةبة ، ئةويش ئةو كةسةية كة نازانيَت كة نةزانة ، ئائةم جؤرة كةسانة 

ئيَوةش  واى ثةروةردطار ئيَمة وـخ ناتوانيت بؤى رِوون بكةيتةوة ، داواكارين لة
ثاكبكاتةوة بةرامبةر بةزانايان ، بةتايبةت  زمانى ئيَمة وئيَوةش بثاريَزيَت ، وة دأل و

ايانى ئةهلى سوننة و جةماعة ، كة ذيانيان لة ثيَناو ئةم ئايينةدا سةرف كردووة زان
و ئةهل و بةيت و  حمد (ـ) م، وة درود و صةآلواتيش لةسةر بةندة و ثيَغةمبةرى خوا 

 يار و ياوةرِان و شويَنكةوتوانى بيَت بةضاكة .
 

   ـ : خوا بيثاريَزيَتـ  ) صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ ( شيَخ 

ـ وةزيرى كاروبارى ئيسالمى و ئةوقاف  ) صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ (شيَخ 
لةوآلتى سعودية دواى بيستنى هةواَلى كؤضى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ 

 فةرمووى :
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فـَْقَد ( ، وال شك أن  ونَ عُ اجِ رَ  هِ يْ لَ  إِ َنَّ إِ وَ  هِ ـلَّ  لِ َنَّ ى قضائه وقدره ) إِ ـه علـحمد للَّ ـ)) ال
حدث ـي مصيبة ، ألنه َعلٌم من أعالم األمة ، و مـرالدين األلبانـحمد َنصـالعالمة الشيخ م

 . (1) هم السنة ((ـر بـهذا الدين ، ونش ـال وعَ  لَّ جَ ـ ه ـهم حفظ اللَّ ـحدثيهم ، و بـمن م

،  ( ونَ عُ اجِ رَ  هِ يْ لَ  إِ َنَّ إِ وَ  هِ ـلَّ  لِ َنَّ إِ  )واتة : سوثاس بؤ خوا لةسةر قةزاو قةدةرى : 
موسيبةتة ،  ي (ـرالدين األلبانـحمد َنصـ) مبيَطومان لةدةستدانى زاناى ثايةبةرز شيَخ 

ةت ، ممةت ، و فةمودةناسيَكة لة فةرموودةناسانى ئوممضونكة زانايةكة لةزانايانى ئو
 وكردووةتةوة .آلبة ئةوان ئةم ئاينةى ثاراستووة ، و سوننةت ب ال ـعَ وَ  لَّ ـ جَ خوا 

هةوأل وكؤششةكانى ئةم ثيَشةواية لةثيَناو سةرخستنى  سةبارةت بة وة
)) إن للفقيد مآثر بريوباوةرِى سةلةفيةت ، و ثةيرِةوى ئةهلى سوننة فةرموويةتى : 

، واتة : كؤضكردووة  (1) حديث ((ـرة العقيدة السلفية ، و منهج أهل الـي نصـعدَّة ف
اوةرِى سةلةفيةت و ثةيرِةوى ئةهلى ضةندين شويَنةوارى هةية لةسةرخستنى بريوب

 حةديسدا .
 

 

 

                                                           
 (. 65ص / 23: ) األصالة العدد  (1)

 (. 65ص /23 : ) األصالة العدد (1)
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 ـ : بة رِةحمةت بيَتـ  ي (رِ ــجِ ـيْ وَ ود التـُّ ـمُ ـ) حُ  شيَخ 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت ثلـة و ثايـةى ثيَشـةوا     جري (ـمود التويــ) حـشيَخ 
)) ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ و حـوكمى تانـة ، و تـوانج ليَـدانى فةرموويـةتى :       

 . (2) (( ةِ ـنَّ ي السُّ ـفِ  نِ عْ ى الطَّ ـلَ ٌة عَ انَ عَ إِ  هِ يْ فِ  ْعنُ ، الطَّ  ةِ ـنَّ ى السُّ ـلَ عَ  مٌ لَ ـ عَ  نُ ـ اآْل  يُّ ـانِ بَ لْ اأْلَ 

واتة : ئيَستا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دروشم و نيشانةية بؤ سوننةتى 
ثيَغةمبةرى  ، تانةليَدانى يارمةتيدانة بؤ تانةدان لة سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا 

 . خوا 

ئةم طةواهيةش لةم زانا بةرِيَزةوة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثيَضةوانةى ووتةى بآ 
بنةواى كةسانى نةزان و كةودةنة كة ثيَشةوا و زاناى ثايةبةرز شيَخ ئةلبانى ـ بة 
رِةمحةت بيَت ـ بة دروشم و بانطةشةكار دةزانن بؤ ئريجا !!! يان دةيدةنة ثاأل كؤمةأل و 

 ى طومرِاى مورجيئة !!! يان دةَليَن ئريجاى تيَداية !!!طروث

 

 

 

                                                           
 (.ي ـاء لالبانـوان ) تزكيات كبار العلمحت عنـي؟ تـرالدين األلبانـحمد َنصـمحدث مـموقع اإلمام ال (2)

 (. http://www.alalbany.net/misc005.php) والربط : 
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 ـ : خوا بيثاريَزيَتـ  الن (ـه العبيـ) عبداللَّ  شيَخ 

ـ خوا بيثاريَزيَت ـ دواى سةرةخؤشى لةخؤى و  ه العبيالن (ـ) عبداللَّ شيَخ 
ة موسَلمانان بة كؤضى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بةيةكيَكى دةزانيَت ل

طةورةترين بانطخوازان بؤ سةلةفيةت ، و كاركردن بة سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا 
  و ئاطاداركردنى موسَلمانان لة بيدعة و تازةطةريةكان ، ئةوةش لة ووتةيةكى ،

 زيَرِينيدا كة فةرموويةتى :

ميع أقطار األرض بوفاة اإلمام العالمة ـي جـن فـمسلميـي الـي و إخوانـ)) أعزي نفس
ات تعجز أن ـحقيقة الكلمـي الـي ، و فـرالدين األلبانـحمد َنصـحقق الزاهد الشيخ ممـال

ي بيئة ال تعد بيئة سلفية ، و مع ـم يكن من مناقبه إال أنه نشأ فـتتحدث عن الرجل ، ولو ل
ى الدعوة السلفية ، و العمل ِبلسنة ، و التحذير من البدع ـر الدعاة إلـذلك صار من أكب

 . (1) (( لكان كافياً 

برا موسوَلمانةكامن لةهةموو ناوضةكانى سةر زةوى  واتة : سةرةخؤشى لةخؤم و
حمد ـ) منةويست ـ شيَخ  دونيا ليَكؤلةر و زؤرزانا و بؤنةى وةفاتى ثيَشةوا و دةكةم بة

ةر ئةم ثياوة بكةن ــ وة لة رِاستيدا ووشةكان ناتوانن قسة لةس ي (ـرالدين األلبانـَنص
اكةيةكى نةبيَت جطة لةوةى كة لة ذينطةيةكى ناسةلةفيدا ، ئةطةر هيض ض

                                                           
ــ (1) اء ـ) تزكيــات كبــار العلمــ: حت عنــوان ـي ؟ تـــرالدين األلبانـــحمد َنصـــمحدث مـــموقــع اإلمــام ال

 (. php005tp://www.alalbany.net/mischt.) والربط :  (.ي ـلالبان

http://www.alalbany.net/misc005.php
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ى و بانطةواز ثةروةردةبووة و لةطةلَ ئةوةشدا لة طةورةترين باخنوازان بووة بؤ دةعوة
 لة بيدعة بةس بوو بؤى .ئاطاداركردنةوة و ، سةلةفيةت و ئيشكردن بةسوننةت 

 ـ : رِةحمةت بيَتبة ـ  ( ي  ـمِ جْ مد النَّ ـأح)  زاناى عةلالمة شيَخ 

 ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة   مد النجمـي (ـ) أحـفةرموودةناس و زاناى عةلالمة شيَخ 
وةآلمى ثرسياريَك كة سةبارةت بة كةسـانيَك كـراوة كـة نـةك هـةر تـةنها ثَيشـةوا        

يش ـ بـة   ن (ـ) ابـن ِبز و ابـن عثيميـئةلبانى بة مورجيئة دةزانن ، بةَلكو ثيَشةوايان 
ه ـ)) أحسـن اللَّـمورجيئة دةزانن ، و ئةمـةش دةقـى ثرسـيارةكةية :     رِةمحةت بن ـ بة 

حزبية ، يـتهم األئمـة ـرورية والــى كتـب الســإليكم : هذا سائل يقول : بعض مـن تـرىب علـ
هم ـيـتهمهم ِبإلرجـاء ، ألنـ ـ هُـاللَّـ ُمُهـَمِحــ َري ـن ، و األلبانــالثالثة : ابن ِبز ، و ابن العثيمي

 . ا تعليقكم ؟ ((ـفم حكامـال يكفرون ال

واتة : هةنديَك لةوانةى كة لةسةر كتيَبى سروريةت و حيزبيةت ثةروةردةبوونـة  
لةبةر ، بةئريجا تؤمةتبار دةكةن  ي (ـن ، األلبانــعثيميـ ) ابن ِبز ، ابنثيَشةوا  آهةرس

 ئةوةى فةرمانرِةوايان بيَباوةرِ ناكةن تةعليقتان ضية ؟

ل وضـالل ، هـ)) هـذا جت ـ لة وةآلمدا فةرمووى :  بةرِيَزيشيان ـ بة رِةمحةت بيَ 
 مبتدعة كل يوم يظهرون علينا بوجه آخر .ـوهؤالء ال
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ها ، وأحبارهـا ، ـاء األمـة ، وقادتــن ، علمـي ، وابن ِبز ، وابن عثيميـان األلبانكإذا  
بَـُزوَن ِبنو  بقـي هم مرجئة !!! فمـن بقـي ؟! مـن هـو الـذي ـكبارها ، ورجال العلم فيها ، يـُنـْ

ه وإَن إليـه راجعـون ... هـذه مصـيبة ... هـذه ـإَن للَّـ!!! ؟! ... بقي أحد ؟! ما بقي أحد 
 آفة .

حبس ، و ـوإن هؤالء رأيي فيهم : أنه من ظهر عليـه هـذا القـول ، وثبـت عليـه ، أن يـ
 . (1)((ى َتديب أكثرـحتاج إلـا أنه يـ... يعِن ... رِبراجع فإنهـم يتـ، فإن لربـ، و يضدَّبأيَُ 

واتة : ئةمة نةزانى و طومرِايية ، و ئةو بيدعةضيانة هةموو رِؤذيَك بةرِوويةكى 
ــةر   ــةون . ئةط ــان دةردةك ــرةوة ليَم ــان  ي (ـن ، واأللبانـــ) ابــن ِبز ، وابــن عثيميــت زاناي

 آةت بةوة تؤمةتبار بكريَن كة مورجيئةن ، ئةى ئـيرت كـ  مموسةركردة وطةورةكانى ئو
 هِ ْيـلَ  إِ َنَّ إِ وَ  هِ ـلَّـ لِ َنَّ إِ  .. مايةوة ؟!! كةس مايـةوة ؟!! كـةس نةمايـةوة    دةميَنيَتةوة ؟!! كىَ

 .. ئةمة موسيبةتة ... ئةمة ئافاتة . ونَ عُ اجِ رَ 

دةركـةوت ،   ـآبؤضونوم دةربارةى ئةو كةسانة واية : ئةو كةسةى ئةم قسةيةى ل
بكريَـت ، و   آبكريَـت ، و تـةمب   (سجن ، حةثس ، زيدانى  )و لةسةر سةملا ، بةند 

ليَى بـدرَيت ، ئةطـةر لـة قسـةكةى ثةشـيمان نةبوويـةوة .... لةوانةيـة ثيَويسـتى         
 كردنى زياتر بيَت . آبةتةمب
 

                                                           
 (.همة اإلرجاء ـي من تـاء لالبانـرئة كبار العلمـريط : تبـمد النجمي ، منقول من شـ) الشيخ أح (1)
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 ـ : خوا بيثاريَزيَتـ  جابري (ـد الـ) عبي عةلالمة مانشيَخ 

سةبارةت بةوانةى كة دةَليَن : ثيَشةوا  جابري (ـ) عبيد ال مانلة شيَخ كراثرسيار
ضاوة و ضاوطةى ئريجائة ؟! فريخوازةكانيشى مرياتطرى ئةون لةوةدا ، ئةلبانى سةر

، ما رأي فضيلتكم  ـى ال  عَ ت   هُ ـاللَّ  هُ ظ  فِ حَ ـ )) فضيلة الشيخ عبيد ئةمةش دةقى ثرسيارةكةية : 

،  ؟! ((...  و، هو منبع بدعة اإلرجاء  ـى ال  عَ ت   هُ اللَّ  هُ مَ حِ رَ ـ ي ـفيمن يقول : أن العالمة األلبان
واتة : بؤضووني بةرِيَزتان ضية دةربارةي ئةوانةي كة دةَليَن : ئةلباني سةرضاوةي 

 !؟... و ، بيدعةي ئريجائة 

خوا بيثاريَزيَت ـ ثاش كورتة باسيَك سةبارةت بة ئريجا و واتاكةى لة  ـ مانشيَخ
زمانةوانى وزاراوةى زاناياندا ، وباسكردنى طروث وكؤمةَلةكانى مورجيئة ، 

باسى تؤمةتباركردنى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بة ئريجا و سآ ديَتةسةر 
 هُ مَ حِ ـ رَ ي ـا يتعلق ِبأللبـانـ)) فيمخال لة وآلمةكةيدا دةخاتة رِوو هةروةكو فةرموويةتى : 

 ان :ـرها يظهر له شيئـي وخبـي الذي عرف أصول األلبانـ، فإن الذي عرف أصول األلبان ـ هُ اللَّ 

ان : قول ِبللسان ، واعتقاد ـي أن اإلميـأنه معنا ، ومع أئمة السنة قبلنا ف و  :الشيء األ
ي ويعتقد ـمعاصـحذر من الـمعصية ، ويـنقص ِبليجوارح ، يزيد ِبلطاعة و ـِبلقلب ، وعمل ِبل

ره ) إسبال الثياب ِبلنسبة للرجال ( ـي كاإلسبال وغيـمعاصـحذر من الـأن استحالهلا كفر ، ي
 فأين اإلرجاء ؟ره ، ـوغي
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ي أمور ، وبعضها له ـخالف أئمتنا من قبل ... يعِن فـخالفنا ، و يـي : هو يـيء الثانـالش
جنة بال عمل ... تنبهوا ، يقول : ميكن ـفيها سلف ، منها ؛ أنه يرى أنه ميكن دخول ال

 . (1) ى ذلكـى ذلك : ما ينكر العقوبة علـجنة بال عمل ، وال ينكر العقوبة علـدخول ال

                                                           
ووتةيـةى ثيَشـةوا    وــ خـوا بيثاريَزيَـت ـ ئـة      جابري ( ـ) عبيـد الـ دةَليَم : لةوانةية شيَخمان (1)

دا ــ  ريط السـادس ـ الوجـه األول (ـمفرد ـ الشــاألدب الـ رحـ) شـ بيَت كـة لـة  ثـآ نةطةشـت  ئةلبانى 
ح نموا نو كر اإلميوان     ـ لََّجـوَ زَّــ َعـفاهلل  ؛ ه ا ل د  أن اإلميان بدون عمل ال ن  د))  فةرموويةتى :
آهون   ؛إال أن نبخ  ه خ اال ،  بدون عمل صا  اًألننا ال نبالمر إميان ؛ بالعمل الالا  اًن كره ه رون
،  وهوات هون هنوا ففف هو ا نسوبط ع أن نبالومره       ، اهلل أش د أال إله إال اهلل وحممد رسم :  هن هنا قا 

 اًو مما شواء اهلل و وال نعمول صوال       ونع ش دهره،  حممد رسم  اهلل،  لكن إنسان ن م  : ال إله إال اهلل
 كر األعموا   فو  ؛ وي ندخل اإلميان إىل ق  وه ،  فعدا عم ه الالا  هم دل ل أنه ن مهلا ب سانه؛  !!

واتة ، ((  الالوا   بعد اإلميان ل د  ع ى أن اإلميان النافع هم ال ي نكمن ه رونًا بالعمل الالالة
: ئةمةش بؤ ئةوةى ئةوةمان ثآ رِابطةيةنيَت كة ئيمان بةبآ كردةوة سودى نية ، ضـونكة خـواى   

كة ئيَمة نـاتوانني  باسى دةكات ، ضون يمان دةكات لةطةأل كردةوةى ضاكداثةروةردطار كة باسى ئ
تةصةورى ئةوة بكةين كة ئيمانى بآ كردةوة هةبيَت ، جطة لةوة نةبيَت كة بةخةياآلت ئةو شتة 

حمد رسـول ـه ومـ) أشهد أال إلـه إال اللَّ  دروست بكةين ، ليَرةوة ئيمانى هيَنا و شايةتومانى هيَناوة :
تةنها دةتوانني بةخةياأل تةصةورى بكةين ، و رِاستةوخؤ لةوالوة كؤضى دواى كرد !!! ئةمة  ه (ـاللَّـ

و ثاشان تةمةنيَكى دريَذ مبيَنيَتةوة ـ ه ( ـحمد رسول اللَّــه ، مـ) ال إله إال اللَّ  ، بةآلم مرؤظيَك بَليَت :
ةوةيةكى ضاك ئةجنام نةدات !!! ئةوةندةى خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَت ـ كةضى هيض كرد 

اكى بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة شايةتومانةكةى تةنها بة زمانـة ،  طومان نةبوونى كردةوةى ضيَب
و ئيَمان نةرِؤشتووةتة دَليةوة ، بؤية باسكردنى كردةوةى ضـاك لـة دواى ئيمـان بـؤ ئةوةيـة كـة       
 ئةوةمان ثآ رِابطةيةنيَت كة ئيمانى سودبةخش ئةو ئيمانةية كة كردةوةى ضاكى لةطةَلدا بيَت .
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ي ذلك رواية عن ـهاوَن فاسق وليس بكافر ، وسلفه فـومنها أنه يرى اترك الصالة ت
والقول اآلخر : ِبن  مهور ، هم سلف الشيخ .ـمد ، والشافعي ، والزهري وجـاإلمام أح

ى أنه يستتاب ـجاحد ، وهم متفقون والشيخ معهم متفقون علـهاوَن يكفر كالـاترك الصالة ت
ى ـمكفرون يرون أنه يقتل مرتدا ال يغسل وال يكفن وال يصلـ، لكن ال فإن اتب وإال  قتل
مفسقون يرون أنه يقتل حدا وعليه فإنه يغسل ـن ، والـمسلميـي مقابر الـعليه وال يدفن ف

ى ـن ويرثه أهله ، علـمسلميـي مقابر الـى عليه ويستغفر له ويدعى له ويدفن فـويكفن ويصل
 الذهب األول ال يرثه أهله .

هاونـا مع اعتقاده ـيء ؛ أن األئمة ... أعِن من كفر اترك الصالة تـى شـوهنا ننبه إل
م يصفوا ـمكفرون لـر وصف أهل السنة ، فالـم يكن بينهم شطط وال وصف بغيـها لـوجوب

 خروج أبدًا .ـمكفرين ِبلـمفسقون لـم يصفوا الـن ِبإلرجاء ، والـمفسقيـال

حمد قطب ( ، مث ـة وأظنها أول ما ظهرت من ) مروريـا انسحبت هذه من السـوإمن
ها ـاء ( ، يسمونـاهرة اإلرجـابه ) ظـي كتـي ( فـحوالـذه ومنهم ) سفر الـتلقاها بعض تالمي

ر فهو ـى التكفيـم يوافقهم علـم يكفر مرجيء ، من لـاء وأظنهم يعنون أن من لـرة اإلرجـظاه
 . (1) ذا للحذر ((ــمرجيء ، قلت ه

                                                                                                                                                 

 بيَت !!!اياندا ... نةك ثيَضةوانةيان بووطةأل ثيَشةوشدا هاودةنطة لةةوا ئةلبانى لةوةبؤية ثيَش
) شـبكة العلـوم  همة االرجـاء (ـي مـن تــلبانـمـام األدث الشام اإلـمحـاء لـرئة العلمـمقال بعنوان : ) تب من (1)

 /:403www.aloloom.net/vb/showthread.php?t=/httpالســلفية ، الــرابط : 
.) 

http://www.aloloom.net/vb/showthread.php?t=403
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 ةلباني بزانيَت دوو ش  بؤ دةردةكةويَت :بنةواكانى ئوةي واتة : ئة

ئةوةية ئةلباني لةطةلَ ئيَمة وثيَشةواياني ثيَش ئيَمةداية لةوةي كة  يةكةم :
باوةرِمان بريتيية لة : وتة بةزمان وبريوباوةرِي دلَ وكردةوةي ئةندامةكاني الشة , 

وة وريايي دةدات  بةطويَرِايةَلي زياد دةكات وبةسةرثيَضي كةم دةكات ,
لةسةرثيَضيةكان وباوةرِي واية بة حةاللَ زانينيان كوفرة , وة وريايي دةدات 
لةسةرثيَضيةكاني وةك دريَذكردني جلوبةرط بؤ ثياوان و جطة لةوةش , كةواتة ئريجا 

 لة كويَداية ؟!!!

ة ثيَضةوانةي ئيَمة وثيَشةواياني ثيَش ئيَمةي كردووة لةضةند شتيَكدا ك دووةم :
لةهةنديَك لةوانةدا ثيَشيين هةية , لةوانةش ئةوةية كة ثيَي واية دةكريَت كةسيَك 

ضوونة بةهةشت دةكريَت بةبآ : كردةوة بضيَتة بةهةشتةوة ... وريابن دةَليَت آ بةب
كردةوة بيَت , بةآلم نكوََلي لة سزا ناكات لةسةر ئةو تاوانانة , نكوََلي لة سزا 

 ناكات لة سةر ئةوانة .

كيَكي تر لةو شتانة ئةوةية ثيَي واية نويَذنةكةر بة تةمبةَلي فاسقة و بيَباوةر ية
نية , سةلةفيشى لةم بابةتةدا : رِيوايةتيَكة لةثيَشةوا ئةمحدةوة , شافعي , زوهري , 

يةكيَكي تر لةو شتانة : ئةو كةسةي نويَذ نةكات بة  مجهور , ئةوانة سةلةيف شيَخن .
يةك دةنطن شيَخيش هاورِاية لةطةَليادا كة داواي تةوبةي تةمبةَلي ئةوا زانايان 

م ئةوانةي نويَذنةكةر بةتةمبةَلي كافردةكةن آلليَدةكريَت ئةطةر نةيكرد دةكوذريَت ، بة
دةَليَن : بةهةَلطةرِاوةيي دةكوذريَت بوَية ناشؤردريَت و كفن ناكريَت ونويَذي لةسةر 
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م ئةوانةي كافري ناكةن وبةفاسقي آلت , بةناكريَت ولةطؤرِستاني موسَلماندا نانيَذريَ
يَك دةكوذريَت بؤية دةشؤريَت ـ ) َحد  (دادةنيَن وةكو شيَخ ئةلباني ثيَيان واية وةكو 

وكفن دةكريَت ونويَذي لةسةر دةكريَت وداواي ليَخوَشبووني بؤ دةكريَت ودوعاي بؤ 
كةسوكاري مرياتي  دةكريَت كةسوكاري مرياتي ليَدةبةن بةآلم لةسةر مةزهةبي يةكةم

 ليَنابةن .

ليَرةدا وريايي دةدةين دةربارةي شتيَك , ثيشةوايان مةبةستم ئةوانةية 
نويَذنةكةر ئةوةي بةتةمبةَلي نايكات كافردةكةن وتةي دوور لة هةق و وةصفي جطة 

دةكةن  ) كافر (لة وةصفي ئةهلي سوننة لة نيَوانياندا نةبوو , ئةوانةي نويَذنةكةر 
دادةنيَن , ئةوانةشي  ) فاسق (بة ئريجا وةصف نةكردووة كة نويَذنةكةر بة ئةوانةيان 

كة نويَذنةكةر بةفاسق دادةنيَن ئةوانةيان بة خةوارج دانةناوة كة نويَذنةكةر بةكافر 
 دادةنيَن .

سروريةكانةوة سةري هةَلداوة ثيَشم واية يةكةم كةس ئةم شتةي  ئةم شتة لة
وو , ثاشان هةنديَك لة قوتابيةكاني ليَوةيان وةرطرت ب حمد قطب (ـ) م : ليَدةركةوت

واية  ثيَشم، ناوي دةنيَت دياريدةي ئريجا  ) ظاهر اإلرجاء (كتيَيب  لة ي (ـحـوالـ) سفر ال
هةركةسيَك تةكفري نةكات مورجيئةية !!! وة هةركةسيَك : مةبةستيان ئةوةية كة 

 َليَم .يئةية !!! ئةمة بؤ وريايي دةدا مورجيـ ر (ـ) تكفيلةطةَلياندا هاورِانةبيَت لة 

لةكؤتايى وةآلمةكةيدا ئةوانةى كة تؤمةتبارى ـ خوا بيثاريَزيَت ـ  مانشيَخ
 ثيَشةوا ئةلبانى دةكةن بة ئريجا ئةكات بة دوو كؤمةَلةوة ، هةروةك فةرموويةتى :
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اإلرجاء ؛ جهل ـإما : أنه ي ن :ـي هو أحد صنفيـى الشيخ األلبانـ)) أن من يطلق اإلرجاء عل
،  (1) ى حقيقته !!! ((ـي علـم يعرف الشيخ األلبانـوإما : أنه ل ال يعرفه وال يعرف أهله !!!

نة  يان ئةوةية : دوو كؤمةلَةن :واتة : ئةوانةي كة شيَخ ئةلباني تؤمةتبار دةكةن 
بة حةقيقةت شيَخ ئةلباني  يان ئةوةية : ئريجا و نة ئةهلي ئريجائيش ئةناسن !!!

 !!!ناناسن 
 

 ـ :   خوا بيثاريَزَيتـ  ) صاحل السحيمي ( شيَخى دكتؤر 

سةبارةت بةوانةى كة ثيَشةوا ئةلبانى  ) صاحل السحيمي (ثرسيار كرا لة شيَخ 
اك من يقول أو يتهم ن)) ه تؤمةتبار دةكةن بة ئريجا ، كة ئةمةش دةقى ثرسيارةكةية :

، واتة : كةسانيَك هةن شيَخ ئةلباني بة  (( !ِبإلرجاء ؟ ـ  ت َعال ىهُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ ي ـالشيخ األلبان
 ؟ئريجا تؤمةتبار دةكةن 

شيَخيش لةوةآلمدا ، ودواى دياريكردنى ثلة وثايةى ثيَشةوا ئةلبانى لة ناو 
) ابن و  ) ابن ِبز (زاناياندا ـ كة بة هاوشان و هاوثةلةى دةزانيَت لةطةأل ثيَشةوايان 

تؤمةتى دةزانيَت ، و ثاشان  ان ويئةم ووتةية بة بوخت ـ بة رِةمحةت بن ـ ن (ـعثيمي
حمد ـ)) شيخنا الشيخ مئاماذة بة هؤكارةكانيشى دةدات ، هةروةك فةرموويةتى : 

خنا : الشيخ ابن ـمشايـحديث ، وِقْرٌن وأخ لـي شيخ السنة وإمام أهل الـرالدين األلبانـَنص
                                                           

 (.همة االرجاء ـي من تـلبانمام األمحدث الشام اإلـاء لـرئة العلمـمقال السابق : ) تبـال (1)
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ر ، ـ، كلهم قد خدموا السنة ، وقدموا الكثي ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ ن ـ، الشيخ العثمي ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ ِبز 
راء ؛ نتج عن ـحق ، والسنة النبوية ؛ فهذا القول افتـمنهج الـي خدمة الـر فـر الكثيـخيـوال
ال ، وَنن ال ـرط كمـان شـي اإلميـي مسألة عند الشيخ ؛ عندما يقول إن العمل فـاالت فـمـإج

ان قول ـان ، واإلميـَنن نقول ما قاله السلف : العمل من اإلميى الكلمة ، ـنقر الشيخ عل
 ان ِبلكلية فهو مرجئ ملحد .ـوعمل ، ومن أخرج العمل من اإلمي

ي هذا ؛ ـهاوَن ، وَنن وإن كنا والفه فـي حكم اترك الصالة تـا جرأ البعض رأيُه فـورِب
مسألة ـإلسالم ، لكن هذه الخرج من دين اـهاوَن ـ يكفر ، ويـفنعتقد أن اترك الصالة ـ ت

للشيخ فيها سلف أم ال ؟ من هم ؟ مثل من ؟ مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، ورواية عن 
مسألة البد أن نقول ـي هذه الـي مرجئ فـمد كلهم يرون هذا الرأي ؛ فإذا قلنا : إن األلبانـأح

 ي حنيفة .ـمد وأبـعن مالك والشافعي وأح ذلك ـ أيضا ـ عمن ؟

ا ـمسألة ـ قدميـي هذه الـيء ؛ هذا اختالف فـي شـق أن هذا ليس من اإلرجاء فواال
 هاوَن .ـي مسألة اترك الصالة ـ تـوحديثا ـ اختالف ف

 حقيقة َنن ما ضاءلة علمنا مع من يقول : إن اترك الصالة ماذا ؟ـي الـف

كفر ، لكن   هاوَنـي كفره ، من ترك الصالة ولو تـيكفر ، وال شك ، بل ال أكاد أشك ف
ن القدامى ومن السلف الصاحل ِبن من ـاء الرِبنيـهذا الرأي ألزم العلمـهل إذا اقتنعت ب

 !ي هذا الرأي يكون مرجئا ؟ـخالفِن ف
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جهلة ، وبعض ـمسألة تزعمها بعض شذاذ اآلفاق من الـجوز ؛ لكن الـال ؛ هذا ال ي
ناس من بعده ؛ ونقول هلؤالء قـول حداد ، وسلكها بعض الـحمود الـها مـن ، بدأ بـحـدادييـال

 . « بِ ـرْ حَ ـلْ ِبِ  هُ تُ نْـ آذَ  ـدْ قَ فَـ  اً ي  لِ ي وَ ـى لِ ادَ عَ  نْ مَ  »ه : ـا يرويه عن اللَّ ـفيم النيب 

ر ؛ بعدهـا ـى الشيخ نـاصـمل فيها بعض الشذاذ علـي السنة اليت حـه َي إخواته ! فـواللَّ 
ي خدمة السنة ؛ فأخذها ـملك فصيل فـجائزة الـل ـ هُ ـا اللَّ هَ ق  فَّ ـ وَ ِبسابيع قليلة رشحته الدولة 

م من كبار ـيعرفون أنه عال ـ هُ ـاللَّ  مُ هُ ق  فَّ ـ وَ مسؤولون ـ؛ فال ـ ة  عَ اسِ وَ  ة  مَ حْ رَ  هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ وهو أهل هلا 
 من يصفونه ِبإلرجـاء .ـى نعيق زيد ، أو عمرو مـن ، وال يسمعون إلـمسلميـاء الـعلم

 مِ ــــْهـِم السَِّقْيــَن الفَ ــُه مِ ـــتُـــَوآفَ           َصِحْيَحاً  َعاِئٍب قـَْوالً  نْ مِ  وََكمْ 

 خرجون عن ثالثة أصناف :ـهذا ال يـوالقائلون ب

 ا يقولون .ـإما جاهل إمعة كالببغاوات يقلد الناس فيم

 اءهم .ـريد أن يسقط علمـى أهل العقيدة ؛ فيـي قلبه مرض علـوإما مريض ف

ى التزلف ، ويستغل بعض ـهذا إلـما أنه صاحب مصلحة وهوى ؛ يريد أن يتوصل بوإ
 . (1) ركب مطية الشيطـان هـذه ((ـاألمور ؛ لي

                                                           
 ي ـ دروة  ابن رجب ـ ينبع (ـرح الثانـ) الشخلف ( ـى علم الـرح كتاب ) فضل علم السلف علـ) ش (1)

 (.ريط الثالث ـي من الشـ( من الوجه الثان 31:  23عند )  ـ هُـاللَّ ُهظ ِفـ َحللشيخ صاحل السحيمي 
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شيَخي سوننة و ثيَشةواي  ي (ـاأللبان الدينر ـحمد َنصـ) مواتة : شيَخمان شيخ 
ليَبيَت ـ  و براي شيَخةكامنانة شيَخ ابن باز ـ رةمحةتي خواي ةألئةهلي حةديسة , هاو

شيَخ ابن عثيمني ـ رةمحةتي خواي ليَبيَت ـ هةموويان خزمةتي سوننةتيان كردووة و 
ي ـ ( مةنهةجي) ضاكةيةكي زؤريان ثيَشكةش كردووة لة خزمةت كردني ثةيرِةو 

حةق و سوننةتدا ئةم قسةيةي دةيَليَن هةَلبةسرتاوة , ودةرئةجنامي ضةند ووتةيةكي 
لةبابةتيَكدا ئةمةش كاتيَك دةَليَت : كردةوة مةرجي كةماَلة تيَكرِايي شيَخ ئةلبانية 

لةباوةرِ , ئيَمة هاورِانني لةطةلَ شيَخدا لةسةر ئةم ووشةية , بةَلكو ئيَمة ئةوة دةَلينَي 
وكردةوةية , هةر كةسيَك  كة سةلةف وتويانة : كردةوة لة باوةرِة و باوةرِيش ووتة

 مورجيئةيةكي موحليدة .كردةوة بة طش  لةباوةر دةربكات ئةوة 

وة لةوانةية هةنديَك كةس ئةو بؤضونةي ئةلبانيان قوَستبيَتةوة كة دةربارةي 
حوكمي نويَذ نةكةر هةيةتي ئةطةر بة تةمبةَلي نةيكات , ئيَمة ئةطةرضي لةمةدا 
رِاي ثيَضةوانةي شيَخمان هةية و ثيَمان واية كة نويَذنةكةر بة تةمبةَلي بيَباوةرِ 

ئايين ئيسالم دةردةضيَت , بةالم ئاية لةم بابةتةدا شيَخ سةلةيف هةية يان دةبيَت و لة
نا ؟ كيَن ؟ وةكو كيَ ؟ ماليك وشافعي وئةبو حةنيفة ورِيوايةتيَكيش لةئةمحةدةوة 
هةموويان ئةم بؤضوونةي شيَخيان هةية , ئةطةر بَليَني ئةلباني لةم بابةتةدا 

دةربارةي ماليك  ؟ آين دةربارةي كمورجيئةية ئةوا دةبيَت ئةم حوكمةيش بدة
 وشافعي وئةمحةد وئةبو حةنيفة .
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ة لةم بابةتةدا يئةوةي رِاس  بيَت ئةمة ئريجا نية , ئةمة جياوازي و رِاجياي
 لةكؤن و نويَدا رِاجيايي لةبابةتي وازليَهيَناني نويَذ بةتةمبةَلي .

 هةر كةسيَك بَلت نويَذنةكةر ضية ؟

انيَشي تيَدا نية , بةَلكو طومانيشم لة بيَباوةرِبووني نية , بيَباوةرِ دةبيَت , طوم
هةر كةسيَك نويَذنةكات ئةطةر بة تةمبةَلش بيَت بيَباوةرِ دةبيَت , بةآلم ئةطةر بةم 
بوَضوونة قايل بوويت ئاية زاناياني كوَن وثيَشينة ضاكةكان خةَلكيان ثةيوةست 

 مةي هةبيَت ئةوا مورجيئةية ؟كردووة كة هةر كةسيَك ثيَضةوانةي بوَضووني ئيَ

نةخيَر , ئةمة درووست نية , بةآلم ئةم بابةتة بؤضووني هةنديَك كةسي رِيزثةرِة 
دةس  ثيَكرد ,  حداد (ـحمود الـ) ملة نةزانةكان , هةنديَك لة حةدداديةكان , كة 

م هةنديَك خةَلك لةدواي ئةو ئةم رِيَطةيان طرتةبةر , ئةوة بةو كةسانة دةَليَني ئة
ي ـى لِ ادَ عَ  نْ مَ  »لة خواوة ريوايةتي كردووة :  فةرموودةيةي ثيَغةمبةري خواية 

 . « بِ رْ حَ ـلْ ِبِ  هُ تُ نْـ آذَ  دْ قَ اً فَـ ي  لِ وَ 

بةخوا برام : لةو ساَلةدا كة ئةو كةسة رِيزثةرِانة قسةيان بةشيَخ ناصر ووت ضةند 
)  تي مةليكآلوتي بؤ خةآلثا ـ هُ ا اللَّ هَ ق  فَّ ـ وَ  هةفتةيةكي كةم دواي ئةوة دةولةتي سعودي

تةبوو ـ آلسةبارةت بةخزمةتكردني سوننةت , لةكاتيَكدا كة ئةو شياوي ئةو خ فيصل (
دةيانزاني زانايةكة  ـ هُ اللَّ  مُ هُ ق  فَّ ـ وَ  رةمحةتي خواي ليبيَت رةمحتيَكي فراوارن ـ بةرثرسةكان
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زةيد يان عةمر ئةوانةي كة لةزانا طةورةكاني موسَلمانان , طويَيان نةدا بةهاواركردني 
 وةسف دةكةن .  شيَخ بةئريجا

 مِ ـِم السَِّقْيــتُـُه ِمَن الَفْهـــَوآفَ         َصِحْيحاً  َعاِئٍب قـَْوالً  ِمنْ  وََكمْ 

 دةرناضن :و كؤمةأل ضني  آئةوانةي كة شيَخ توَمةتبار دةكةن لة س

يش الساييان يان : نةزانيَكي توتي ئاساية كة هةرضي خةَلك دةيَليَت ئةو
 دةكاتةوة .

يان : نةخؤشيَكة كة نةخؤشي لةدَلداية بةرامبةر بةئةهلي ئيمان وبريوباوةرِ , وة
 بكات و بيان خات . زاناكانيان لةكةدار آبؤية دةيةو

هةواية , دةيةويَت بةم رِيَطاية خوَي نزيك  يان : كةسيَكي خاوةن بةرذةوةندي ووة
 بكاتةوة و هةنديَك شت بقوزيَتةوة .

جا موسَلمانى خوا ناس با من و ئيَوةش خؤمان بثاريَزين لةوةى كة وةكو 
تؤمةتباركارانى ثيَشةوا ئةلبانى بني ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة لة ديدى شيَخ صاَلح لة 

 سآ كؤمةأل بةدةر نني :

 !!! ةيةكةم : نةزانكاريَكى تووتى ئاسا ، و السايكارى كةسانى تر

يانى بريوباوةرِ دروست ، بة هؤى نةخؤشيةكانى دووةم : بةرهةَلستكارى زانا
 !!دَلةوة !!
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كاتى و دونياييةكان ،  سآيةم : كةسيَكى هةلثةرست بؤ طةشنت بة بةرذةوةندية
 !!!!و شويَنكةوتةى بريؤضكة شةيتانيةكان !

ـ خوا بيثاريَزيَت ـ هةر لةم بارةيةوة و لة باسى  ) صاحل السحيمي (وة شيَخ 
ي ـ)) هناك بعض الشباب من وقعت فدةكريَت : يَئةم ثرسيارةى لئامؤذطارى بؤ الوان 

ا نصيحتكم ـِبإلرجاء ، فم ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ َري ـنفسه شبهة حول اإلرجاء ، فأخذ يتهم اإلمام األلبان
، واتة : هةنديَك طةجنان تووشي شوبهةي ئريجا بوونة , و  جاه هؤالء الشباب ؟! ((ـت

دةكةن , ئاموَذطاريتان  ي خواي ليَبيَت ـ بة ئريجا تؤمةتبارثيَشةوا ئةلباني ـ رةمحةت
 ضيية بؤ ئةو طةجنانة ؟

وةآلمدا طةواهى و شايةتى خؤى لةسةر ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة  بةرِيَزيشيان لة
رِةمحةت بيَت ـ دةدات ، و ثاشان ضةند ئامؤذطاريةك ئاراستةى الوان دةكات ، 

حوم ـي لـه فـه ، نصيحيت هلؤالء الشباب أن يتقوا اللَّ ـحمد للَّ ـ)) الهةروةك فةرموويةتى : 
 ها مسمومة .ـاء فإنـالعلم

ر مثل ـي هذا العصـأنه ما خدم السنة ف ـال عُ وَ  لَّ جَ ـ ه ـى اللَّ ـها إلـوشهادة حق أتقرب ب

رالدين ـحمد َنصـ، وشيخنا الشيخ م ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ ن شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن ِبز ـرجلي

ائنا األجالء النيل ـا فرسا رهان ، وإذا كان أحد قد فهم من علمـ، فهم ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ َري ـلباناأل
ا أعِن من فهم عنهم خطأ ، ـاء أنفسهم وإمنـمن هذا الشيخ العظيم فهو واهم ، ال أعِن العلم
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لنا أن جوز ـاء ال يـره فبي نها أحد من العلمـى غيـى الشيخ أو علـوإن وجدت مالحظات عل
 حبونه .ـحبهم ويـي ـ هُ ـاللَّ هُ مَ حِ ـ رَ م ِبنه ينال من الشيخ فهو ـنلزم ذلك العال

ى أنِن مسعت هذا منه ومن لسانه وهو ال يرجو من أحد شيئًا ، ومع ـه علـوأَن أشهد اللَّ 
مدينة النبوية ، والشيخ له ما ـى ِبكتبته كاملة للجامعة اإلسالمية ِبلـما حصل له فقد أوص

مسلم طالب العلم أن تنال ـي خدمة السنة ، فهل يليق بك أخي الـى مائة مؤلف فـبو علير 
 !!؟ حمد ـة لسنة نبينا مـخدمـمن شيخ قد م هذه ال

ي ـاء ، وإنـى العلمـى التحامل علـأحياًَن قد يدخل اهلوى والتعصب فيحمل صاحبه عل
مسائل ، فانظر َي ـي بعض الـتالف فمواقف العظيمة اليت يقفها أهل العلم عند االخـأذكره ِبل
ر من مسائل الفقه وما ـي كثيـي فـن الشيخ ابن ِبز والشيخ األلبانـى الردود بيـه إلـرعاك اللَّ 

ى ما ـإل ـ هُ ـاللَّ  هُ مُ حَ رْ يَ ـ ي ـى رجوع الشيخ األلبانـا ، وانظر إلـا بينهمـرام فيمـفيها من أدب واحت

جرده وعدم ـى تـا يدل علـمـحق مـا ظهر له الـم  ـل ـ هُـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ رجحه الشيخ عبدالعزيز بن ِبز 
 حق أَن  وجده اتبعه .ـا رائده الـتعصبه لكونه ليس صاحب هوى ، وإمن

اء وخباصة من خدم ـي أعراض العلمـي ِبلورع والكف عن الولوغ فـفأوصيكم ونفس
ي ـ، ولنا ف ـ عَ يْ مِ جَ ال   هُ ـاللَّ  مَ حِ رَ ـ ن ـحمد بن عثيميـن وفضيلة الشيخ مـالسنة مثل هذين الشيخي

 أسوة حسنة . ـ هُ ـاللَّ  ُمهُ ق  فَّ وَ ـ موجودين ـائنا الـعلم
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ي ـمشايخ ؟ ماذا كتب معالـي ؟ ماذا كتب الـي الشيخ األلبانـا توفـمـانظروا ماذا كتبوا ل
دالعزيز بن ـحة الشيخ عباـاذا قال مسـ؟ م ـ هُ ـاللَّ  هُ ظ  فِ َحـ احل ـخ صـة الشيـوزير الشئون اإلسالمي

اء للشيخ ــا األفاضل من الدعـة شيوخنـاذا قال بقيـ؟ م ـ هُ اللَّ  هُ ظ  فِ حَ ـ ه آل الشيخ ـداللَّ ـعب
ي أعجب لشاب يدعي ـَي إخوة اإلسالم إن ه أليس لنا فيهم أسوة حسنة .ـرحم عليـوالت

 ة .ــاء األمـره من علمـالسلفية مث ينال من الشيخ أو غي

ن ال ندعي العصمة ألحد ، الشيخ عنده أخطاء ولكنها أخطاء اجتهادية َي أخي َن
ى الشيخ اإلرجاء ـي بعض اإلطالقات اليت استغلها من استغلها ، فادعى أو نسب إلـتتمثل ف

هاوًَن ليس ـى الشيخ اإلرجاء لقلنا أن كل من قال إن اترك الصالة تـ، لو أردَن أن ننسب إل
ي إحدى روايتيه ، ويلزم اإلمام أِب حنيفة ـمد فـزم اإلمام أحبكافر يكون مرجئًا وهذا يل

م يقل به أحد ، مع أن الذي نعتقده ونراه مع ـمع من السلف وهذا لـومالكًا والشافعي وج
ر أو ـفإذا قال الشيخ َنص ي ذلك .ـقلة بضاعتنا أن اترك الصالة كافر لوضوح النصوص ف

 ي هذا ؟ـة أليس له سلف فره من أهل العلم بعدم كفر اترك الصالـغي

ا ـيقول فيم مسلم ، والرسول ـي حق الـي التجرد من اهلوى مهم جدًا فـفيا إخوان
، والذين يتكلمون  « بِ رْ حَ ـلْ ِبِ  هُ تُ نْـ آذَ  دْ قَ ًا فَـ ي  لِ ي وَ ـى لِ ادَ عَ  نْ مَ  » : ـال َعوَ  لَّ جَ ـ ه ـيرويه عن اللَّ 

حوم ـمن يتقربون بنهش لـره مـيل ، وغيحد ادية أمثال عبداللطيف ِبَشـي الشيخ هم الـف
ر منهم قد أخذه ـن ، وكثيـحققيـاء ، وهؤالء ليسوا قدوة ألحد ، وليسوا طالب علم مـالعلم

ر بل ـاء األمة وليس فقط الشيخ َنصـركون أحدًا من علمـا جعلهم ال يتـمـاهلوى والتعصب م
 ر .ـاشر مبـر أو غيـالسلف بطريق مباشاء ـر من علمـَنلوا من كثي
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ات الطريق ، ـدوا عن بنيـاب ِبن يشتغلوا ِبلعلم ، وأن يبتعـأوصوا الشب: ا إخواته ـفي
ـ  هـن الذين ينفون عن كتاب اللَّ ـاء الرِبنييـاء ، أعِن العلمـحوم العلمـهش لـعن ن وأن يبتعدوا

حمد ـكتبه الشيخ من ، اقرؤوا ما  ـجاهليـن وَتويل الـمبطليـن وانتحال الـحريف الغاليـت ـى ال  عَ ت  

ي ، اقرؤوا ما كتبه الشيخ ابن ِبز ، اقرؤوا ما كتبه ـعن الشيخ األلبان ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ َربن إبراهيم 

 ـى ال  عَ ت  وَ  ك  ارَ بَ ت  ـ ه ـ، فاتقوا اللَّ ـ  هُ ـاللَّ  مُ هُ ق  فَّ وَ ـ خنا ـرؤوا ما كتبه عدد من مشايـاق ن ،ـالشيخ ابن عثيمي
ي وتنـال من ـَي أخي أنت مـاذا قـدمت حَّت تـأت هذا التحامل . عنوأوصوا الشباب ِبلكف 

 ه .ـره ؟ وليس عندك إال جـراب الكـالم الـذي ال فائـدة منـي أو غيـاأللبـان

ا ـي هذه القضاَي ويلزمون الشيخ ِبـوالذي ينبغي لنا إذا مسعنا بعض الرعاع يتكلمون ف
مدينة ـي الـلم ، وأَن أعرف أحدهم عندَن فال يلزمه من أولئك الذين ال نصيب هلم من الع

ي ـي سب األلبانـه العافية والسالمة يضيع أوقات الطالب فـا ال يعرف نسأل اللَّ ـهرف ِبـي
ن ال يقد ر تبعات ما يقول ، هو و عبداللطيف ِبَشيل ـوالنيل منه ، وهو جاهل مسكي

 . ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ ي ـم الشيخ األلباناء ومنهـر من العلمـي النيل من كثيـي خندق واحد فـيعمالن ف

والتجرد من التعصب ومن اهلوى ، فإن اهلوى  ال ـعَ وَ  لَّ ـ جَ ه ـي بتقوى اللَّ ـأوصيكم ونفس
ي لو أطلت ـحمد عقباها ، وامسحوا لـاهات ال تـي متـمرء يوقعه فـه الـادى فيـمـر إذا تـخطي

ل ـراض أهـي أعـوع فـورعون من الوقـرًا وال يتـياس أصبحوا يلوكونه كثـر ألن النـي هذا األمـف
ن ، قالوا : شاعر ، ـما سلم من قول القائلي ذا أن الرسول ـي هـا فـذي يعزينـالعلم ، وال

، َنبتة ، ة السلف : حشوية ـدامى عن أئمـمعتزلة القـال الـقالوا : ساحر ، قالوا : كاهن ، وق
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حيض ـهم ال يعلمون إال أحكام الـائنا : أنـن علمرون عـمعاصـحزبيون الـجسمة ، وقال الـم
 م (( .زَ خْ أَ  نْ ا مِ هَ فُـ رِ عْ نَـ  ةٌ نَ شَ نْ شَ  هِ ذِ والنفاس ، و )) هَ 

ه ونعم الوكيل ـه ونعم الوكيل ، حسبنا اللَّ ـه ونعم الوكيل ، حسبنا اللَّ ـفأقول : حسبنا اللَّ 
، وأن يبقيهم ذخرًا لإلسالم ائنا من كيد الكائدين ـحفظ علمـه الكرمي أن يـ، ونسأل اللَّ 

 ن ((ـمعيـى آلـه وصحبه أجـحمد وعلـى نبينا مـه وسلم وِبرك علـى اللَّ ـن ... وصلـمسلميـوال
(1) . 

واتة : سوثاس بؤ خوا ئامؤذطاريم بؤ ئةو طةجنانة ئةوةية بةرامبةر بة زانايان لة 
 خوا برتسن ، ضونكة طوَش  زانايان ذةهراويية .

لةخوا نزيك بكةمةوة ئةوةية : لةم سةردةمةدا  آق كةخوَمي ثوة شايةتيةكى حة
حمد ـ) م , و شيَخمان شيَخ بن ِبز (ا)  ئةم دوو ثياوة شيَخمان شيَخ كةس بةقةد

ليَبيَت ـ خزمةتى سوننةتيان نةكردووة ، وةكو  يانـ رةمحةتي خوا ي (ـرالدين األلبانـَنص
خزمةتةدا ، وة ئةطةر كةسيَك لةزانا  دوو سوارضاكى مةيدان لةثيَشربِكيَدا بوونة لةو

و  طةورة و بةرِيَزةكامنان وا تيَطةيشتبيَت كة قسة بةم شيَخة طةورةية دةكةن ئةوة وةهمة
بنضينةي نية , مةبةستم زاناكان نية بةَلكو مةبةسم ئةوانةية كة بةهةَلة لةوان 

ونيان كردبيَتةوة تيَطةيشتوون , ئةطةر ضةند تيَبينيةكيش هةبيَت يةكيَك لةزانايان رِو
                                                           

مدينة النبويــة ـجامعة اإلســالمية ِبلـــ) أمــاله : د . صــاحل بــن ســعد الســحيمي عضــو هيئــة التــدريس ِبلــ (1)
هــ  1423ربيـع األول لعـام  29موافق ـن الــي درس الفجـر مـن يـوم االثنيــمسجد النبـوي ، فــمدرس ِبلـوال
 (. http://alathary.net/vb2/showthread.php?t=3934  : (رابطال (.

http://alathary.net/vb2/showthread.php?t=3934
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ةو ـ ـدروست نية ئةو زاناية ثةيوةست بكةيت بةوةوة كة قسةي بة شيَخ وتووة ضونكة ئ
 رِةمحةتي خواي ليَبيَت ـ خؤشي ويستوون وة خؤشيان ويستووة .

بيستووة وة ئةو بة  ـآوةمن خواي طةورة دةكةم بة شاهيد كة من ئةمةم ل
ةشي كة رِوويدا وةسيَ  كردبة هةموو تةماي شت نةبووة لة هيض كةس وة لةطةلَ ئةو

كتيَبخانةكةي بؤ زانكؤي ئيسالمي لة مةدينة , وة شيَخ نزيكةي سةد دانراوي هةية 
لة خزمةتكردني سوننةتدا , ئاية طوجناوة بؤ تؤ براي موسَلماني فيَرخواز قسة بة 

 دةوحةممشيَخيَك بَليَيت كة ئةم خزمةتةي ثيَشكةش بةسوننةتي ثيَغةمبةر مان م
 كردبيَت ؟ 

جاري وا هةية ئارةزوو و دةمارطريي وا لة خاوةنةكةي دةكةن شتيَك بكةويَتة 
دَلييةوة و قسة بة زانايان بكات ... برام ئيَمة بانطيَشي ثاريَزراوي لة هةَلة و تاوان بؤ 

ين ، و  ) اجتهاد ( هيض كةس ناكةين , شيخ ضةند هةَلةيةكي هةية بةآلم هةَلةكان
دا دةبيننةوة كة هةنديَك قؤستيانةتةوة و تؤمةتي ـ ) إطالقات ( يَكخؤيان لة هةند

ئريجائيان داوةتةثالَ شيَخ .... براكامن خؤ داماَلني لة هةوا و ئارةزوو زؤر طرنطة لة حةقي 
لة خواي طةورةوة طيَرِاويةتيةوة كة فةرموويةتي :  موسَلماندا , وة ثيَغةمبةري خوا 

ئةوانةي قسة بة شيَخ دةَليَن حدداديةكانن ,  « برْ حَ ـلْ ِبِ  هُ تُ نْـ آذَ  دْ قَ  فَـ اً ي  لِ ي وَ ـى لِ ادَ عَ  نْ مَ  »
وة هاوشيَوةكاني ئةو ... وة ئةوانة ثيَشةنطي هيض كةسيَك  ) عبداللطيف ِبَشيل (وةكو 

نني , وة فيَرخواز و ليَكوََلةر نني , زؤريَك لةوانة هةواو دةمارطرييان هةية كة 
لةزاناياني ئوممةتيان نةهيَشتووة قسةي ثيَنةَليَن نةك تةنها وايليَكردوون هيض يةكيَك 
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زاناياني ثيَشينيش وتووة بة شيَوةيةكي رِاستةوخوَ بيَت يان نا  شيَخ ناصر قسةيان بة
 . رِاستةوخوَ !!! ... هتد

 

 ى جةزائيرىـ ي فركوس (ـحمد علـ) م شيَخ : 

)) لقد تطاول ليَكرا :  ى جةزائريى ئةم ثرسيارةىـ ي فركوس (ـحمد علـ) مشيَخ 
بعض املشتغلني ِبلعلم على أهل العلم ، وجتاسروا ِبلذات على الشيخ العالمة ـ حممد َنصر 

، ووصفوه هو و تالمذته ِبإلرجاء ملخالفة هلم يف حكم اترك  ـى ال  عَ ت  ـ الدين األلباين ـ رمحه هللا 
عند أهل السنة ، فهل جيوز شرعا الصالة ، ولتصرحيه ِبن  األعمال الصاالة كل ها شرط كماٍل 

أن يوصف املخالف يف هاتني املسألتني من كال اجلانبني ِبإلرجاء ؟ أفيدوَن زادكم هللا من 
، واتة : هةنديَك لةوانةي سةر قاَلن بة عيلمةوة قسة بة  فضله و سد د ُخطاكم ((

اني دةكةن بة زانايان دةَليَن بة تايبةتيش شيخ ئةلباني , وة وةسفي خوَي و قوتابييةك
ئريجا لة بةر ئةوةي لة بابةتي حوكمي نويَذنةكةردا هاورِا نية لة طةَلياندا , وة لة 
بةر ئةوةي شيَخ بة رِاشكاوي دةَليَت كردةوة ضاكةكان مةرجي كةماَلن لة الي ئةهلي 
سوننة , ئاية لة رِووي شةرعييةوة دروستة يةكيَك لةو اليةنانةي كة رِاجياييان 

 ئةويش لة وةآلمدا فةرمووى : بابةتةدا بة ئريجا وةسف بكريَن ؟ هةية لةو دوو

رَن ـي عصـي أحد أئم ة الدعوة السلفية فـالدين األلبانـر حمد َنصـ)) إن  الشيخ العالمة م
مطه رة ـن عن السنة النبوية الـر ومن أشـدِ  الذابيـر وحافظ العصـحد ث العصـهو مو ر ـحاضـال
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ى ـمنهج السلفي السو ي ودعـا إلـي بيان أصول الـفضل فوعن أهلها ، وقد كان له ال
حيي ـا وعبادًة وسلوكا وتربيًة وتزكية ، فكان فعال مـاَن واعتقادا ، ِفقه وفهمـاالنتساب إليه إمي

ى نبذ التقليد والتزام ـن إلـر وهو من األوائل الداع يـجد د هذا العصـالسن ة وقـاِمع للبدعة وم
ي ـرة اليت ال نستوفـي تِعداد فضائله الكثيـ يسعنا هذا أن جنلس فالدليل ، وال شك أنه ال

 حق ها .

مسائل ، كمسألة حكم اترك ـي مثل هذه الـأم ا وصفه ِبإلرجاء ، فال ينبغي أن يوصَف ف
اعة ، وال عالقة هلا ِبسائل اإلرجاء ـجمـالصالة اليت أختلف فيها السلف من أهل السنة وال

ى القول ِبن  ـاء السلف الذين ذهبوا إلـ، ذلك ِبن  السلف وعلم ال من بعيد وال من قريب
مل ة ، هؤالء ـي فكفرُه كفُر عمل ال ينقله عن الـاترك الصالة تكاسال وعمدا أن ه مؤمن عاص

مشهور ـي حنيفة ، وأصحاب الرأي بل هو الـأمثال اإلمام مالك ، والشافعي ، والزهري ، وأب
ى هذا القول ، وهو ـحنابلة يذهبون إلـمهور الـحنابلة أو جـن  المتأخر ين ، بل أـمهور الـعن ج

حنابلة خر جوا عن اإلمام ـمغِن ، حيث أن  الـي الـف ـ هُ ـاللَّ هُ مَ حِ ـ رَ ي ـمقدسـحمد الـي مـاختيار أب
مد فيه قوال بقتل اإلمام له حدا ، يقتل اإلمام التاركة الصالة كسال وعمدا أن ه يقتله عمدا ـأح

 ر .ـى القول بعدم التكفيـال يتم بناءه إال عل ، وهذا

ِبإلرجاء من أجل  ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ ي ـرالد ين األلبانـحمد َنصـفإذا كان هؤالء يصفون الشيخ م
ى هؤالء ـمرجئة أن يُطلق هذا الوصف علـمسألة فإنه يلزم من يد عي أن ه قول الـهذه ال

 .ميعاـج
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م يرِد منهم ـر من أهل العلم ولـن كثيـسألة معروف بيمـي هذه الـخالف فـوأكيد أن ال
جوز أصال وصف أحد من أهل ـتبديع أحٌد به و ال إطالق وصفة إرجاء عليهم ، بل ال ي

نيي رهم لتارك ـهم مرجئة بسبب عدم تكفيـ  ن ِبنـالسنة وخاصًة إذا كانوا من أهل العلم الرِب 
مرجئة ، و ـان خبالف الـضمن اإلمي الـالصالة ، ذلك ألن  أهل السنة يُدخلون األعم

رت ب عليه فساد اعتقاد ألن  أهل السن ة ـمسألة ال يتـي هذه الـن أهل السنة فـخالف بيـال
ه إن شاء عذ به و ـي مشيئة اللَّ ـان بل هو فـخرُج من اإلميـرة ال يـى أن  ُمرتكب الكبيـيت ِفقون عل

رجيح ـى هذا األصل أدل ة أخرى ، فتـضم وا إلر اترك الصالة ـإن شاء غفر له والقائلون بتكفي
مسألة ينبغي أن يـَُراعى فيه منهجية البحث وأدب ـي هذه الـن فـمتنازعيـن الـالعلم ألحد الرأيي

ا  ـاني ة كمـى األخو ة اإلميـمؤثر علـر الـي حدود إتباع منهج السلف الغيـخالف وأن يبقى فـال
رة الدعوة السلفية ويُفسد مراميها ـر صفاء مسيكان عليه األمُر السِن  سابقا وال يكد  

 َمرُجو ة .ـها الـوغاَيتِ 

مسائل ـال ، من الـرطي ة األعمـمتعلقة بشـها وهي الـمسألة الثانية اليت تفض لتم بـأم ا ال
ي ـِبإلرجاء ف ـ هُـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ ي ـرالدين األلبانـحمد َنصـًا وعدواَن الشيخ مـاليت وِصف فيها ظلم

ان عند ـال ، فإنه ال ُيساورَن شك أن  اإلميـرط كمـرط صح ة أو شـال هل هي شـطي ة األعمر ـش
جوارح ـي تصديق ِبلقلب واإلقرار أو النطق ِبللسان وعمل ِبلـاعة يتمث ل فـجمـأهل السن ة وال

 واألركان .

ان ـميمرجئة سواء جهمية مرجئة وهم الذين يعتقدون أن  اإلـختلفون مع الـوأهل السنة ي
ان قول ِبللسان دون القلب أو مرجئة الفقهاء ـمعرفة أو الكر امية وهو القائلون أن اإلميـهو ال
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ى اعتقاد القلب وقول اللسان ، وهذه األصناف الثالثة من ـان علـوهو الذين يقصدون اإلمي
الضال ة مذهب أو هذه الفرقة ـان ، وأكيد أن  هذا الـمرجئة أخرجوا العمل عن ُمسم ى اإلميـال

 ان .ـي دائرة اإلميـال فـي إدخال األعمـهج السن ة وأهلها فـى نـليست عل

ي وإن جعل العمل ـرالدين األلبانـحمد َنصـحافظ مـومن هنا يظهُر جليًّا أن  الشيخ ال
ان بل مَّت ـخرج العمل عن ُمسم ى اإلميـم يُ ـان إال أن ه لـي اإلميـى الوجوب فـاٍل علـرط كمـش

ي النار بل ـخل د فـانه َنقص وأَيمث ويستحق العقاب والعذاب ، إال أنه ال يُ ـفإن  إميترك العمل 
هم ـ  مرجئة من َنحية أنـاما لقول الـمـخالٌف تـوال ريب أن  هذا مُ ، وينقص  ان عنده يزيدـاإلمي

ويرون أن  اترك العمل  ،  !!! انـن فهو مؤمٌن مستكمل اإلميـيعتقدون أن  من نطق ِبلشهادتي
ِبعّن !! ى أصلهم ـهم واحد علـانـموبقات فجميعهم إميـرف السي ئات والـومقت،  !!! العاملك

 ى أصِلهم أن ه ال يزيد وال ينقص .ـان علـأن  اإلمي

ره من أهل ـوال غي ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ  يـمذهب ال يقول به الشيخ األلبانـخفى أن  هذا الـوال ي
معصي ة أن ه اعتقاد ـان يزيد ِبلطاعة وينقص ِبلـن  اإلميالسن ة أبدا ، ذلك ألن  من قال أ

مد بن ـا نُقل ذلك عن اإلمام أحـوقول وعمل فقد برئ من اإلرجاء كل ه أول ه و أخره كم
 ره من أهل السنة .ـهاري وغيـربـحنبل و الب

الي ة دون ـال كمـمهذا القول أي ِبن  األعـم ينفِرد بـل ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ  يـمث  إن  الشيخ األلبان
ان ـي كتابه ) اإلميـي عبيد القاسم بن السالم فـي مقالة أبـا فـن وإمن  ـمعيـسائر أهل السن ة أج

ى هذا القول ـي ) فتح الباري ( ما فيه إشارة إلـحافظ بن رجب فـ( وكذلك ما ورد عن ال
ن بعدم ـقائليى الكالم الـم ُيكفر اترك الصالة ، فمقتضـى مذهب كل من لـ، بل هو مقتض



 

 

 422 ba8.org 

 ................................                    ةمحةت بي ت  لة ئريجا                               بةرائةتى ثي شةوا ئةلبانى بة ر 

ى ـي ما ذهب إليه وعلـي فـر اترك الصالة يلزم منهم ما يلزم قول الشيخ األلبانـتكفي
 اعة .ـجمـرأسهم األئمة الكبار من أهل السنة و ال

ميعًا وهذا ِبِطٌل بال ريب ، لذلك ـوعليه فإنه يلزم إطالق هذا الوصف عليهم ج
محب ة الصادقة ألهـل ـرهم ِبلـران توقيـء مع اقتهم ورثـة األنبياـاء لكونـر العلمـالواجب توقي

هم مع عدم ـجديرة بـمنازل الـن الظنِ  به وإنزاهلم الـحسيـالعلم والعدل والتقوى واإلخالص وت
فإن  ذلك إحدى عالمات أهل السنة وهي حب هم ألئمة السنة ؛ االعتقاد العصمة فيهم 

 .ي أهل األثر ـالبدع فالوقيعة فاءها وأنصارها وأولياءها ، أم ا عالمة أهل ـعلمو 

ى ـهالك من قبلنا ، فاالختالف عل يـى األنبياء سببا فـوعليه فإن ه إذا كان االختالف عل
حيث  ر به النيب  ـا أخبـو مــى َنـهالك علـى الـوز ألنه يؤدي إلـجـاء ِبلباطل ال يــورثة األنبي

 . « مْ هِ ائِ يَ بِ نْ ى أَ ـلَ عَ  مْ هِ فِ اَل تِ اخْ ، وَ  مْ هِ لِ ائِ سَ مَ  ةُ رَ ثْـ كَ   مْ كُ لِ بْ قَـ  نْ مِ  نَ يْ ذِ ا َهَلَك الَّ ـمنََّ إِ  » قال :

هدينا للحق فهو حسبنا ونعم ـأن يُعز  أولياءه ويذل  أعداءه وي ـى ال  عَ ت  وَ هُ ان  حَ بْسُ ـ ه ـأسأل الل
 (( نـميـه رب  العالـحمد للَّ ـمآل والـحال والـي الـميل كفيل وعليه االتكال فـالوكيل وبكل  ج

(1) . 

واتة : نابيَت لةم بابةتانةدا وةسف بكريَت بة ئريجا , وةكو بابةتي حوكمي 
نويَذنةكةر كة سةلةف لةئةهلي سوننة وجةماعة جياوازيان تيَدا هةبووة نة لة نزيك 

ثيَشةوا ماليك  )وة نة لة دوورةوة ثةيوةندي بة ئريجائةوة نية زاناياني ثيَشني وةكو 
                                                           

 (. 18  : السؤال ،ى مسائل منهجية ـرية علـجالس تذكيـ) م (1)
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لةسةر ئةو بؤضونةن كة نويَذنةكةر بةتةمبةَلي  (حةنيفة وشافعي وزوهري وئةبو 
باوةرِداريَكى سةرثيَضي كارة و كوفرةكةي كوفريَكي كردارية و لةميللةتي ئيسالم 
دةري ناكات تةنانةت ئةم بؤضونة الي مجهوري زانا ثاشينةكان وةرطرياوة , ومجهوري 

لة  ي (ـمقدسـحمد الـو م) أبحةنبةليةكان ئةم بؤضونةيان هةية , وة ئةمةش بؤضوني 
 ....ـ رِةمحةتي خواي ليَبيَت ـ  مغِن (ـ) الكتيَيب 

ئةطةر ئةو كةسانة شيَخ ئةلباني بة ئريجا وةسف بكةن لةسةر كافرنةكردني 
ئةو ثيَشةوايانةي تريش كة هةمان بؤضوونيان هةية بةو  تنويَذنةكةر ئةوا دةبيَ
 شيوةية وةسف بكةن .

بابةتةدا لةنيَوان زاناياندا شتيَكي زانراوة وليَيانةوة  بة دَلنياييةوة خيالف لةم
وةسف كرابيَت ,  رجاء (ـ) ئيكرابيَت يان كةس بة  ) تبديع ( آنةهاتووة كة كةسي ث

بةَلكو دروست نية وةسفي هيض يةكيَك لةئةهلي سوننة بةتايبةتيش زانايان بكريَت 
, ضونكة ئةهلي سوننة بةهؤي ئةوةي كة نويَذنةكةر كافرناكةن  ( مورجيئة) بة 

بةثيَضةواي مورجيئةوة كردةوة دةخةنة ثيَناسةي باوةرِةوة , وة جياوازي نيَوان ئةهلي 
سوننة لةم بابةتة خراثي بريوباوةرِي ليَ ناكةويَتةوة ضونكة ئةهلي سوننة يةكرِان 
لةسةر ئةوةي كة ئةو كةسةي تاواني طةورة بكات لة باوةرِ دةرناضيَت بةَلكو لة ذيَر 

يس  خوا داية ئةطةر ويس  لة سةر بيَت سزاي دةدات و ئةطةر ويس  لة سةر و
بيَت ليَ ي خؤش دةبيَت , بةالم ئةوانةي تةكفريي نويَذنةكةر دةكةن ضةند 
بةَلطةيةكي تريان بؤ ئةم بنضينةية زيادكردووة , بؤية ثةسةند كردني هةر بؤضونيَك 
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ةوة و ئةدةبي خياليف تيَدا بكريَت وة لة لةوانة ثيَويستة رِةضاوي ثةيرِةوي تويَذين
سنوري شويَنكةوتين ثةيرِةوي ثيَشني دا مبيَنيَتةوة كة كاريطةري نةبيَت لةسةر 
برايةتي ئيماني ... وة ثاكي رِيَرِةوي بانطةوازي سةلةفيةت لةكةدار نةكات و 

 ئاماجنةكاني خراث نةكات .

مةرجيةتي كردةوةكان , لةو  بةآلم سةبارةت بة بابةتي دووةم : كة ثةيوةستة بة
ـ رةمحةتي  ي (ـرالدين االلبانـحمد َنصـ) مبابةتانةية كة بة ستةم و دوذمنكاري تيايدا 

 وةسف كراوة ... (ئريجا ) خواي ليَ بيَت ـ بة 

ئةهلي سوننة جياوازن لةطةلَ مورجيئةدا جا مورجيئةي جةهمية بيَت كة ثيَان 
كة دةَليَن :  (كةرِامية  )، يان مورجيئةي  رفة () معواية : باوةرِ بريتية لة زانني 

كة دةَليَن :  (فوقةها  )دلَ ، وة مورجيئةي  آباوةرِ تةنها وتنة بة زمان بة ب
) كوَمةَلة مورجيئة كردةوةيان لةناو ليَنراو  آبريوباوةرِي دلَ و ووتةي زمانة , ئةم س

زهةبة يان ئةم كؤمةَلة ي باوةرِ دةركردووة , بة دَلنياييةوة ئةم مةـ مسمى (ـال
طومرِاية لة سةر ثةيرِةوي سوننةت وئةهلي سوننة نية لة داخل كردني كردةوة بؤ ناو 

 ضوار ضيَوةي باوةرِ .

 ي (ـانـدين األلبـرالـد َنصـحمـحافظ مـ) ال ىخرِووني دةردةكةويَت كة شيَ ليَرةوة بة
) ناوليَنراو  كردةوةي لةم آلباوةرِدا بة ئةطةرضي كردةوةي بةمةرجي كةمال داناوة لة

بةَلكو هةر كاتيَك كةسةكة كردةوةى نةكرد ، ي باوةرِ دةرنةكردووة ـ مسمى (ـال
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بة  سزاية . ئاطادار باوةرِةكةي ناتةواوة و تاوانبار دةبيَت و شياوي تؤَلة و
 كةم دةكات . الي ئةو زياد دةكات و بةهةميشةيي ناميَنيَتةوة بةَلكو باوةرِ لة

دا نية ئةمةش ثيَضةوانة ووتةي مورجيئةية لة رِووي ئةوةي كة وة طوماني تيَ
ئةوان ثيَيان واية هةر كةسيَك شايةتومان بهيَنيَت ئةو باوةرِداريَكة باوةرِ تةواوة , وة 
ثيَيان واية ئةو كةسةي كردةوة ناكات وةكو ئةوة واية كة كردةوة دةكات و تاواني 

هةية واتة بةثيَي ئةو بنضينةيةي ئةوان  لةناو بةر دةكات هةموويان يةك باوةرِيان
 باوةرِ زياد و كةم ناكات .

شاراوة نية ئةم مةزهةبةي مورجيئة نة شيَخ ئةلباني ـ رمحةتي خواي ليَ بيَت 
ـ وة نةجطةلةويش لة ئةهلى سوننة هةرطيز نة يانوتووة ، ضونكة هةر كةس بَليَت 

 ان (ـ) إميو تاوان كةم دةكات باوةرِ باوةرِ بة طويَرِيةَلي زياد دةكات و بة سةر ثيَضي 
بةري بووة ، وةكو ضؤن  (ئريجا ) بريوباوةرِ و ووتة و كردةوةية ، ئةوا بة تةواوي لة 

و جطة لةوانيش لة ئةهلي سوننة  هاري (ـربـ) البو  مد بن حنبل (ـ) أحثيَشةوا 
 طيَرِدراوةتةوة .

تةنها نةي ووتووة كردةوة ثاشان شيَخ ئةلباني ـ رمحةتي خواي ليَبيَت ـ خؤي بة 
) أبو عبيد القاسم بن ي ـ ان (ـ) اإلمية كتيَيب ـاوةرِ بةَلكو لـة لة بمةرجي كةماَل

دا ئاماذةي ـ ) فتح الباري (ةوة طيَرِدراوةتةوة لة ـ ) ابن رجب (و ئةوةي لة ،  سالم (
ية كة ي بؤضوني هةموو ئةوانةـ ى (ـ) مقتضبؤ ئةم وتةية تيَداية بةَلكو خوازراوي 
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نويَذنةكةر كافر نازانن ... لة سةرووي هةمووشيانةوة زانا طةورةكاني ئةهلي سوننة 
و مجاعة ... بؤية ثيَويستة رِيَز لة زانايان بطريدريَت ضونكة ئةوان مرياتطري 

 ثيَغةمبةرانن ـ صةآلت و سةالمى خوايان لةسةر بيَت ـ ... هتد .

 وان زانايانى ئةهلى سوننة لة ليَكدانةوةىجياوازى نيَ

 ! ية نةك حةقيقى ) لفظ ( دا جياوازيةكى طؤيىـ رط (ـ) ش زاراوةى

 ثلة و ثايةى كردةوة لة ئيماندا و ثةيوةنديان بة يةكةوة : 

لة ثرس و باسةكانى ثيَشودا ـ لةم نووسراوةى كة لةبةر دةستداية ـ ئةوة 
ةهلى سوننة وجةماعة بريتية لة : ووتة وكردةوة ، ئاشكرا بوو كة : ئيمان لةالى ئ

ووتةى زمانة ، وكردةوةش : كردةوةى دأل وكردةوةى ئةندامةكان  ووتةش : ووتةى دأل و
 رِووكةشة . و

 و زانني و مةعريفةى دأل ... ) التصديق (ووتةى دَليش بريتية لة : بةرِاست دانان 

ه ـحمد رسول اللَّ ـه ومـال إله إال اللَّ ) ووتةى زمانيش بريتية لة : ووتنى شايةتومان 
كة زانايانى كؤرِان لةسةر ئةوةى كة نةووتنى لةطةأل بوونى توانا و نةبوونى هيض  (

 رِيَطريَك ثاشطةزبوونةوة و بةتاَلبوونةوةى ئةوةية كة لةدَلدا هةية لةئيمان .

دةدريَن ووتن وخويَندنانةى كة بةزمان ئةجنام  وة بريتية : لةهةموو ئةو زيكر و
...  ر (ـه أكبـ) اللَّ و  ه (ـحمد للَّ ـ) الو  ه (ـ) سبحان اللَّ ... لة خويَندى قورئان و ووتنى : 
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هةموو ياد و زيكرةكانى تر ، و هةموو ئةو فةرمان بةضاكة كردنانة كة بةزمان 
 دةكريَت ، و هةموو ئةو ياساغيانةش كة بةزمان دةكريَت لة خراثة ...

ة لة : ئيخآلص و ترسان لةخوا و رِةجابوون و تةوةكول و كردةوةى دَليش بريتي
 ... هتد .

رِؤذووطرتن و دانى  كردةوةى رِووكةش و ئةندامةكانيش بريتية لة : نويَذكردن و
زةكات و حةجكردنى ماَلى خواى ثةروةردطار ، و دةستنويَذ طرتن و تيَكؤشان لة 

ة ئةندامةكانى لةش و ثيَناوى خواى ثةروةردطا و هةموو ئةو كردةوانةى كة ب
 رِووكةش ئةجنام دةدريَن .

كردةوةش بةطشتى ـ كردةوةى دلَ بيَت يان كردةوةى ئةندامةكان و رِووكةش ـ : 
بةبةشيَك لة ئيمان دادةنريَت ، وازهيَنان و نةكردنى تاكةكانى كردةوة ـ جطة لةنويَذ 

ر دانانريَت ، بة كة جيَطةى مشتومرِ و جياوازى زانايانة لةكؤن و تازةدا ـ بة كوف
ثيَضةوانةى بؤضوونى خةوارجيةكان كة وازهيَنانيان لةتاكةكانى كردةوة بةكوفر زانيوة 
!!! بةآلم ـ لةالى ئةهلى سوننة وزانايانى سةلةفى ـ وازهيَنان لةتاكةكانى كردةوة 

كةمبوونةوة ئيمان ، نةك كافربوونى خاوةنةكةى ، هةر ئةمةش  كاريطةرى دةبيَت لة
بوونةوةية بؤ بؤضوونى مورجيئةكان كة نةكردنى كردةوة ـ لةاليان ـ هيض  ثيَضةوانة

 كاريطةريةكى نية لةسةر ئيمان .
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بةآلم : وازهيَنان طشتى لةهةموو ثيَويست و داواكاريةكانى ئيسالم ، كة 
كردةوةى ئةندامةكان و رِووكةش ـ ترك جنس العمل ـ كردار بن يان طوفتار ـ 

نةبوونى  لةذياندا ـ دواى هيَنان و ووتنى شايةتومان ـ و سةرةرِاى مانةوةيةكى زؤر
هيض بةربةستيَك بؤ ئةجنامدانى كردةوةكان ، بةكوفر دادةنريَت ، بة كؤرِاى زانايانى 

 ثيَشني و زانايانى سةلةفى لةم سةردةمةدا .

ئةم كورتة باسة : لةووتةى زانايانى ثيَشني و زانايانى سةلةفى لةم سةردةمةدا 
وتة وثيادةكردنى كرداريان دةردةكةويَت ، لةطةأل ئاماذةكردن بةجياوازيان لةباس و و

ـة  ) جزء (ووتةكانيان ، كة دةبينني هةنديَكيان دةليَن : كردةوة بةش  لةطوزارش و
) جزء ـيان لةجياتى بةش  رط (ـ) شلةئيمان ، يان هةنديَكى تريان : زاراوةى مةرج 

ن رِوكنيان بةكارهيَناوة ... هتد ... لةطةأل بةكارهيَناوة ، يان هةنديَكى تريا (
 هاودةنطيان لةوةى كة كردةوة بةشيَكة لةئيمان .

 لة رط (ـ) شثاشان دةبيَت ئةوة رِةضاو بكريَت كة : مةبةست لة زاراوةى مةرج 
ى زاراوةيى بيَت ، جا بابزانني يَووتةكانياندا مةبةستى زمانةوانية نةك مةبةست ث

انةوانى و زاراوةدا بة واتاى ضى هاتووة ، ضؤن باسى ليَوة لة زم رط (ـ) شووشةى 
 كراوة ؟
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 لة زمانةوانى و زاراوةى زانايانى ئوصولَدا رط (ـ) ش واتاى : 

 : لة زمانةوانيدا رط (ـ) ش ووشةى

 رط (ـ) شلةهةنديَك لةفةرهةنطةكانى زمانى عةرةبيدا هاتووة كة ووشةى 
ن والراء والطاء : ـرط : الشيـ)) شدةَليَت :   لفارس () ابن ابةواتاى نيشانة ديَت ، ئةوةتا 

مة . َرط الَعاَل ـى َعَلٍم وعالمة ، وما قارب ذلك من َعَلم . من ذلك الشَّ ـأصٌل يدلُّ عل
بنةوايةكة  ) طاء (، واتة : ثيتى شني و رِاء و  (1) ها ((ُـ راط الساعة : عالماتـوأش

) نةى كة نزيكن ليَيةوة ، لةوانةش ووشةى بةواتاى نيشانة ديَتةوة ، يان ئةو واتايا
ش واتة : نيشانةكانى رِؤذى  راط الساعة (ـ) أشة كة واتاى نيشانةية ، و ـ َرط (ـالشَّ 

 دوايى .

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةواتاى زمانةوانى  ن (ـ) ابن عثيميبؤية دةبينني ثيَشةوا  
َفَهْل  ] : ـى ال  عَ ت  ـ ة ، ومنه قوله رط لُغًة : العالمـ)) الشَّ ئةم ووشةيةدا فةرموويةتى : 

اُطَها  َْشَ
َ
تِيَُهْم َبْغتًَة َفَقْد َجاَء أ

ْ
ْن تَأ

َ
اَعَة أ ( ، أي :  18حمد : ـ) م [َينُْظُروَن إَِلذ السذ

 . (1) ها ((ـعالمات

                                                           
 (. 260/ 3البن فارس : ، ) معجم مقاييس اللغة  (1)

 (. 93/ 2:  روط الصَّالةـ، ِبب ش ، البن العثيميـن مستقنعـى زاد الـتع علممـرح الـ) الش (1)
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بةآلم ثيَشةوا شةوكانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دواى طيَرِانةوةى ئةم واتاية 
 فةرموويةتى :

ره من كتب اللغة ، ِبن الذي ِبعّن ـي ) الصحاح ( وغيـا فـض عليه : ِبر ـ)) واعت
 راط الساعة ، أي : عالماهتا .ـراط ، ومنه أشـمعه أشـَرُط ِبلتحريك ، وجـالعالمة هو الشَ 

مع ـي جـمع الكثرة فيه ، ويقال فـروط ، هذا جـْرُط ، ِبلسكون : فجمعه شـوأما الشَ 
، واتة : وة رِةخنةى ئةوةى ليَطرياوة بةوةى كة لة  (2) (( رط كفلوس وأفلسـالقلة منه أش
)  جطة لةويشدا هاتووة كة : ئةوةى كة بةواتاى نيشانة ديَتةوة وشةىو  ) الصحاح (

وةرطرياوة  راط الساعة (ـ) أش، و هةر لةوةشةوة  راط (ـ) أش كؤكةشى ةية ، وـ َرط (ـالشَ 
 كة واتاى : نيشانةكانى دوارِؤذة .

ة ـ(مع الكثرةـ) ج، ئةمةيان ةـ(روطـ) شكؤكردنةوةكةى  ْرط (ـ) الشَ شةى بةآلم وو
 . () فلوس وأفلس، وةكو رط (ـ) أش: دةووتريَت مع القلة (ـ) جو بؤ كؤكؤدنةوةى بة 

لة فةرنطةكانى زمانى عةرةبيدا بةضةند  ْرط (ـ) شَ بةآلم سةرةرِاى ئةوة ووشةى 
 خوارةوة هةنديَكيانن :واتايةكى تر هاتووة كة ئةمانةى 

                                                           
،  375ص /1: ج  ، لإلمـام الشوكانــي حق مـن علـم األصـولـحقيق الــتـ ـى) إرشاد الفحول إل (2)
 (. رطـرة : التخصيص ِبلشـمسألة الثانية عشـال
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 الشَّقُّ  هُ لُ صْ أَ  ْرطُ ـالشَّ )) وَ فةرموويةتى :  ) ابن دريد ( درز : ) الشَّق (ـ بةواتاى  1
 بريتة لة درز . رط (ـ) ش، واتة : بنةواى  (3) ((

) ابن  ثابةندكردن وثابةندبوون بةشتيَكةوة : يء والِتزاُمه (ـ) ِإلزاُم الش بة واتاىـ  2
ي البيِع ـيء والِتزاُمه فـْرُط : ِإلزاُم الشـ)) والشَّ  بارةت بةم واتاية فةرموويةتى :سة منظور (ـال

، واتة : مةرج بريتية لة : ثابةندكردن و ثابةندبوون بة  (1) روط ... ((ـجمع شُ ـوَنوه وال
رط لغة : إْلزام ـ)) والشبؤية لةهةنديَك لةكتيَبةكانى ئوصوَلدا هاتووة :  شتيَكةوة .

 . (2) والتزامه (( يءـالش

 : لة زاراوةى ئوصوليةكاندا رط (ـ) ش ووشةى

                                                           
 (. 726/ 2:  ازديل ، مهرة اللغةـ) ج (3)

ــة :(  329/ 7:  ، البـــن الــــمنظور ) لســـان العـــرب (1) ـــ ، وة برِوانـ زاُم ْرُط : إْلــــ)) ش ر ط ، الشَّ
،  ( 404/  19:  لزَّبيـدي، ل ) اتج العـروس مـن جـواهر القـاموسوَنِوه ((  ي البَـْيعِ ـْيء واْلِتزاُمه فـالشَّ 

ي بيـع أو ـفـرط : ما يوضع ليلتزم ـ)) الش دا هاتووة :ـمعجم الوسيط ( ـ) ال وة بة هةمان شيَوة لة
 (. 1/479:  ، لـمجموعـة معجم الوسيطـ) الَنوه (( 

)  ة :نــ، وة برِوا (1/100مشيقح : ـلــ، ل نـرح منظومــة الشــيخ ابــن عثيميـــي شـــن فـــد الثميـــ) العقــ (2)
 (. 27ص/1: ج  ، للشوكانـي حق من علم األصولـحقيق الـي تـإرشاد الفحول إل
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 مُ زَ لْ ا يَـ )) مَ دا فةرموويانة : ـ رط (ـ) شثيَناسةكردنى زاراوةى  زانايانى ئوصل لة
، واتة : ئةوةية كة نةبوونى  (3) وُد ((جُ وُ الْ  هِ ودِ جُ وُ  نْ مِ  مُ زَ لْ  يَـ اَل ُم ، وَ دَ عَ َعَدِمِه الْ  نْ مِ 

دةخوازيَت كة بةشة ليَى ، بةآلم بوونى بوونى ئةو شتة ناخوازيَت  نةبوونى ئةو شتة
 كة بةشة ليَى .

 فُ قَّ وَ تَـ ا يُـ مَ  هُ نَّ : أَ  هِ د ِ ي حَ ـفِ  لَ يْ ا قِ مَ  نُ سَ حْ أَ )) وَ وة ثيَشةوا شةوكانيش فةرموويةتى : 
 رط (ـ) ش، واتة : باشرتين ووتةيةك كة سةبارةت بة  (4) ، ... (( ودُ جُ وُ الْ  هِ يْ لَ عَ 
 وترابيَت ئةوةية كة : ئةو شتةية كة بوونى ئةو شتةى لةسةر بةندة كة بةشة ليَى .و

بةنةبوونى  رط (ـ) شثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ زياد لةسةر ئةوةى كة 
دةكةويَتة دةرةوةى  رط (ـ) شئةو شتة بةتاأل دةكاتةوة كة بةشة ليَى ، فةرموويةتى : 

                                                           
) ، و ( ُروط الصَّــالة ـُب ُشــِب،  93/ 2:  ، البــن العثيميـــن تقنعمسـى زاد الـــممتع علـــرح الـــ) الشــ (3)

إرشـــاد ) ، وانظـــر : (  1/100مشيقح : ـلـــ، ل ي شـــرح منظومـــة الشـــيخ ابـــن عثيمـــنيـن فــــالعقـــد الثميـــ
 (. 27ص /1: ج  ، للشوكانـي حق من علم األصولـحقيق الـت ـىالفحول إل

مسألة ـ، ال 376ص /1: ج  ، للشوكانـي األصولحق من علم ـحقيق الـت لـى) إرشاد الفحول إ (4)
 (. رطـرة : التخصيص ِبلشـالثانية عش
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إال  (1) رط : كالركنـ)) و الشلةم ووتةيةيدا هاتووة : ماهيةتى شتةكةوة ، هةروةكو 
 . (2) ي الصالة . فال تصح بدونه ((ـرط فيه . كالوضوء مثاًل فـا هو شـأنه يكون خارجاً عم

روط الصالة : ما يتوقف عليه ـ)) شيش فةرموويةتى :  ن (ـ) ابن عثيميوة ثيَشةوا 
، واتة : مةرجةكانى نويَذ :  (3) صحة الصالة من أمور خارجة عن ماهيتها ، ... ((

ئةوانةن كة دروستى نويَذيان لةسةر دةوةستيَت ، لة شتيَليَك كة دةكةونة دةرةوةى 
 ماهيةتةوة .

لةزاراوةدا بريتية لةوةى كة بةنةبوونى حوكم  رط (ـ) شكةواتة بةوة دةطةين : كة 
يَتة دةرةوةى بةبةتاَلى لةسةر ماهيةتى ئةو شتة دةدريَت كة بةشة ليَى ، ودةكةو

 ماهيةتى شتةكةوة .

 

 

                                                           
يء الـذي هـو فيـه ، ويلـزم ـ)) هـو مـا يـتم بـه الشـ دا فةرموويةتى :ـ) الـركن (  وة لة ثيَناسةى (1)

ي الصـالة ، فهــو ركـن فيهـا ، يلـزم مــن ـه ، كــالركوع مـثاًل فــا هـو ركـن فيـــــمـن عـدم وجـوده بطـالن م
 (. 1/1: ، لالبانـي   ) تلخيص صفة صالة النيبها (( ـه بطالنـمعد

 (. 1/1: ، لالبانـي   ) تلخيص صفة صالة النيب (2)

 (. 357، السؤال :  12/374ن : ـجموع فتاوى ورسائل ابن عثيميـ) م (3)
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 شرط ( دروستى ونادروستى بةكارهيَنانى ئوصولَيانة بؤ زاراوةى ( 
 : نجامى ترسناكى ئةو بةكارهيَنانةةرةباسةكانى ئيماندا و دو ثرس  لة

بريتية : لةوةى كة بة لة الى ئوصوَليةكان  رط (ـ) شئةطةر زانرا كة ووشةى 
ماهيةتى ئةو شتة دةدريَت كة بةشة ليَى ، و نةبوونى حوكمى بةتاَلى لةسةر 

دةكةويَتة دةرةوةى ماهيةتى شتةكةوة ، كةواتة بةكارهيَنانى ئةم ووشةية و بةواتاى 
لة باس و ثرسى كردةوة و ثةيوةندى بة ئيمانةوة ، بةكارهيَنانيَكى ئوصوَلى زاراوةيى 

 م ثيَيةى خوارةوة :، ئةوةش بة (4)دةخويَنريَتةوة  ـآنادروستة وئاكاميَكى خراثى ل

 رط (ـ) شئةطةر بووتريَت تاكةكانى كردةوة لة حوكمدا وةكو حوكمى  يةكةم :
 رط (ـ) شواية !!! ئةو كاتة بؤضوونى خةواريج لةووتةكة دةخويَنريَتةوة ، ضونكة 

بةنةبوونى ماهيةتةكة بةتاأل دةبيَتةوة ، ئةو كاتةش بةنةبوونى تاكى كردةوة ئيمان 
!!! كة ئةمةش بؤضوونى خةوارجية كة دةَليَن : ئيمان يةك بةشة ، و  بةتاأل دةبيَتةوة

                                                           
ةمة وةآلمى ثرسياريَك كة ئـ خوا بيثاريَزيَت ـ لةي ( ـمدخلـ) ربيع بن هادي ال شيَخ (4)

ِبإلرجاء . نرجو  ى ـال  عَ ت   هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ ي ـر اإلمام األلبانـحدث العصـ)) هناك من يرمي مدةقةكةيةتى : 
 (.( التعليق

)) و َنـن نقـول إن أدق العبـارات هـي عبـارات  : دةَليَتثرسيارة ئةم بؤ  وةآلمىلة  رِةبيعيش شيَخ
ول وعمل ( بدال من أن منتحن الناس ِبلفاظ قد ترد ان قـان ( أو ) اإلميـالسلف : ) العمل من اإلمي

فالتقيـد  مرجئة .ـخوارج وإما أن ترد عليهـا مـن ِقبَـِل الــعليها إلزامات ؛ إما أن ترد عليها من ِقَبِل ال
 (. 1ريط ـالش، رح نواقض اإلسالم ـ) ش((  خلإ ر ...ـر كبيـِبلفاظ السلف فيه خي
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ضة ثارضة نابيَت ، بة نةمانى بةشيَكى ئيمانةكة بة تةواوى بةتاأل دةبيَتةوة !!! رثا
 بةتاَلى ئةم بؤضوونةش ئاشكراية !!!

ئةطةر بووتريَت كردةوة لةشوين وجيَطةى لةماهيةتى ئيماندا وةكو  دووةم :
واية !!! ئةو كاتة كردةوة دةكةويَتة دةرةوةى ماهيةتةوة  رط (ـ) شةى شويَن و جيَط

دةكةويَتة دةرةوةى ماهيةتى ئةو شتةى كة بةشة ليَى ،  رط (ـ) شهةروةكو ضؤن 
لة ماهيةتى شتةكان  رط (ـ) شبةوةش كردةوة لةئيَمان ديَتةدةر ، هةروةكو ضؤن 

بةتاَلى  كة دةخويَنريَتةوة !!!بةدةرة !!! بةمةش بؤضوونى مورجيئةى طومرِا لة ووتة
 ئاشكراية !!!ثيَشوو  كةىبؤضوونةوةمو  ةشيانئةم

لة باس و ثرسى كردةوة و ثةيوةندى بة  رط (ـ) شبؤية بةكارهيَنانى ووشةى 
ئيمانةوة ، بة واتاى زاراوةيى بةكارهيَنانيَكى هةَلةية و ئاكاميَكى ترسناكى 

 . (1)ئاشكرا كرا دةكةويَتةوة ، هةروةكو خراية رِوو ، و يَل

                                                           
باسـى   لـة  ) الـركن ( زانايـان بـؤ ووشـة و زاراوةى    يَك لـة ن شيَوة بةكارهيَنانى هةندبةهةما (1)

حةج ـ   اية كرداريةكةى ئيسالم : نويَذ ورِؤذوو وزةكات وثةيوةندى كردوةكان ـ بةتايبةت ضوار ث 
واتـة بـةش    ) جـزء ( بة ئيمانةوة ، بةواتاى زاراوةيى نية ، بةَلكو بة واتاى زمانةوانية و بة واتاى

ان ئيمانةكةنـة بـةتاأل دةبيَتـةوة !!! هـةروةك     هةريةك لةوانـة نـةم  ديَت ، نةك بةوةى كة ئةطةر 
دا ئـةوةى  ــ  مجموع (ـ) الـشـيَخى ثايةبـةرزى ئيسـالم لـة هةنـديَك شـويَنى       دةبينني ثيَشـةوا و 

 بةكارهيَناوة .
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هةر لةبةر ئةمةية ـ ليَرةدا ـ نووسةرى ئةم ضةند ووشةية كة لةبةر دةستداية 
بةدَلنياييةوة و بةبآ هيض طومانيَك دةتوانيَت بَليَت : كة بةكارهيَنانى زانايانى 

) ابن و  ) البغوي (ئةهلى سوننة وجةماعة ، وةك ثيَشةوايان  ثايةبةرزى سةلةف و
حكمي ـحافظ الـ) اللةثيَشينان وثيَشةوايان  ) شيخ اإلسالم ابن تيمية ( و ري (ـبطة العكب

لةم سةردةمة ـ بةتايبةت ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة  ن (ـي وابن عثيميـوابن ِبز واأللبان
لة باس  رط (ـ) شرِةمحةت بيَت ـ كة كةسايةتى ئةم باس وتويَذينةوةية ـ بؤ ووشةى 

بةكارهيَنانى زاراوةيى نية ، بةَلكو بة واتاى  وثرسى كردةوة وثةيوةندى بةئيمانةوة
 بةكاريان هيَناوة ، ضونكة ئةو طران قةدرانة بةرِاشكاوى لة ) جزء (بةش 

كردةوة بةشيَكة لةئيمان ، و بةكرداريشيان ئةوةيان : ووتةكانياندا فةرموويانة 
 سةملاندووة و ئاشكرايان كردووة ، ئةمةش ـ وةك منونة ـ ضةند ووتةيةكى ئةو

ئثيَشةوايانةية ـ بة رِةمحةت بن ـ لةو بارةيةوة كة تيايدا ئةو ووشةيةيان تيَيدا 
 بةكارهيَناوة ، ئةوةش بةم ثيَيةى خوارةوة :

  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ : ) البغوي (ووتةى ثيَشةوا 

فإن  « انُ سَ حْ ا اإْلِ مَ  » )) وقوله :لة ووتةيةكيدا فةرموويةتى :  ) البغوي (ثيَشةوا 
، وة  (1) ان واإلسالم معا ((ـي صحة اإلميـرط فـاإلحسان هاهنا : اإلخالص ، وهو شمعّن 

                                                           
 (. 11/  1رحا : ـرح السنة ـ لإلمام البغوى متنا وشـ) ش (1)
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ضية ؟  ) اإلحسان (كة هاتووة دةثرسيَت  ـ المُ السَّ  هِ يْ ل  ـ عَ مةبةست لةو ووتةيةى جربيل 
 ة بؤ دروستى ئيمان وئيسالميش .ـ رط (ـ) شليَرةدا بة واتاى ئيخآلص ديَتةوة ، كة 

بة واتاى  رط (ـ) شيَت كة بةكارهيَنانى ثيَشةوايان بؤ ووشةى كةواتة ئةطةر وا ب
دةبيَت ليَرةدا  ، ئةوا واتا زمانةوانةييةكةى كة بةواتاى بةش ديَت زاراوةيية ، نةك بة

دةرةوةى ماهيةت  : ئةم ثيَشةواية ئيخآلص بة بةشيَكى دةرةكى دةزانيَت لةبووتريَت
!!! 

  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ : (ري ـ) ابن بطة العكبووتةى ثيَشةوا 

))  ش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة باسى تةوةكولدا فةرموويةتى : ) ابن بطة ( ثيَشةوا
ه ، وتفويض األمر إليه ، بعد ـى اللَّ ـاد علـان ، وهو االعتمـي صحة اإلميـرط فـفالتوكل : ش

، واتة :  (2) جمع أمرين .... ((ـفعل األسباب النافعة ، هذا هو االستعانة والتوكل ، ي
دروستى ئيمان ، ... هتد واتاكةى ، كةواتة سةبارةت بة ووتةى  بؤ رط (ـ) ش تةوةكول

 ) البغوي ( دةووتريَت ، كة سةبارةت بةووتةكةى ثيَشةوا ئةم ثيَشةوايةش هةمان ئةوة
 ووترا !!! بةآلم نةئةم و نةئةويشيان ئةوةيان مةبةست نية كة ئةو دوو كردةوةيةى دأل لة

 دةربكةن و بةبةشى نةزانن لةئيمان !!!ئيمان 

)) ألن سةبارةت بة نويَذ دةفةرموويَت : ـ بة رِةمحةت بيَت ـ هةر ئةم ثيَشةواية 
ها تنتقض عليه كلمة التوحيد ، ـم يصل فإنـان والتوحيد ، فإذا لـي صحة اإلميـرط فـالصالة ش

                                                           
 .( 28ص /1: ج ، البن بطة  ) اإلِبنة الصغرى (2)



 

 

 438 ba8.org 

 ................................                    ةمحةت بي ت  لة ئريجا                               بةرائةتى ثي شةوا ئةلبانى بة ر 

ذا ترك الصالة انتقض ى يكون موحدا ، يكون إـى ، فإذا صلـما يكون موحدا إال إذا صل
ي صحة الصالة ـرط فـا أن الوضوء شـا لو توضأ مث أحدث ينتقض وضوءه ، كمـتوحيده ، كم

 . (1) ان والتوحيد ((ـي صحة اإلميـرط فـ، فكذلك : الصالة ش

ة بؤ دروستى ـ رط (ـ) شرِاشكاوى ئةوة دةردةبرِيَت كة نويَذ  كة بة ئاشكرا و
ثةرِى ستةم ليَكردنة كة بووتريَت ، ئةم ثيَشةواية نويَذ !! لةطةأل ئةوةشدا ئةو!ئيمان 

 كة طةورةترين كردةوةى كردارية لة ثايةكانى ئيسالم لة ئيمان دةردةكات !!!!

  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ : ) ابن تيمية (ووتةى ثيَشةوا 

ش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وةكو ئةو زانايانةى ثيَش خؤى  ) ابن تيمية (ثيَشةوا 
)) إن الذي بةكار هيَناوة لة باسى ئيماندا ، هةروةك فةرموويةتى :  رط (ـش ) ووشةى
ي قلبه من ـم ينفعه ما فـر عذر لـان بلسانه من غيـم يتكلم ِبإلميـاعة : أن من لـجمـعليه ال

، واتة : ووتةى  (2) ان ، .... ((ـي صحة اإلميـرط فـمعرفة ، وأن القول من القادر عليه شـال
ة لة دروستى ـ رط (ـ) شى ووتنى شايةتوومانة ـ يَست ثبةيَرةدا مةزمان ـ كة ل

) ئيمان ، و ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت ـ ئةطةر بووتريَت بةكارهيَنانةكةى بؤ ووشةى 
ـ ووتةى  ) ابن تيمية (زاراوةيية كة دةكةويَتة دةرةوةى ماهيةتةوة ـ ثيَشةوا  رط (ـش

 !!!!!  ئيمان دةردةكات !!!!! كة واش نية زمان لة

                                                           
 (. 309ص /1: ج ، البن بطة ) اإلِبنة الصغرى  (1)

 (. 6/12:  ، البن تيمية ى شامت الرسولـمسلول علـ) الصارم ال (2)
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  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ : حكمي (ـحافظ الـ) الووتةى ثيَشةوا 

رط ـ) ش يش لة ووتةيةكيدا بة ئاشكرا ووشةى حكمي (ـحافظ الـ) ال ئةوةتا ثيَشةوا
بةكارديَنيَت لةباسى ئةوةى كة جياوازى بؤضوونى ثيَشني و زانايانى سةلةف ، لةطةأل  (

ية  رط الصحة (ـ) ش ة يانـ ال (ـرط الكمـ) ش دةوةالرِيَبوواندا لة باسى ئةوةى كة كر
ر ـي الصحة ، بل جعلوا كثيـرطا فـال شـجعلوا كل األعمـم يـ)) أن السلف ل فةرموويةتى :

ا قال عمر بن عبدالعزيز فيها : ) من استكملها استكمل ـال ، كمـي الكمـرطا فـمنها ش
ي ـرطا فـمعتزلة : جعلوها كلها شـ( . والان ـم يستكمل اإلميـم يستكملها لـان ، ومن لـاإلمي

، واتة : وة جياوازيش لة نيَوان ئةمة و ووتةى ثيَشني و  (1) ه أعلم ((ـالصحة ، واللَّ 
سةلةفى صاَلح ئةوةية كة : سةلةفى صاَلح هةموو كردةوةكانيان بة مةرج دانةناوة بؤ 

يمان ، هةروةكو ثيَشةوا دروستى ئيمان ، بةَلكو زؤريَكيان بةمةرج داناوة بؤ كةماَلى ئ
سةبةرةت بةكردةوةكان فةرموويةتى : ئةو كةسةى  ) عبدالعزيز ( ى كورِىـ ) عمر (

تةواوى بكات ئةوا ئيمانةكةى كامأل كردووة ، وة ئةو كةسةش كة تةواوى نةكردووة ئةوا 
نةكردووة ، بةآلم لةبةرامبةريشدا ، موعتةزيلةكان : هةموو  تةواو ئيمانةكةى كامأل و

 ردةوةكانيان بة مةرج داناوة بؤ دروستى ئيمان ، خواى ثةروةردطاريش زاناترة .ك

كردةوة لة ئيمان  حكمي (ـ) ال لةو باوةرِدا نيم كةسيَك هةبيَت بَليَت : كة ثيَشةوا
 نازانيَت !!!

                                                           
 (. 602/ 2:  ، للحكمي ) معارج القبول (1)
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  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ :   ) ابن ِبز (ووتةى ثيَشةوا 

ى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ طةورة زاناى هاوضةرخ ) ابن ِبز ( ثيَشةوا
)  لة ضةندةها ووتة وفةتوايدا لةباسى كردةوةدا ئاماذةى بةوة داوة كة كردةوةكان بة

دادةنريَن لة ئيماندا ، كةضى بة هيض شيَوةيةك ـ هةروةكو ضؤن ثيَشةوا  رط (ـش
ستى ئةوة ئةلبانيش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بة هيض شيَوةك مةبةستى ئةوةى نية ـ مةبة

نية كة كردةوة لة ئيمان دةربكات ، و بة بةشيَكى نةزانيَت لة ئيمان ، لةو ووتةو 
 فةتوايانةش :

دا بؤمان ـ جزيرة (ـ) ال لة رِؤذنامةى ) عبدالعزيز بن فيصل الراجحي ( شيَخ
هـ ( ـ 1415عام )  ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ َرـ )) سألت شيخنا اإلمام ابن ِبز  دةطيَرِيَتةوة كة دةَليَت :

ال ـرط كمـان ، أم شـرط صحة لإلميـال : أهي شـعن األعمـ  ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ رَ ـ ي أحد دروسه ـوكنا ف
كرد  ) ابن ِبز ( ثرسيارم لة شيَخمان ثيَشةوا ك ( 1415)  ساَلى واتة : لة،  ؟ ((

تى كاتيَك لة يةكيَك لة دةرسةكانيدا بووين سةبارةت بة كردةوة : ئايا مةرجة بؤ دروس
 ئيمان ، يان مةرجة بؤ تةواوى و كامَليَتى ؟

)) من يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة وةآلمدا فةرمووى :  ) ابن ِبز (ثيَشةوا 
ها كالصالة ، فمن تركها فقد كفر . ومنها ـان إال بـان ال يصح اإلميـرط صحة لإلميـال شـاألعم

، واتة : هةنديَك  (1) ها وإمثه ((ها ، مع عصيان اتركـان بدونـال يصح اإلميـرط كمـما هو ش
                                                           

  .( هـ ، الثالث1423/ 13/7 : يـف، 12506 : جزيرة ـ عددـ) نقاًل عن جريدة ال (1)
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كردةوةكان هةن مةرجة بؤ دروستى ئيمان ، بةشيَوةيةك ئيمان دروست نية جطة  لة
بةوة نةبيَت وةك نويَذكردن ، ئةوةى كة واى ليَبيَنيَت كافردةبيَت ، وة هةشيَتى مةرجة 
 بؤ تةواوى وكامَليَتى ، بةشيَوةيةك ئيمان دروستة بةجطة لةوانةش ، لةطةأل

 سةرثيَضى خاوةنةكةى وتاوانباريَتى .

   : ووتةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ 

رطًا لصحة ـجواب عن كون الصالة شـ)) فأين الثيَشةوا ئةلبانى فةرموويةتى : 
، واتة : جا كوا وةآلمى ئةوةى كة  (2) رط كمـال ، ... ((ـاإلميـان ؟ أي : ليس فقط ش

 ئيمان ؟ واتة ئةوةى كة تةنها مةرج نية بؤ كامَليَتى . نويَذ مةرجة بؤ دروستى

 

 
                                                                                                                                                 

م يكفـر اترك الصـالة ـ: مـن لـ ـ هُـاللَّـ ُهَمـِحَرـ ل الراجحي ، فقلت له يقول الشيخ عبد العزيز بن فيص
رط صــحة ؟ فقــال : ال ، بــل العمــل عنــد ـال ؟ أم شـــرط كمـــمــن الســلف ، أيكــون العمــل عنــده شــ

اعة : إنه الصالة ، ـمـان به منه ؛ فقالت جـا يصح اإلميـهم اختلفوا فيمـرط صحة ، إال أنـجميع شـال
 . ه بن شقيقـا حكاه عبداللَّ ـ، كم ـ ْمهُنَْع هُـاللَّ َيِضَرـ الصحابة اع ـمـوعليه إج

هذا ـميعاً . لـــان عنــد الســلف جـــرها . إال أن جــنس العمــل البــد منــه لصــحة اإلميـــوقــال آخــرون بغيــ
 . جتمعةـها مـان عندهم قول وعمل واعتقاد ، ال يصح إال بـاإلمي

 (. 24: ص ، لالبانـي ) حكم اترك الصالة  (2)
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 ـ بة رِةمحةت بيَت ـ : ن (ـ) ابن العثيمي ثيَشةوا ووتةى 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةم ووتةيةيدا بةرِاشكاوى ئةوة  ن (ـ) ابن عثيمي ثيَشةوا
و  بؤ ئةو كةسةى كة شايةتومان دةهيَنيَت ،ـة رط ( ـ) شدةردةبرِيَت كة كردةوة 

ى ـحديث واضح الداللة علـ)) فال كة فةرموويةتى : ئةوةش بةَلطةشى بؤ دةهيَنيَتةوة ،
، ولذا  « هِ ـاللَّ  هَ جْ وَ  كَ لِ ذَ ي بِ غِ تَ بْـ يَـ  »ه ، حيث قال : ـمن قال : ال إله إال اللَّ ـرطية العمل لـش

لكن من أتى :  « هُ ـ اللَّ الَّ إِ  هَ لَ  إِ : اَل  ةِ ـنَّ جَ ـالْ  احُ تَ فْ مِ  » قال بعض السلف عند قول النيب 
، واتة : فةرموودةكة رِاشكاوة لة سةر ئةوةى كة  (1) ِبفتاح ال أسنان له ال يفتح له ... ((

                                                           
 (. 78ـ  1/77: ، البن العثيميـن ى كتاب التوحيد ـمفيد علـ) القول ال (1)

 انورط اإلميوالعمل هنه ش:  فن م ان ؟ ـي صحة اإلميـرط فـ: )) و أما هل العمل ش ـ هُـاللَّ هَُمِحـ َروقال 
م يصـل ـن لـ، فمـ الهوي كمو وان ول   فوي أصل اإلميورط فوفالالا. فع  ا ش،  رطووهنه ها ل   بش، 

 (.، كفر اترك الصالة ِبلكلية 192/23مفتوح : ـلقاءات الباب ال)(( ملةـخرجاً عن الـفهو كافر كفراً م
ن الشـباب وطلبـة العلـم : هـل ــ أيضـا ـ : )) وال حاجـة أن نقـول مـا يـدور اآلن بيـ ـ هُـاللَّـ ُهَمـِحـ َر وقـال
فهـذا السـؤال ال داعـي لـه ، أي إنسـان يسـألك ان ؟ ـان أو من صـحة اإلميــال اإلميـال من كمـاألعم

 ان ؟ـرط لصحة اإلميـان أو شـال اإلميـال شرط لكمـويقول : هل األعم
ه ـ) شـهادة أن ال إلـه إال اللَّـأو  ه (ـ) ال إلـه إال اللَّـهن ا ها هم شرط وهن ا ها ل   بشورط ، ف وم     : ق نا
حمداً ـه وأن مــ) أشـهد أن ال إلـه إال اللَّـ ي ن ول :  يف وجمد اإلميوان هون   شرط ه (ـحمداً رسـول اللَّــوأن م

) شــرح العقيــدة  م يصــل والصــالة عمــل فهــو كــافر ... ((ـه ومــن لـــ، وإن آمــن ِبللَّــ ف ووم كووافر ه (ـرســول اللَّــ
 (. 312ـ  1/311السفارينية : 
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... هتد ... جا نازامن تؤ  ة بؤ ئةو كةسةى كة شايةتومانى هيَناوةـ رط (ـ) شكردةوة 
ةويَتة دةرةوةى بَليَت : ئةم ثيَشةواية مةبةستى لة ووتةكةى ئةوة بيَت كة كردةوة دةك

 ى بةكارهيَناوة ؟!!ـ رط (ـ) شئيمان !!! ضونكة ووشةى 

وة لةكؤتايى خستنةرِووى ووتةى زانايان دةَليَم : لةالى ض ستةمكاريَك رِةواية 
يان بةمانا زاراوةييةكةى بةكارهيَناوة  رط (ـ) ش بووتريَت كة ئةم ثيَشةوايانة ووشةى

 !!؟لةم ثرس وباسةدا 

بينني بةرِاشكاوى ئةم زانايانة ـ بةتايبةت ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة لةكاتيَكدا كة دة
ى ئةم باس وليَكؤَلينةوةى ئةم نووسينةية ـ لةضةندةها شويَن يَرِةمحةت بيَت ـ كة ج

 لةنووسني و ثةرتوكةكانياندا ئةوةيان دةربرِيوة !!!

ان يزيد ـ)) اإلمي بؤ منوونة ثيَشةوا ئةلبانى ، بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :
هم ـحنفية ؛ فإنـاء سلفاً وخلفًا ما عدا الـر العلمـاهيـمـان ، وعليه جـال من اإلميـوينقص وأن األعم

رحون إبنكار ذلك عليهم ، حَّت إن منهم من ـهم ليصـمخالفة ؛ بل إنـى الـرون علـال يزالون يص
ب الكراهية ( من ) البحر ي ) ِبـى ـ فقد جاء فـه تعالـرح ِبن ذلك ردة وكفر ـ والعياذ ِبللَّ ـص

ان ـان ال يزيد وال ينقص ؛ ألن اإلميـواإلمي)  ( : 205/ 8حنفي ـ ما نصه : ـالرائق ، البن جنيم ال
                                                                                                                                                 

؟ فن وم  : العمول هنوه     وأها هل العمل شرط يف صحة اإلميانيقول : ))  ـ هُـاللَّ هَُمِحـ َري قول آخر له ـوف

، فمـن اإلميان ، وهنه ها ل   بشرط ، فالالا. فع  ا شرط يف أصل اإلميوان ولو   يف كمالوه     شرط
، كفــر اترك  23/  192مفتوح : ـ) لقــاءات البــاب الــ ملة ((ـخرجاً عــن الـــم يصــل فهــو كــافر كفــراً مـــلــ

 (. الصالة ِبلكلية
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، أن رسول  ي هريرة ـراحة ـ حديث أبـخالف ـ صـوهذا ي... «  الـعندَن ليس من األعم
حديث ـ أخرجه ــ ال... «  هِ ولِ سُ رَ وَ  هِ ـللَّ ِبِ  انٌ ـميَْ إِ »  ُسِئَل : أيُّ العمل أفضل ؟ قال : ه ـاللَّ 

 (1) ( (( 2/107رغيب : ـي ) التـي معناه أحاديث أخرى ترى بعضها فـره ـ ، وفـالبخاري ـ وغي
، واتة : ئيمان زياد و كةم دةكات ، بيَطومان كردةوةش بةشيَكة لةئيمان ، هةر ئةم 

، و ثاشينانيشيان ، جطة بؤضوونةشة بؤضوونى زانايانى ثيَشني و سةلةفى صاَلح 
لةحةنةفى مةزهةبةكان ، كة تاكو ئيَستا هةر سورِن لةسةر ثيَضةوانة بوونةوة !!! بةَلكو 
بةرِاشكاوى نكوَلى لةوة دةردةبرِن بةرامبةريان ، تةنانةت طةشتؤتة ئةوةى كة هةنديَكيان 

ـ !!! ئةوةتا ئةو كارة بةكوفر وثاشطةزبوونةوة بزانن ـ خواى ثةروةردطار ثةنامان بدات 
» هاتووة كة :  ( 8/205حنفي ـ  ِبب الكراهية ، ـ) البحر الرائق ، البن جنيم اللةكتيَبى 

وة ئةم « ئيمان نة زياد و نةكةميش دةكات ، ضونكة ئيمان لةالى ئيَمة لةكردةوة نية 
، كة ثيَغةمبةرى  ية ) أبو هريرة ( ووتةيةش بةرِاشكاوانة ثيَضةوانةى فةرموودةكةى 

ئيمان بوون » كرا : ض كردةوةيةك باشرتة ؟ ئةويش فةرمووى : يَثرسيارى ل ا خو
فةرموودةكةش ثيَشةوا بوخارى وجطة « ...  بةخواى ثةروةردطار وثيَغةمبةرةكةى 

لةويش طيَرِايانةتةوة ، و هةر لة واتاى ئةم فةرموودةيةش ضةندةها فةرموودةى تر هةن ، 
 دان .ـ ( 107/  2:  رغيبـ) التهةنديَكيان لة كتيَبى 

مسائل األخرى اليت ـى مسألة أخرى ، أو بعض الـ)) ننتقل إلهةروةها فةرموويةتى : 
مشايخ ـر الـاهيـمـا يقول جـي العقيدة ، وليس كمـختلفون حَّت فـمسلمون مـتتعلق ِبلعقيدة ، فال

، ) هذه شنشنة ي األصول ـي الفروع وليس فـا هو فـن إمنـمسلميـن الـخالف بيـاليوم : إن ال
                                                           

 (. 33ـ  32ص،  ، لالبانـي مدـمد عن مسند اإلمام أحـ) كتاب الذب األح (1)
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ى هذه ـرة وعلـى هذه الوتيـرب علـجد الضـجلة دينية إال وتـنعرفها من أخزم ( وال تكاد تقرأ م
ي األصول ، مث ـي الفروع وليس فـا هو فـن إمنـمسلميـن الـخالف بيـالنغمة فيها ، وهي أن ال

 ن :ـمن َنحيتيمة ، وهذا كله خطأ ـي الفروع رحـى ذلك فيقولون : واالختالف فـيزيدون عل

ي أس ـخالف وقع فـى األصول ، بل إن الـى : أن االختالف يتعدى الفروع إلـالناحية األول

ن ـخالف بيـخفى عليكم الـا أظنكم يـ، فم ـى ال  عَ ت  وَ  ك ارَ بَ ت  ـ  هـان ِبللَّ ـاألصول كلها ، أال وهو اإلمي
هل يقبل الزَيدة والنقص أم ال ؟ وهل من ان ، ـي اإلميـميعًا فـاتريدية ـ مثاًل ـ وأهل السنة جـمـال

 حة أم ال ؟ـال الصالـاه األعمـمسم

ان يزيد وينقص ، وأن العمل الصاحل ـجمهور ونصوص الكتاب والسنة تثبت أن اإلميـفال
ان يقبل ـان ال يزيد وال ينقص ، وكل إميـاتريدية فال يزالون يقولون : اإلميـمـأما ال ان .ـمن اإلمي

يء ال يقبل الزَيدة والنقص أبدًا ، وهذا ـان شـهم يعتقدون أن اإلميـألن؛  فر !!الزَيدة فهو ك
 . (1) م اإلسالمي ((ـر رقعة من العالـى أكبـا يكون مسيطراً علـمذهب حَّت اليوم مسيطر ورِبـال

واتة : دةضينة سةر باس وثرسيَكى تر ، بريَك باس وثرسى تايبةت وثةيوةست  
ش ئةوةية كة موسَلمانان جياوازن تةنانةت لةبريوباوةرِيشدا ، وة بةو بةبريوباوةرِةوة ، ئةوة

شيَوةيةش نية كة زؤريَك لةمامؤستايان ئةمرِؤ دةيَليَن : كة جياوازى نيَوان موسَلمانان 
،  ) هذه شنشنة نعرفها من أخزم (آلم ةتةنها لةبابةتة فقهيةكانة ، نةك لةبريوباوةرِ ، ب

ريَكى ئايينى ناخويَنيتةوة ئيلال باس لةسةر ئةم بنةواية طةشتؤتة ئةوةى كة هيض طؤظا

                                                           
 (. ي األصول والفروعـن فـمسلميـ: اختالف ال 5:  8ي : ـ) دروس للشيخ األلبان (1)
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لةفيقهو ثةرستشةكانداية ، نةك  دةكات ، كة ئةويش جياوازى نيَوان موسَلمانان تةنها
لةبريوباوةرِدا !!! لةسةر ئةوةشة دةَليَن : جياوازى لةثةرستش و فيقهدا رِةحم و بةزةيى 

 ية لة دوو بوارةوة رِيَطةوة :خواى ثةروةردطارة !!! وة ئةمةش هةموو هةَلة

طومان جياوازيةكان لةفيقهو ثةرستشةكانةوة تيَثةرِيوة ، يَرِيَطةى يةكةم : ب
طةشتؤتة بريوباوةر ، بةَلكو جياوازى لةطةورةترين بنةوادا كة ئيمان بوونة بةخواى 

 ثةروةردطار !!!

ى سوننة لةالى باوةرِيش ناكةم كة جياوازى نيَوان ماتوريدى ـ وةك منوونة ـ و ئةهل
هيض يةكيَك لةئيَوة شاراوة بيَت ، لةئيماندا ، ئايا قابيلى زياد وكةم بوونة ، يان نة ؟! 

 وة ئايا كردةوةى ضاك لةئيمانة ، يان نة ؟!

مجهورى زانايان وقورئان وسوننةت ئةوة جيَطري ودةسةمليَنن كة ئيمان زياد وكةم 
اتوريديةكان تاكو ئيَستا بةرادةوامن بةآلم م دةكات ، و كردةوةى ضاكيش لةئيمانة .

ودةَليَن : ئيمان زياد ناكات وكةميش ناكات ، وة هةموو ئيمانيَك كة زيادبوونى تيَدا 
ضونكة ئةوان بريوباوةرِيان واية كة ئيمان يةك شتة وهةرطيز  رِووبدات ئةوة كوفرة !!!

ووة بةسةر زياد وكةمى تيَدا رِوونادات ، كة بةداخةوة ئةم بؤضونة دةستى طرت
 طةورةترين ثانتايى لة جيهانى ئيسالمى .

وة لةوةش زياتر ئةم ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دواى ئاماذة كردنى بؤ ئةوةى 
لةكتيَبى ئيماندا سةملاندوويةتى كة كردةوة بةشيَكة لةئيمان  ) ابن تيمية (كة ثيَشةوا 

ةى كة ئريجائى تيَداية !!! ، بةرثةرضى ئةوانةش دةداتةوة كة تؤمةتبارى دةكةن بةو
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ئةطةرضى ئةو ثيَش زياد لةبيست ساأل ئةوةى سةملاندووة كة كردةوة بةشيَكة لةئيمان !!! 
 هةروةك فةرموويةتى :

ان ، وأنـه يزيد وينقص ـ ـال من اإلميـ)) وقد فصل شيخ اإلسالم ابن تيمية وجه كون األعم
 راجعه من شاء البسط .ـليان ( ، فـي كتابه ) اإلميـا ال مزيد عليه ـ فـِب

رين عامًا ، مقررًا مذهب السلف ، وعقيدة ـأقول : هذا ما كنت كتبته من أكثر من عش
ار ، والناشئة ـجهلة األغمـي اليوم بعض الـان ، مث أيتـي مسائل اإلميـحمد ـ فـه الـأهل السنة ـ وللَّ 

وء ما هم عليه من جهالة وضاللة مشتكى من سـه الـى اللَّ ـرموننا ِبإلرجاء !! فإلـالصغار : في
 . (1) وغثاء ((

                                                           
 (. 33  ـ 32ص ،  ، لالبانـي مدـمد عن مسند اإلمام أحـ) كتاب الذب األح (1)

قـول وعمـل يزيـد ِبلطاعـة ويـنقص ان ـ: )) ومعلـوم أن اإلميـ ـى ال عَت  هُـاللَّ هَُمِحَرـ بـن ِبز ، اوقال الشيخ 
ان قـول وعمـل واعتقـاد يزيـد ـي هـذا البـاب وهـي أن اإلميــوألهـل السـنة عبـارة أخـرى فـ معصية .ـِبل

ن صــحيحة ، فهــو قــول وعمــل ، يعــِن قــول القلــب ـي ، وكلتــا العبارتيـــمعاصـــِبلطاعــات ويــنقص ِبل
جوارح ـللســـان وعمـــل ِبلـــجوارح وهـــو قـــول وعمـــل واعتقـــاد ؛ قـــول ِبـواللســـان وعمـــل القلـــب والـــ

ال ـحج وســـائر األعمــــه والصـــالة والزكـــاة والصـــيام والــــي ســـبيل اللَّــــجهاد فــــواعتقـــاد ِبلقلـــب ، فالـــ
ان وينقص بنقصـها عنـد ـها اإلميـان اليت يزيد بـرية ، وهي من شعب اإلميـال خيـروعة كلها أعمـمشـال

 . حسانوأتباعهم ِبإل  اعة ؛ وهم أصحاب النيبـجمـأهل السنة وال
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ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بة  ) ابن تيمية (واتة : ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم 
دريَذى و بة شيَوةيةكى تيَروتةسةل رِووى ئةوةى ئاشكرا كردووة كة كردةوة لةئيمانة ، و 

)  نةخريَتةسةر ـ لةكتيَبىئةوةش كة زياد وكةم دةكات ـ بةشيَوةيةك كة هيض زيادةى 
 يدا ، جا هةركةس دريَذةى ئةو باسةى دةويَت با بؤى بطةرِيَتةوة . ان (ـاإلمي

: هةر ئةمةية كة منيش بيست  (ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  )دةَليَم 
ساأل لةمةو ثيَش نووسيومة و تيَيدا ـ شوكر بؤ خواى ثةروةردطار ـ دامن بة بؤضوون 

جيَطريم كردووة ، لةثرس  بى سةلةف ، و بريوباوةرِى ئةهلى سوننةدا ناوة ومةزهة و
وباسةكانى ئيماندا ، كةضى ئةمرِؤ كةسانيَكى نةزانى ناديار ، و هةرزةى منداَلكار 
ديَن ، تؤمةتبارمان دةكةن بة ئريجا !!! جا سكاآلى ئةوة بؤ الى خواى ثةروةردطار 

ئةو خراثيةى كة لة سةرين ، لة نةزانني ، بةرزدةكةينةوة ، بةرامبةر بة هةموو 
 طومرِايى ، و بيَنرخى و سوكيَتيان .

بةمةش ئةوة ئاشكرا دةبيَت كة بةكارهيَنانى زانايانى سةلةفى لةم سةردةمة ـ 
) بةكاهيَنانيَكى زمانةوانية ، و بةواتاى بةش  رط (ـ) شكؤنيشدا ـ بؤ ووشةى  لة

ةيية كة بةواتاى ئةوةى كة دةكةويَتة دةروةى ة ، نةك بةكارهيَنانيَكى زاراوـ جزء (

                                                                                                                                                 

، حج ـوالـــ، والصــوم ، والزكــاة ، والصـــالة ، ه ـحمدا رســول اللَّـــوأن مـــ هـفشــهادة أن ال إلــه إال اللَّــ
ان ـها اإلميــان اليت يزيـد بــروعة كلها من شعب اإلميـمشـال الـوسائر األعم، ه ـي سبيل اللَّ ـجهاد فـوال

 (. http://www.binbaz.org.sa/mat/8270 ) (( وينقص بنقصها

http://www.binbaz.org.sa/mat/8270
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ماهيةتةوة !!! و بةنةبوونى نةبوون و بةتاَلى ماهيةتى ئةو شتةية كة بةشة ليَى ... 
 خواى ثةروةردطاريش زاناترة .

 

 

 

 

 ليَكدانةوةى ئوصولَيانة بؤ زاراوةى:  نادروستى هةريةك لة  (
ارهيَنةرةكةى بةوةى و حوكمدان لةسةر بةك ،لةم باس و ثرسةدا  رط (ـش

 !!! (1)يان خةواريجة !!! كة مورجيئةية 

بريتية : لةوةى كة بة  رط (ـ) شلةباسيَكى ثيَشرتدا ئةوة ئاشكرا بوو كة ووشةى 
نةبوونى حوكمى بةتاَلى لةسةر ماهيةتى ئةو شتة دةدريَت كة بةشة ليَى ، و 

ا كة بةكارهيَنانى ئةم دةكةويَتة دةرةوةى ماهيةتى شتةكةوة !!! وة ئةوةش ئاشكرا كر

                                                           
)) و َنـن نقـول إن أدق العبـارات هـي عبـارات  : فةرموويةتى ي (ـمدخلــ) ربيع بن هادي ال شيَخ (1)

ان قـول وعمـل ( بـدال مـن أن منـتحن النـاس ِبلفـاظ قـد تـرد ـان ( أو ) اإلميــالسلف : ) العمل من اإلميـ
مرجئة . فالتقيــد ـخوارج وإمــا أن تــرد عليهــا مــن ِقَبــِل الـــ؛ إمــا أن تــرد عليهــا مــن ِقَبــِل الــعليهــا إلزامــات 

 (.1ريط ـالش، رح نواقض اإلسالم ـ) ش خل ((إر .... ـر كبيـِبلفاظ السلف فيه خي
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ووشةية و بةواتاى زاراوةيى لةباس و ثرسى كردةوة و ثةيوةندى بةئيمانةوة ، 
دةخويَنريَتةوة ، ئةوةش لةدوو ـآ بةكارهيَنانيَكى نادروستة و ئاكاميَكى خراثى ل

 خاَلدا ، و بةم ثيَيةى خوارةوة :

 ) شرط (كمى ئةطةر بووتريَت تاكةكانى كردةوة لة حوكمدا وةكو حو يةكةم :
بة  رط (ـ) شواية !!!! ئةو كاتة بؤضوونى خةواريج لة ووتةكة دةخويَنريَتةوة ، ضونكة 

نةبوونى ماهيةتةكة بةتاأل دةبيَتةوة ، ئةو كاتة بةنةبوونى تاكى كردةوةش ئيمان 
بةتاأل دةبيَتةوة !!! كة ئةمةش بؤضوونى خةوارجية كة دةَليَن : ئيمان يةك بةشة ، و 

ة نابيَت ، بة نةمانى بةشيَكى ئيمانةكة بة تةواوى بةتاأل دةبيَتةوة !!! ضة ثارضرثا
 بةتاَلى ئةم بؤضوونةش ئاشكراية !!!

ئةطةر بووتـريَت كردةوة لةشوين وجيَطةى لةماهيةتى ئيماندا وةكو  دووةم :
واية !! ئةو كاتة كردةوة دةكةويَتة دةرةوةى ماهيةتةوة  رط (ـ) ششويَن و جيَطةى 

دةكةويَتة دةرةوةى ماهيةتى ئةو شتةى كة بةشة ليَى ، رط ( ـ) شضؤن هةروةكو 
لةماهيةتى شتةكان  رط (ـ) شبةوةش كردةوة لةئيَمان ديَتة دةر ، هةروةكو ضؤن 

 بةدةرة !!! بةمةش بؤضوونى مورجيئةى طومرِا لة ووتةكة دةخويَنريَتةوة !!!!

ةوة و ثةيوةندى بة لة باس و ثرسى كرد رط (ـ) شبؤية بةكارهيَنانى ووشةى 
 ـآئيمانةوة ، بة واتاى زاراوةيى بةكارهيَنانيَكى هةَلةية و ئاكاميَكى ترسناكى ل

 دةكةويَتةوة ، هةروةكو خراية رِوو ، و ئاشكرا كرا .
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وة خاَليَكى تر كة ـ رِةنطة ـ هيض لةرِوونكردنةوةى يةكةم كةمرت نةبيَت ئةوةية 
لةم باس وثرسةدا ، وحوكمدان  رط (ـ) شةى كة : ليَكدانةوةى ئوصوَليانة بؤ زاراو

لةسةر بةكارهيَنةرةكةى بةوةى كة مورجيئةية !!! يان خةوارجية !!! كة لةو باوةرِةدام 
ئةم ليَكدانةوةية ئاكاميَكى خراثى ليَكةوتووةتةوة ، كة ضةندةها زاناى ثايةبةرز ، و 

ةيان ووتةى هؤيةوة تاوانباركراوون بةوةى كة : ووت فيَرخوازانى شةرعى بة
مورجيئةية !!! يان : ئريجايان تيَداية !!! لة هةمووشى خراثرت ئةوةية كة : ئةو زانا 

 وفيَرخوازانة بة مورجيئة لةقةَلةم بدريَن !!!

وة بؤ زياتر ئاشكراكردنى ئةو مةترسية ئةطةر مبانةويَت ليَرةدا ئاماذة بدةين بة 
اتاى ئوصوَلى ليَكداوةتةوة نةك بة هةنديَك لةو زانايانةى كة ئةم زاراوةيةيان بة و

وةك منوونة بهيَنينةوة ، هةر ئةوةش  ) عبدالعزيز الراجحي (واتاى زمانةوانى ئةوا شيَخ 
يش دةردةكةويَت ،  ) صاحل الفوزان (لةهةنديَك لة لةسةر نووسني و ووتةكانى ثيَشةوا 

 هةروةكو لةم ووتانةى خوارةوةدا هاتووة :

)) س : لةوةآلمى ثرسياريَك كة ئةمة دةقةكةيةتى :  ي () عبدالعزيز الراجحشيَخ 
ال ـرة أن األعمـله رسالة صغي ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ ي ـرالدين األلبانـحمد َنصـيقول هذا السائل الشيخ م

ان عند أهل السنة فهل كالمه صحيح أفتوَن مأجورين ؟ ـي اإلميـال فـرط كمـحات كلها شـالصال
حمد ناصرالدينى ئةلبانى لة ـركارة دةَليَت : شيَخ م، واتة : ئةم ثرسيا ((

نووسراويَكى بضووكيدا فةرموويةتى : لة الى ئةهلى سوننة كردةوة ضاكةكان هةموو 
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مةرجى كامَليَتني لة ئيماندا ، ئايا ئةم ووتةيةى دروستة ، وآلممان بدةنةوة ، خواى 
 ثةروةردطار ثاداشتى بةخيَرتان بداتةوة .

اَل ـاعِة َأْن اأَلعمـَجمَ ـلْيَس بَصحيْح ، َو الصَّواُب َعْنَد َأْهِل السُّنِة وال ))فةرموويةتى : 
رٌط لصحِة شـ ُروط ، كالوضوءِ ـَمشْ ـْرُط َخارُِج الـْرطًا ، فالشَّ ـاِن ، ولْيَسْت شَ ـُجزٌء مَن اإِلمي

اَن قوٌل ِبللساِن ، وتصديٌق ـاإلميالصَّالِة َوهَو خارٌِج عِن الصَّالِة ، َوَأْهلُ السُّنِة يـَُقوُلوَن َأنَّ 
جوارِح ، يقولون عمٌل وقوٌل ونيٌة ، يزيُد ِبلطاعِة وينقُص ـِبلقلِب ، وعمٌل ِبلقلِب وعمٌل ِبل

 . (1) روِط !!! ((ـمشـرُط خارٌج عِن الـرطاً ، فالشَّ ـمعصيِة ، وليَس شـِبل

وجةماعة واتة : نةخيَر دروست نية ، بةَلكو ووتةى دروستى ئةهلى سوننة 
) بن ، ضونكة مةرج  رط (ـ) شئةوةية كة كردةوةكان بةشن لةئيمان ، نةك مةرج 

دةكةويَتة دةرةوةى ئةو شتةى كة بةمةرج دانراوة بؤى ، وةك ضؤن دةستنويَذ  رط (ـش
مةرجة بؤ دروستى نويَذ ، و دةكةويَتة دةرةوةى نويَذةوة ، ئةهلى سوننة لةم بارةيةوة 

ة بةدأل ـةية بةزمان ، وبةرِاست دانانى دأل ، وكردةوةيدةَليَن : ئيمان : ووت

                                                           
ر سـورة النسـاء ، وصـحيح ابـن حبـان : ـر ابن كثيـهـ ، درس تفسي 1427ى ربيع األول 14)  (1)
بـةكاردةهيَنيَت لةباسـى   رط ( ـ) شـ خؤشى ووشـةى ) الراجحـى (  كةضى شيَخ (.ي ـمجلد الثانــال

رح العقيـدة ـ) شـ، ... ((  ألن الالا. شورط يف صوحة اإلميوان   )) ئيماندا ، كة دةفةرموويَت : نويَذ و
، جا ئةطةر بةو ثيَوةرة بيَت كة باس كرا ئةوا دةبيَـت   ( 381/  1الطحاوية ، عبدالعزيز الراجحي : 

ى شيَخيش بةهةمان ثيَوةر بثيَوريَت ، و ئةمةش بيَطومان ثيَوانيَكى نادروستة ، و سـتةمة  خود
 لةم شيَخة بةرِيَزة .
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دةكات ،  ةتة ، بةطويَرِايةَلى زيادـني ة وـان دةَليَن : كردةوة و ووتـدامةكان ، يـوئةن
 جنية تيَيدا ، ضونكة مةر رط (ـ) شو بةسةرثيَضيش كةم دةكات ، وة كردةوةش مةرج 

 دانراوة بؤى . رط (ـ) شج دةكةويَتة دةرةوةى ئةو شتةى كة بة مةر رط (ـ) ش

وةآلمى ثرسياريَك كة ئةمة  ـ خوا بيثاريَزيَت ـ لة ) صاحل الفوزان (ثيَشةوا 
رط  ـان قول واعتقاد وعمل ، لكن العمل شـاإلمي » )) هناك من يقول :دةقةكةيةتى : 

 ، واتة : هةنديَك هةن ، ... فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم ال ؟ (( « ال فيهـكم
بريوباوةرِ و كردةوةية ، بةآلم كردةوة مةرجى تةواويَتية تيايدا ،  دةَليَن : ئيمان ووتة و

 ... جا ئايا ئةم ووتةية لة ووتةكانى ئةهلى سوننةية يان نة ؟

ان قول وعمل واعتقاد .. مث يقول : ـجواب : ... وقوله : إن اإلميـ)) الفةرموويةتى : 
ي صحته ، هذا تناقض !! كيف يكون العمل من ـن وفاـال اإلميـي كمـرط فـإن العمل ش

روط ، فهذا تناقض منه ـمشـرط يكون خارج الـرط ، ومعلوم أن الشـان مث يقول العمل شـاإلمي
متأخرين وهو ال يفهم التناقض ، ألنه ال ـن قول السلف وقول الـجمع بيـ. وهذا يريد أن ي

ان ـا .. فاإلميـ، فأراد أن يدمج بينهممتأخرين ـيعرف قول السلف وال يعرف حقيقة قول ال
روط ـرطًا من شـان ، وليس هو شـان وهو اإلميـقول وعمل واعتقاد ، والعمل هو من اإلمي
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ان ـها اآلن . فاإلميـر ذلك من هذه األقوال اليت يروجونـال أو غيـرط كمـان أو شـصحة اإلمي
 .(1)((معصيةـزيد ِبلطاعة وينقص ِبل، وهو يجوارحـ، وعمل ِبل، واعتقاد ِبلقلبقول ِبللسان

واتة : ئةوةى كة ووتوويةتى : ئيمان ووتة وكردةوة وبريوباوةرِة ، ثاشان دةَليَت : 
تةواويَتية لةئيماندا ، يان لةدروستيَتيدا ، ئةم دوو ووتةية  رط (ـ) ش كردةوة مةرجى

ت ، ثاشان دةَليَت : يةكرت ثوضةأل دةكةنةوة !! ضؤن كردةوة بةبةشيَك لةئيمان دادةنريَ
 رط (ـ) ش دةكةويَتة دةرةوةى ئةو شتةى كة رط (ـ) ش ة ، ئاشكراشة كةـ رط (ـ) ش كردةوة

ة تيَيدا ، بؤية ئةم دوو ووتةيةى يةكرت ثوضةأل دةكةنةوة ، وة ئةم جؤرة كةسانة ـ
دةيانةويَت ووتةى ثيَشني وثاشني لةطةأل يةكدا كؤبكاتةوة ، كةضى لةدذيةكى ووتةكانى 
تيَناطات ، ضونكة ئةو نازانيَت ووتةى ثيَشني ، و بنج وبنةواوى ووتةى ثاشينيش 
نازانيَت ، بؤية ويستويةتى هةردوو ووتةكة تيَهةَلكيَش بكات ... بؤية ئيمان ووتة 

دانانريَت رط ( ـ) ش وكردةوة وبريوباوةرِة ، وكردةوةش بةشة لةئيمان ، وئيمانيشة ، و بة
ى دروستى ئيمان ، يان مةرجى تةواويَتى ئيمان ، يان جطة ـ روط (ـ) ش لةمةرجةكان

لةم ووتانةى كة بانطةشةى بؤ دةكريَت ، كةواتة : ئيمان ووتةى زمانة وبريوباوةرِى دأل 
وكردةوةى ئةندامةكان ورِووكةشة ، وزياديش دةكات بةطويَرِايةَلى وتاعةت وكةميش 

 دةكات بةسةرثيَضى وتاوان .

                                                           
:  1ان والكفر .. لفضـيلة الشـيخ الـدكتور صـاحل الفـوزان : ج ـي مسائل اإلميـ) أسئلة وأجوبة ف (1)

 (. يـ، السؤال الثان 3ـ ص  2ص 
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 ان (ـي مسمى اإلميـجوارح داخلة فـال الـي أن أعمـذوي العرفان ف ) أقوال وة لة ثةرتؤكى
) ـة ، نووسةر هةر لةم بارةيةوة ووتةيةكى ثيَشةوا  ي (ـ) عصام السنان كة لة نووسينى

))  دةطيَرِيَتةوة كة لةكاتى ثيَداضوونةوةى بؤ كتيَبى ناوبراودا فةرموويةتى : الفوزان (
، واتة : ضونكة  ال ((ـرط كمـان ، وبعضهم يقول شـلإلمي رط صحةـهم يقولون : العمل شـألن

ئةو كةسانةى كة بؤضوونى ئةهلى سوننة و مورجيئةيان لةووتةكانياندا  ئةوانة ـ
كؤكردووةتةوة ـ دةَليَن : كردةوة مةرجى دروستني بؤ ئيمان ، وة هةنديَكيان دةَليَن : 

سةر ئةمةى لةسةر ئةم ووتةيةى ثاشان لة ثةراويَزةكةيدا نوو مةرجى تةواويَتني ... و
يء ـرط خارج عن ماهية الشـ)) ومـراد الشيخ : أن الشنووسيوة كة :  ) صاحل الفوزان (ثيَشةوا 

، واتة : مةبةستى شيَخيش ئةوةية كة  (1) ان ال خارج عنه ... ((ـ، والعمل جزء من اإلمي
وة بةشيَكة دةكةويَتة دةرةوةى ماهيةتى شتةكةوة ، كةضى كردة رط (ـ) شمةرج 

 لةئيمان ، نةك لةدةرةوةى بيَت .

) بؤية ـ لةذيَر رِؤشنايى باسةكانى ثيَشوو ـ دةوتريَت : ليَكدانةوةى شيَخ 
لة  رط (ـ) الشبؤ ووشةى مةرج  ) صاحل الفوزان (و ثيَشةوا  عبدالعزيز الـراجحي (

اوةيى ، ووتةكةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ و جطة لةويش بةواتاى زار
بؤ  ي (ـ) عصام السنانليَكدانةوةيةكى هةَلةية ، هةروةكو ضؤن لةسةر نووسينى 

                                                           
ان ، لعصـــام بـــن ـي مســـمى اإلميــــجوارح داخلـــة فــــال الــــي أن أعمــــان فـــ) نقـــالً عـــن : أقـــوال ذوي العرفـــ (1)

 3حاشية رقـم ـ، الـ 24ص  ،ي ، مراجعة : فضيلة الشيخ العالمة صاحل بـن فـوزان الفـوزان ـه السنانـعبداللَّ 
.) 
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بةو شيَوةية هةَلةية  رط (ـ) شيش لة ليَكدانةوةى  ) صاحل الفوزان (ووتةكةى ثيَشةوا 
 !!! خواى ثةروةردطاريش زاناترة .

 دةرةنجام و كؤتايى ئةم رِوونكردنةوةية : 

رط ـ) شة دةطةين كة مةبةست لةبةكارهيَنانى ووشةى لةكؤتايى ئةم باسةدا بةو
ى بةكارهيَنانة يَلةاليةن زانايانى سةلةفى ـ لةم سةردةمةدا ـ مةبةست ث (

ديَت نةك واتا زاراوةييةكةى كة كردةوةى  ) جزء (زمانةوانيةكةية كة بةواتاى بةش 
ةبيَتةوة !!! ثآ دةردةكريَت لةئيمان !!! وبةنةبوونى تاكةكانى ئيمانى ثآ بةتاأل د

لةكاتيَكدا كة خودى ئةو زانايانة لةووتة ونوسراوياندا بةرِاشكاوى ئةوة دةسةمليَنن 
 كة كردةوة بةشيَكة لةئيمان .
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 بةشى سيَيةم :
 ئةو طومانانةى كة ثيَشةوا 

 تؤمةتبار دةكريَت ىَث ـبة رِةحمةت بيَت  ـ ئةلبانى

 و رِةتدانةوة و بة درؤخستنةوةيان
 دةوة بة بةشيَك لةئيمان : تؤمةتباركردنى بةوةى كة كرةميةك

 !!!نازانيَت

 ـ بةو واتايةى  ) ترك جنس عمل (: تؤمةتباركردنى بةوةى كة  دووةم
 !!!كة ئةوان مةبةستيانة ـ بة كوفر دانانيَت 

 ئةو و : تؤمةتباركردنى بةوةى كة نويَذنةكةر بةكافر نازانيَت ،  يةميَس
ةكةر بةكافر نةزانيَت ـ بة طومانى ئةوان ـ كاريطةرى ئريجائى نويَذن كة كةسةش

 كةوتووةتة سةر !!!

 تؤمةتباركردنى بةوةى : ئةو كاربةدةستة بةكافر نازانيَت كة  وارةمض :
حوكم بةوة ناكات كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، ئةطةر بةحةآلَلدانانى لةطةَلدا 

 ى مورجيئةية نةك ئةهلى سوننة !!!نةبيَت ، ئةمةش لةالى ئةوان بؤضوون

 دةَليَت : كوفر بةكردةوة بةوةى كة طوايا : تؤمةتباركردنى  ثيَنجةم
 )، واتة : كوفر حةصر دةكات لة  !! ةبيَتدتةنها بةبريوباوةرِ !! بةَلكو رِوونادات 

 كة ثةيوةستة بة دَلةوة !!! ( التكذيب = نفي التصديق بةدرؤدانان :
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 ركردنى بةوةى كة هيض كردةوةيةك لةالى ئةو خؤى : تؤمةتبا شةشةم

خؤى كوفر نية ، بةَلكو نيشانة و بةَلطةية لةسةر كوفر ، كة ئةمةش بؤضوونى  بؤ
 مورجيئةية !!!

 تؤمةتباركردنى بةوةى كة كةس بةكافر نازانيَت تاكو  حةوتةم :
 لفعل () قصد ا نةك مةبةستى كردةوةكة ) قصد الكفر ( مةبةستى كوفرةكةى نةبيَت

!!! 

 كردن ى : تؤمةتباركردنى بةوةى  كة جنيودان وسوكايةت هةشتةم
 و ئايينةكةى بة كوفر نازانيَت !!! بةخواى ثةروةدطار و ثيَغةمبةرةكةى 
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  ئةو طومانانةى كة 

 تؤمةتبار دةكريَت ىَث ـبة رِةحمةت بيَت  ـثيَشةوا ئةلبانى 

 ةوة و بة درؤخستنةوةيانو رِةتدان

ةسانى نةزان بةزانستة شةرعيةكان ، و تيَنةطةشتوان لةووتةكانى ثيَشةوا ك
ئةَلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بةضةندان تؤمةت ئةم ثيَشةواية تؤمةتباردةكةن ، بؤية 

ـ بة  ) ابن تيمية (رِاستيةكان ويَأل و ضةواشةكراون ، ثيَشةوا  دةبينيت خةَلكى لة
 بيَت ـ فةرموويةتى : رِةمحةت

َن ِلْلَكِلِم الَِّذيَن ِفيِهْم ـُمَحر ِِفيـَن الْ ـَن َوبـَيْ ـُجهَّاِل اأْلُمِ يِ يْ ـَن الْ ـَحقُّ بـَيْ ـُع الْ َما َيِضيْ  راً ـوََكِثيْ  ))
َفتَ  ]اَل : ـَحْيُث قَ ، اِب ـِل اْلِكتَ ـَعْن َأهْ  ـُسْبَحان ُه ـ َر ـا َأْخبَ ـاٍق َكمَ ـُشْعَبُة نِفَ 

َ
ْن يُْؤِمنُوا أ

َ
ْطَمُعوَن أ

ِفُونَُه ِمْن َبْعِد َما َعَقلُوهُ وَُهْم  ِ ُثمذ ُُيَر  َم اَّللذ لَُكْم َوقَْد ََكَن فَرِيٌق ِمنُْهْم يَْسَمُعوَن لََكَ
َماِنذ  ]:  هِ ـى قـَْولِ ـإلَ  [ َيْعلَُمونَ 

َ
ِيُّوَن ََل َيْعلَُموَن الِْكتَاَب إَلذ أ م 

ُ
 . (1)( ( اآْليَةَ  [ َوِمنُْهْم أ

نيَو  نيَو نةزانانة نةخويَندةوارةكان ، و لة يَت لةبواتة : زؤرجار رِةوايى وندة
و بةشيَك ر وسيفةت كاكة ئائةوانةى رِيَرِةوى خؤى الدةدةن ،  ئةوانةى ووتةكان لة

يان تيَداية ، هةروةكو خواى ثةروةردطار سةبارةت بة ئوممةتانى خاوةن كتيَبة وودوورِلة

                                                           
 (. 130ـ  129/ 25:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) م (1)
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ْن يُْؤِمنُوا لَُكْم  ]، كة فةرموويةتى : داوين يَهةواَلى ث ئامسانيةكان
َ
َفتَْطَمُعوَن أ

َ
أ

 تاكو كؤتايى ئايةتةكة . [ ...َوقَْد 

كة هةر هةموو ئةو تؤمةتباركردنانة لةكؤتاييدا لةيةك تؤمةتدا كؤدةبنةوة كة 
روث دةدريَتةثاأل ط ئةويش ئةوةية : ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ تيَيدا

وكؤمةَلى طومرِاى مورجيئة !!! بةآلم ـ بة ثشتيوانى خواى ثةروةردطار ـ لةم بةشةدا 
جيَطريكردنى  هةوَلدةدةين ئاشكراترينى ئةو تؤمةتانة خبةينةرِوو لةطةأل سةملاندن و

ثيَضةوانةكةى لةنووسني و ووتارةكانى خودى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بؤ 
نى ئةو ثيَشةواية لةو تؤمةتة نادروست و نابةجيَية ، ئةوةش بةم بوويسةملاندنى بةر

 يةى خوارةوة :يَث

 بة  ـتؤمةتباركردنى ثيَشةوا ئةلبانى :  طومان و شوبهةى يةكةم
 !!!بةوةى كة كردةوة بة بةشيَك لةئيمان نازانيَت  ـرِةحمةت بَيت 

، و لةوةآلمى ئةم  خويَنةرى بةرِيَز : لةذيَر ئةم ناونيشان وخاأل وسةرباسةدا
 كة ئةوانيش بريتني لة :طومانة ثوضةَلةدا وةآلمى ضةند خاَليَك دةخةينةرِوو ، 

ئايا ثيَشةوا ئةَلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كردةوة لةئيمان دادةنيَت يان  يةكةم :
 نة ؟!

ئايا ئيمانى بآ كردووة لةالى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  دووةم :
 ة ؟!سودى هةي
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وة رِاوبؤضوونى ئةم ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ضية بؤ ئةو  سآيةم :
)) اإلميـان : هو اإلقرار ِبللسان ، و ثيَناسةيةى كة بؤ ئيمان دةكريَت و تيَيدا هاتووة : 

واتة : ئيمان بريتية لةدانثيانى وهيَنانى شايةتومان بةزمان  (1) جنان ((ـالتصديق ِبل
 دةردةكريَت ؟!!!!ـآ دأل !!!! كة كردةوةى ل ، بةرِاست دانانى

جا بة ثشتيوانى خواى ثةروةردطار بؤ وةآلمدانةوةى هةريةك لةو ثرسيارانة 
 دةووتريَت : 

ئايا ثيَشةوا ئةَلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كردةوة لة ئيمان دادةنيَت يان  يةكةم :
 نة ؟

انايـانى سةلةف وا ثيَشةوا ئةلبانيش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وةكو هةموو ز
دةبينيَت كة : ئيمان بريتية لةطوفتار وكردار ، وكردةوةش ـ كردةوةى دأل بيَت يان 

                                                           
 (. 332ـ  331 : رح العقيدة الطحاويةـش ) بؤ زانينى ووتةى حةنةفيةكان برِوانة : (1)

بةآلم سةبارةت بة بؤضوونى سةلةف ئةوا لة زؤر شويَنى ئةم نوسينةدا ووتـةيان هيَنراوةتـةوة ، و   
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بؤضـوونى مورجيئـةى لـة ئيمـان و      ( حاِفظ ابن َحجـرـال) ئاشكراية ثيَشةوا 

) فتح البـاري :  مرجئة قالوا : هَو اعتقاٌد ونطٌق فقط ((ـال)) و باوةرِدا ئاشكرا كردووة كة فةرموويةتى : 
، وة هـةروةها   ووتةيةيان كردووة لة ئيمان دةردةكةن ... وةش دةردةكةويَت كة بةم، بة ( 46/  1

ـةش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بؤضوونى مورجيئـةى لـةم بارةيـةوة     ( شيخ اإلسالم ابن تيميـة) ثيَشةوا 
اُن َتصـديُق القلـِب َوقَـوُل اللِ سـاِن ، ـمرجئُة الـذيَن قـالوا : اإلميــ)) والـوويةتى : رِوونكردووةتةوة كة فةرم

 (. 194/ 7 : جموع الفتاوىـ) م اُل لَيَست ِمنُه ((ـواألعم
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بؤ منوونة ئةم ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ، كردةوةى ئةندامةكان ـ بةشيَكن ليَى 
 لةم بارةيةوة فةرموويةتى :

ان ، وأنه يزيد ـميال من اإلـ)) وقد فصل شيخ اإلسالم ابن تيمية وجه كون األعم
 راجعه من شاء البسط .ـان ( ، فليـي كتابه ) اإلميـا ال مزيد عليه ـ فـوينقص ـ ِب

: هذا ما كنت كتبته من أكثر من (  ـ َرِحَمُه اللَّـُه ت َعال ى ـ) أي : اإلمام األلبانـي أقول 
ان ـي مسائل اإلميـد ـ فحمـه الـرين عاماً ، مقررًا مذهب السلف ، وعقيدة أهل السنة ـ وللَّ ـعش

ه ـى اللَّ ـرموننا ِبإلرجاء !! فإلـار ، والناشئة الصغار : فيـجهلة األغمـي اليوم بعض الـ، مث أيت
 . (1) مشتكى من سوء ما هم عليه من جهالة وضاللة وغثاء ((ـال

                                                           
 (. 33ـ  32: ص  ، لالبانـي مدـمد عن مسند اإلمام أحـ) كتاب الذب األح (1)

 . معصيةـان قول وعمل يزيد ِبلطاعة وينقص ِبلـلوم أن اإلمي)) مع:  ـ ُهاللَّ هَُمِحـ َر قال الشيخ بن ِبز
ان قـول وعمـل واعتقـاد يزيـد ِبلطاعـات ويـنقص ـأن اإلميـ: ي هـذا البـاب وهـي ـوألهل السـنة عبـارة أخـرى فـ

ن صـــحيحة ، فهـــو قـــول وعمـــل ، يعـــِن قـــول القلـــب واللســـان وعمـــل القلـــب ـي ، وكلتـــا العبارتيــــمعاصــــِبل
ي ـجهاد فـــجوارح واعتقــاد ِبلقلــب ، فالـــعمــل واعتقــاد ؛ قــول ِبللســان وعمــل ِبلــوهــو قــول و ، جوارح ـوالــ

رية ، وهــي مــن ـال خيـــروعة كلهــا أعمـــمشـــال الـحج وســائر األعمـــه والصــالة والزكــاة والصــيام والـــســبيل اللَّــ
 النـيب اعة ؛ وهـم أصـحاب ـجمــان وينقص بنقصها عند أهـل السـنة والـها اإلميـان اليت يزيد بـشعب اإلمي

 . وأتباعهم ِبإلحسان
ي ســبيل ـجهاد فـــحج والـــه والصــالة والزكــاة والصــوم والـــحمدا رســول اللَّـــه وأن مـــفشــهادة أن ال إلــه إال اللَّــ

 (.( ان وينقص بنقصهاـها اإلميـان اليت يزيد بـروعة كلها من شعب اإلميـمشـال الـه وسائر األعمـاللَّ 
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ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بة  ) ابن تيمية (واتة : ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم 
ذى و بة شيَوةيةكى تيَروتةسةل رِووى ئةوةى ئاشكرا كردووة كة كردةوة لة ئيمانة دريَ

، و ئةوةش كة زياد و كةم دةكات ـ بةشيَوةيةك كة هيض زيادةى نةخريَتةسةر ـ لة 
 يدا ، جا هةركةس دريَذةى ئةو باسةى دةويَت با بؤى بطةرِيَتةوة . ان (ـ) اإلميكتيَبى 

: هةر ئةمةية كة منيش بيست  (ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ثيَشةوا ئةلبانى )دةَليَم 
ساأل لةمةو ثيَش نووسيومة و تيَيدا ـ شوكر بؤ خواى ثةروةردطار ـ دامن بة بؤضوون 
و مةزهةبى سةلةف ، و بريوباوةرِى ئةهلى سوننةدا ناوة و جيَطريم كردووة ، لة ثرس 

يار ، و هةرزةى منداَلكار و باسةكانى ئيماندا ، كةضى ئةمرِؤ كةسانيَكى نةزانى ناد
ديَن ، تؤمةتبارمان دةكةن بة ئريجا !!! جا سكاآلى ئةوة بؤ الى خواى ثةروةردطار 
بةرزدةكةينةوة ، بةرامبةر بة هةموو ئةو خراثيةى كة لة سةرين ، لة نةزانني ، 

 طومرِايى ، و بيَنرخى و سوكيَتيان .

ان يزيد وينقص ـ)) اإلمييةتى : وة لة ووتةيةكى تريدا ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموو
هم ـ أي ـحنفية ؛ فإنـاء سلفاً وخلفاً ما عدا الـر العلمـاهيـمـان ، وعليه جـال من اإلميـوأن األعم

رحون إبنكار ذلك عليهم ، ـهم ليصـمخالفة ؛ بل إنـى الـرون علـ: األحناف ـ ال يزالون يص
اب ـي ) بـاء فــد جــى ـ فقـه تعالـِبللَّ اذ ـرح ِبن ذلك ردة وكفر ـ والعيـحَّت إن منهم من ص

ان ال ـواإلمي( : »  205/  8حنفي ـ ما نصه : ـة ( من ) البحر الرائق ، البن جنيم الــالكراهي
راحة ـ حديث ـخالف ـ صـوهذا ي« ... ان عندَن ليس من األعمال ـيزيد وال ينقص ؛ ألن اإلمي

                                                                                                                                                 

 (. http://www.binbaz.org.sa/mat/8270 ) : الرابط

http://www.binbaz.org.sa/mat/8270
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«  هِ ولِ سُ رَ وَ  هِ ـللَّ ِبِ  انٌ ـميَْ إِ » عمل أفضل ؟ قال : سئل : أي ال ه ـي هريرة ، أن رسول اللَّ ـأب
ي ) ـي معناه أحاديث أخرى ترى بعضها فـره ـ ، وفـحديث ـ أخرجه البخاري ـ وغيـ... ـ ال

 . (1) (( 107/  2رغيب : ـالت

واتة : ئيمان زياد و كةم دةكات ، بيَطومان كردةوةش بةشيَكة لةئيمان ، هةر 
ى زانايانى ثيَشني و سةلةفى صاَلح ، و ثاشينانيشيان ، جطة ئةم بؤضوونةشة بؤضوون

لة حةنةفى مةزهةبةكان ، كة تاكو ئيَستا هةر سورِن لةسةر ثيَضةوانة بوونةوة !!! 
بةَلكو بةرِاشكاوى نكوَلى لةوة دةردةبرِن بةرامبةريان ، تةنانةت طةشتؤتة ئةوةى كة 

زانن ـ خواى ثةروةردطار ثةنامان هةنديَكيان ئةو كارة بة كوفر و ثاشطةزبوونةوة ب
/  8حنفي ـ  ِبب الكراهية ، ـ) البحر الرائق ، البن جنيم البدات ـ !!! ئةوةتا لة كتيَبى 

ئيمان نة زياد و نة كةميش دةكات ، ضونكة ئيمان لةالى  »هاتووة كة :  ( 205
) أبو ةكةى وة ئةم ووتةيةش بة رِاشكاوانة ثيَضةوانةى فةرموود «ئيَمة لة كردةوة نية 

كرا : ض كردةوةيةك باشرتة ؟ يَثرسيارى ل ، كة ثيَغةمبةرى خوا  ية  هريرة (
...  « ثيَغةمبةرةكةى  ئيمان بوون بة خواى ثةروةردطار و »ئةويش فةرمووى : 

ش ثيَشةوا بوخارى و جطة لةويش طيَرِايانةتةوة ، و هةر لة واتاى ئةم فةرموودةكة
 2رغيب : ـ) التفةرموودةيةش ضةندةها فةرموودةى تر هةن ، هةنديَكيان لة كتيَبى 

 دان .ـ ( 107 /

                                                           
 (. 33ـ  32: ص ، لالبانـي مد ـمد عن مسند اإلمام أحـ) كتاب الذب األح (1)
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ى مسألة أخـرى ، ـ)) ننتقل إلبة هةمان شيَوة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دةفةرموويَت : 
ي العقيـدة ـختلفون حَّت فـمسلمون مـليت تتعلق ِبلعقيدة ، فالمسائل األخرى اـأو بعض ال

ي ـن إمنـا هو فـمسلميـن الـخالف بيـمشايخ اليوم : إن الـر الـاهيـمـ، وليس كمـا يقول ج
جلة دينية ـي األصول ، ) هـذه شنشنة نعرفها من أخزم ( وال تكاد تقرأ مـالفروع وليس ف

ن ـخالف بيـى هذه النغمة فيها ، وهي أن الـة وعلر ـى هذه الوتيـرب علـجد الضـإال وت
ى ذلك فيقولون : ـي األصـول ، مث يزيدون علـي الفروع وليس فـا هو فـن إمنـمسلميـال

 ن :ـمة ، وهذا كله خطأ من َنحيتيـي الفروع رحـواالختالف ف

ي ـفخالف وقع ـى األصول ، بل إن الـى : أن االختالف يتعدى الفروع إلـالناحية األول
خالف ـخفى عليكم الـا أظنكم يـ، فم ـى ال  عَ ت  وَ  ك ارَ بَ ت  ـ ه ـان ِبللَّ ـأس األصول كلها ، أال وهو اإلمي

ان ، هل يقبل الزَيدة والنقص أم ال ؟ ـي اإلميـميعًا فـاتريدية ـ مثاًل ـ وأهل السنة جـمـن الـبي
 حة أم ال ؟ـال الصالـاه األعمـوهل من مسم

ان يزيد وينقص ، وأن العمل الصاحل ـكتاب والسنة تثبت أن اإلميجمهور ونصوص الـفال
ان يقبل ـان ال يزيد وال ينقص ، وكل إميـاتريدية فال يزالون يقولون : اإلميـمـأما ال ان .ـمن اإلمي

يء ال يقبل الزَيدة والنقص أبدًا ، وهذا ـان شـهم يعتقدون أن اإلميـالزَيدة فهو كفر ؛ ألن
 (1) م اإلسالمي ((ـر رقعة من العالـى أكبـا يكون مسيطرًا علـم مسيطر ورِبمذهب حَّت اليو ـال
. 

                                                           
 (. ي األصول والفروعـن فـمسلميـ: اختالف ال 5/ 8ي : ـ) دروس للشيخ األلبان (1)
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واتة : دةضينة سةر باس وثرسيَكى تر ، بريَك باس وثرسى تايبةت و ثةيوةست 
بةبريوباوةرِةوة ، ئةوةش ئةوةية كة موسَلمانان جياوازن تةنانةت لةبريوباوةرِيشدا ، وة 

امؤستايان ئةمرِؤ دةيَليَن : كة جياوازى نيَوان بةو شيَوةيةش نية كة زؤريَك لة م
) هذه شنشنة نعرفها آلم ةموسَلمانان تةنها لة بابةتة فقهيةكانة ، نةك لة بريوباوةرِ ، ب

، طةشتؤتة ئةوةى كة هيض طؤظاريَكى ئايينى ناخويَنيتةوة ئيلال باس  من أخزم (
َلمانان تةنها لة فيقهو لةسةر ئةم بنةواية دةكات ، كة ئةويش جياوازى نيَوان موس

ثةرستشةكانداية ، نةك لة بريوباوةرِدا !!! لةسةر ئةوةشة دةَليَن : جياوازى لة 
ثةرستش و فيقهدا رِةحم و بةزةيى خواى ثةروةردطارة !!! وة ئةمةش هةموو هةَلةية 

 و رِيَطةوة : لة دوو بوار

ة تيَثةرِيوة ، رِيَطةى يةكةم : بآ طومان جياوازيةكان لة فيقهو ثةرستشةكانةو
طةشتؤتة بريوباوةر ، بةَلكو جياوازى لة طةورةترين بنةوادا كة ئيمان بوونة بة خواى 

 ثةروةردطار !!!

باوةرِيش ناكةم كة جياوازى نيَوان ماتوريدى ـ وةك منوونة ـ و ئةهلى سوننة لة 
بوونة ،  الى هيض يةكيَك لة ئيَوة شاراوة بيَت ، لة ئيماندا ، ئايا قابيلى زياد و كةم

 يان نة ؟! وة ئايا كردةوةى ضاك لة ئيمانة ، يان نة ؟!

مجهورى زانايان و قورئان و سوننةت ئةوة جيَطري و دةسةمليَنن كة ئيمان زياد و 
بةآلم ماتوريديةكان تاكو ئيَستا  كةم دةكات ، و كردةوةى ضاكيش لة ئيمانة .
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كات ، وة هةموو ئيمانيَك كة بةرادةوامن و دةَليَن : ئيمان زياد ناكات و كةميش نا
 زيادبوونى تيَدا رِووبدات ئةوة كوفرة !!!

ضونكة ئةوان بريوباوةرِيان واية كة ئيمان يةك شتة و هةرطيز زياد و كةمى 
تيَدا رِوونادات ، كة بةداخةوة ئةم بؤضونة دةستى طرتووة بةسةر طةورةترين ثانتايى 

 لة جيهانى ئيسالمى .

بة رِةمحةت بيَت ـ ئةوةشى رِةتكردووةتةوة سةبارةت بة  بةَلكو ئةم ثيَشةواية ـ
ئيمان كة حةنةفى مةزهةبةكان دةيَليَن : كة طوايا ئيمان تةنها بريتية لة دانثيانان 
بة زمان ، و بةرِاستدانانى دَلة !!! بةبى ئةوةى كة كردةوةكان بةبةشيَك دابنةن لة 

 ئيمان .

)) هذا َمذَهُب ةآلمياندا فةرموويةتى : ثيَشةوا ئةلبانى ـ بةرِةمحةت بيَت ـ لة و
َمَد واألوزاعي  ـالك والشافعيِ  وأحـِر األئمِة ، َكمـاِهيـمـاُتريديَِّة ِخالفًا للسَّلِف َوجَ ـمـِة والـحنفيَّ ـال

 ى اإلقراِر والتَّصديِق : الَعمُل ِبألركاِن .ـرِِهم ، فإنَّ هؤالِء زادوا علـَوَغي

ي ـا َذَهَب إليِه الشَّارُح ـ يعِن ابن أبـِن اختالفًا ُصورًَي َكمـمذهبيـن الـخالُف بَيـَولَيَس ال
ى أنَّ ُمرتِكَب ـميعًا اتَّفقوا علـهم جَ َـّ حبُجَِّة أن ى ـال  عَ ت   هُ اللَّ  هُ مَ حِ ـ َرحنفي شارح الطحاوية ـالعز ال
َعذَّبُه وإن شاَء َعفا َعنُه ، فإنَّ  ه إن شاءَ ـي مشيئِة اللَّ ـاِن ، وأنَّه فـخُرُج َعن اإلميـرِة ال يَ ـالَكبي

خالفًة ـِر مُ ـاهيـَن للجمـخاِلفيـَر مُ ـحنفيَة لو كانوا َغيـهذا االت ِفاَق وإن َكاَن َصحيحًا فإنَّ ال
اَن يَزيُد َويَنُقُص ، ـى أنَّ اإلميـاِن ؛ التَّفقوا َمَعُهم علـي إنكارهم أنَّ الَعَمَل من اإلميـًة فـَحقيقيَّ 
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ى ـمعصَيِة ، َمَع َتظافِر أِدلَِّة الكتاِب والسُّنِة واآلَثِر السلفيَِّة علـدتُه ِبلطاعِة َونَقَصُه ِبلوأنَّ زَي
 .ذلك ... 

جيزوَن ألفَجِر واحٍد منهم أن ُـ مذكوُر ُصورًَي َوهم يـخالُف الـمثَّ كيف َيِصحُّ أن َيكوَن ال

ـ  ريَل وميكائيلَ ـَن َوِجبـمرسليـاِن األنبياِء والـكإمي  ي بكٍر الص ديق ، َبلـاِن أبـي كإميـانـيَقوَل : إمي

ا َكاَن فاِسقاً ـِجيزوَن ألَحِدِهم ـ َمهمـى َمذَهِبِهم هذا ال يُ ـَكيَف وُهم بِناًء عل،  ـَعل يِهم الّصالُة والّسالُم 

  ـلَّ جَ وَ  زَّ عَ ـ  هـًا ، واللَّ ى ، بل يَقوُل : أَن مؤمٌن حقـُه تعالـفاِجرًا ـ أن يـَُقوَل : أَن مؤمٌن إن شاَء اللَّ 

ُ وَِجلَْت قُلُوبُُهْم ِإَوذَا تُلِيَْت َعلَيِْهْم آيَاتُُه  ]:  يقولُ  ِيَن إِذَا ذُكَِر اَّللذ إِنذَما الُْمْؤِمنُوَن اَّلذ
ا َرزَقْ  ََلةَ َوِممذ ِيَن يُقِيُموَن الصذ ُوَن اَّلذ نَاُهْم ُينْفُِقوَن َزاَدتُْهْم إِيَمانًا َولََعَ َرب ِِهْم َيتََوَّكذ

ا  ولَئَِك ُهُم الُْمْؤِمنُوَن َحقًّ
ُ
ِ قِيًَل  ]،  ( 4ـ  2) األنفال :  [أ ْصَدُق ِمَن اَّللذ

َ
)  [َوَمْن أ

 . (1) (( ( 122النساء : 

واتة : ئةمة بؤضوونى حةنةفى وماتوريديةكانة بةثيَضةوانةى ثيَشني وسةلةفى 
ةد ، وئةوزاعى ، وجطة لةوانيشة كة صاَلح وثيَشةوايان مالك ، وشافعى ، وئةمح

دةبينني ئةوانة لةسةر دانثيانان ، و بةرِاست داناندا ، كردةوة كردنيان بةئةركانةكان 
 وئةندامةكان زيادكردووة .

                                                           
 (. 2: هامش ،  63ـ  62ي : ـالبان، لتعليق رح و ـ) العقيدة الطحاوية ش (1)
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رِووكةش نية ،  ئةم جياوازيةش لةنيَوان ئةم دوو بؤضوونةدا جياوازيةكى شيَوةيى و
، ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ( حنفي ـي العز الـابن أب ) هةروةكو رِوونكةرةوةى كتيَبةكة ـ واتة :
ـ فةرموويةتى ، بةبيانووى  ) عقيدة الطحاوية (كة هةستاوة بة رِوونكردنةوةى كتيَبى 

ئةوةى كة هةردوو مةزهةبةكة يةك دةنطن لةسةر ئةوةى كة كةسانى خاوةن تاوانة 
ويستى خواى  ئيمان ناضنةدةروة بةو تاوانةيان ، بةَلكو دةكةونة طةورةكان لة

هةبيَت سزايان دةدات ، وة ئةطةر بيةويَت ليَيان  ـآثةروةردطارةوة ، ئةطةر ويستى ل
خؤش دةبيَت ، سةرةرِاى ئةوةى كة ئةم يةك دةنطية دروستة ، بةآلم حةنةفى 
مةزهةبةكان ئةطةر ثيَضةوانةى ئةوانة نةبوونايةتةوة ، بة شيَوةيةكى حةقيقى لة 

يمان بةشيَك بيَت لة ئيمان !!! ئةوا هاودةنط دةبوون لة نكوَليكردنيان لةوةى كة ئ
طةَلياندا لةوةى كة ئيمان زياد و كةميش دةكات ، و زيادبوونةكةشى بة طويَرِايةَلية و 
كةمبوونةوةشى بة تاوان و سةرثيَضية ، لةطةأل هاتنى بةَلطةى قورئان و سوننةت ، 

 فيانة لةسةر ئةوة .سةرةرِاى بوون و هاتنى هةموو ئةو شويَنةوارة سةلة

ثاشان ضؤن رِاستة بووتريَت كة ئةو جياوازية شيَوةيى و رِوكةشية ، كةضى 
دةبينيت ئةوان بةدروستى دةزانن كة خراثرتين و سةركةشرتين كةسيان بليَت : ئيمانى 

صديقة ، بةَلكو وةكو ئيمانى ثيَغةمبةران و نيَردراوانى  من وةكو ئيمانى ئةبو بةكرى
، ضؤن ووتنى ئةوة دروست و   ـالمُ السَّوَ  الةُ الصَّ  مُ هِ يْ ل  عَ ـ  ار جربيل و ميكائيلةخواى ثةروةردط

رِةواية كة بووتريَت جياوازيةكةيان شيَوةيى و رِووكةشى !!! لةكاتيَكدا ئةوان لةسةر ئةم 
ئةطةر فاسقرتين بؤضوونةيان ئةوة بينادةكةن كة رِيَطة نادةن بةيةكيَكيان ـ تةنانةت 
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ـ بَليَت : من ئيماندارم ـ ئةطةر خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَت كةسيش بيَت 
ار ـواى ثةروةردطـدارم ، كةضى خــ بةَلكو دةبيَت بَليَت : بةحتةق من ئيمان

ِ  ]، وة فةرموويةتى :  [... إِنذَما الُْمْؤِمنُوَن  ] فةرموويةتى : ْصَدُق ِمَن اَّللذ
َ
َوَمْن أ

 . [قِيًَل 

تريدا و لة جياوازى نيَوان ئةهلى سوننة و مورجيئةدا لة باسى وة لة ووتةيةكى 
مسلم ـى الـجب علـ)) ي ئةوةى كة ئايا كردةوة بةشيَكة لة ئيمان يان نة ؟ فةرموويةتى :

ا تعلمون ـ ـان ، ويدخل فيه ـ كمـجمل اإلميـه ورسوله ، هذا مـأن يؤمن بكل ما ثبت عن اللَّ 
معتزلة واألشاعرة ـمرجئة والـن الفرق الضالة من الـة وبين أهل السنـخالف القدمي بيـمن ال
ان العام الذي ـي نسبة اَنرافهم ، ونسبة ضالهلم عن اإلميـختلفون فـرهم .. وإن كانوا يـوغي

 .  ـالُمالسَّ وَ  الةُ الصَّ  هِ يْ ل  عَ ـ جاء به الرسول 

ن أهل السنة هو : ـيمذكورة آنفا وبـن بعض الفرق الـان بيـي اإلميـومن االختالف الواقع ف
ي صدد الكالم ـان يدخل فيه العمل الصاحل أم ال يدخل ؟ مذاهب ، ولسنا اآلن فـهل اإلمي
مرجئة ومنهم ـ مع ـى أن الـا فقط ألفت النظر إلـان وإمنـخالف حول هذا اإلميـى الـي علـالتفصيل

ان اليدخل فيه العمل ـن اإلميان ال يزيد وال ينقص ، وأـحنفية اليوم ، يقولون ِبن اإلميـاألسف ـ ال
حنفية حديثاً ، وال ينبغي أن يفهم أحد أ م ينكرون ـًا ، والـمرجئة قدميـالصاحل .. وهكذا يقول ال

ي إصدارهم أحكامهم ـن أن يعدلوا فـمسلميـأيمر ال ـ لَّ جَ وَ  زَّ عَ ـ فرضية العمل الصاحل .. ال ، ربنا 
ان عند أهل السنة تعريفه : إقرار ـن .. فاإلميـميمسلـى الناس ، وخباصة إذا كانوا من الـعل

حنفية اليوم : فاإلميان هو ـمرجئة والـجنان ، وعمل ِبألركان .. أما عند الـِبللسان ، وتصديق ِبل
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ان ـي مسمى اإلميـحة فـال الصالـجنان فقط ! أي ال يدخلون األعمـإقرار ِبللسان ، وتصديق ِبل
)) (1) . 

موسَلمان ئيمانى بةهةموو ئةوانة هةبيَت كة لةخواى  واتة : ثيَويستة لةسةر
جيَطري بووة ، ئةمة ئيمانة بةطشتى ، وة ئةو  ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى 

جياوازية كؤنةش دةطريَتةوة ـ هةروةكو دةزانن ـ كة لةنيَوان ئةهلى سوننة وكؤمةَلة 
طة لةوانيش ... طومرِاكاندا هةبووة لةمورجيئة وموعتةزيلة وئةشعةريةكان ، و ج

ئةطةرضى جياوازيش بن لةرِيَذة وبرِى الدان وطومرِاييان دةربارةى ئيمان بةطشتى ، كة 
 ثيَى هاتووة . ـ المُ السَّوَ  الةُ الصَّ  هِ يْ ل  ـ عَ  ثيَغةمبةرى خوا

لةو جياوازيانةى كة لةنيَوان ئةهلى سوننة و ئةو طروثانةدا هةية كة بامسانكردن 
لة وئةشعةريَكان و جطة لةوانيش ـ لةباسى ئيماندا ئةوةية ـ وةك مورجيئة وموعتةزي

: ئايا كردةوةى ضاك بةشيَكة لةئيمان يان نة ؟! ضةند بؤضوونيَك لةو بارةيةوة هةية ، 
ئيَمةش ليَرةدا لةوةدا نني كة بة تيَروتةسةىل ئةو جياوازية خبةينةرِوو كة سةبارةت 

ورجيئةكانيان رِادةكيَشم ـ كة بةداخةوة ـ بةئيمان هةيانة ، بةَلكو تةنها سةرجنتان بؤ م
حةنةفيةكانى ئةمرِؤ لةوانن ، و دةَليَن : ئيمان نةزياد دةكات و نةش كةم دةكات !!! وة 

ئةمة ووتةى مورجيئةكانة لةكؤندا  ـآكردةوة ضاكةكان بةشيَك نني لةئيمان !!! ... بةَل
ات كة ئةوان نكوَلى ، وحةنةفيةكان لةئيَستادا ، بةآلم نابيَت كةسيش وا تيَبط

كردةوةى ضاك دةكةن ... نةخيَر ، ثةروةردطارمان فةرمانى بة  (فةرزيَتى  ) لةثيَويستى
                                                           

 (. 730ريط : ـهدى والنور : شـ) سلسلة ال (1)
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دانةكانيان بةسةر خةَلكدا ـ بةتايبةت  موسَلمانان كردووة كة دادثةروةر بن لةحوكم
ئةطةر موسَلمانيش بن ـ ... ثيَناسةى ئيمان لةالى ئةهلى سوننة : دانثيانانى زمان و 

ةرِاست دانانى دأل و كردةوةشة بةبنةواو ئةندامةكان ... بةآلم لةالى مورجيئة ب
وحةنةفةيةكانى ئةمرِؤ : تةنها دانثيانانى زمان وبةرِاست دانانى دَلة !! واتة : كردةوةى 

 ضاك ناخةنة ناو ئيمانةوة !!!

ةوة طومان و بةدَلنيايييَدةزانني ـ بة بـ شوكر بؤ خواى ثةروةردطار ـ وة بةمةش 
ـ كة ووتةى ئةم ثيَشةواى ستةم ليَكراوة لةاليةن كةسانى نةفام ونةزانكارةوة 
ثيَضةوانةى ووتةى طروث وكؤمةَلى مورجيئةى طومرِاية ، وهاودةنطة لةطةأل ئةهلى 

 سوننة وزانايانى سةلةفى صاَلحةوة ، كة فةرموويانة : كردةوة بةشيَكة لةئيمان .

ووة لةالى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئايا ئيمانى بآ كرد دووةم :
 سودى هةية ؟!

لةم خاَلةدا ئةوة دةخةينةرِوو كة ئايا ئيمانى بآ كردووة لةالى ثيَشةوا ئةلبانى 
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سودى هةية ؟ يان ئيمان ثيَويسة كردةوةى لةطةَلدا بيَت ؟ 

 لةوانةش :،  زانا ثايةدارة ئةوةش بةهي نانةوةى ضةند ووتةيةك لة ووتةكانى ئةم

ان بدون ـ)) هذا ليدل أن اإلميثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 

ِبلعمل الصاحل ؛ ألننا ال  ان يذكره مقروَنً ـا يذكر اإلميـحينم ـ لَّ جَ وَ  زَّ ـ عَ ه ـعمل ال يفيد ؛ فاللَّ 
؛ آمن من هنا ـ قال : أشهد أال إله إال  بدون عمل صاحل ، إال أن نتخيله خياال اَنً ـنتصور إمي
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ه ـ ومات من هنا ... هذا نستطيع أن نتصوره ، لكن إنسان يقول : ـحمد رسول اللَّ ـه ومـاللَّ 
!! ؛  حاً ـه ـ وال يعمل صالـا شاء اللَّ ـمـه ، ويعيش دهره ـ مـحمد رسول اللَّ ـه ، مـال إله إال اللَّ 

ى قلبه ؛ فذكر ـان إلـم يدخل اإلميـا بلسانه ، ولفعدم عمله الصاحل هو دليل أنه يقوهل
ِبلعمل  ان النافع هو الذي يكون مقروَنً ـى أن اإلميـان ليدل علـحة بعد اإلميـال الصالـاألعم

، واتة : ئةمةش بؤ ئةوةى ئةوةمان ثآ رِابطةيةنيَت كة ئيمان بةبآ  (1) الصاحل ((
سى ئيمان دةكات لةطةأل كردةوةى كردةوة سودى نية ، ضونكة خواى ثةروةردطار كة با

ضاكدا  باسى دةكات ، ضونكة ئيَمة ناتوانني تةصةورى ئةوة بكةين كة ئيمانى بآ 
كردةوة هةبيَت ، جطة لةوة نةبيَت كة بةخةياآلت ئةو شتة دروست بكةين ، ليَرةوة 

، و  ه (ـحمد رسول اللَّ ـه ومـ) أشهد أال إله إال اللَّ ئيمانى هيَنا و شايةتومانى هيَناوة : 
رِاستةوخؤ لةوالوة كؤضى دواى كرد !!! ئةمة تةنها دةتوانني بةخةياأل تةصةورى 

و ثاشان  ه (ـحمد رسول اللَّ ـه ، مـ) ال إله إال اللَّ بكةين ، بةآلم مرؤظيَك بَليَت : 
                                                           

 (. ريط السادس ـ الوجه األولـمفرد ـ الشـرح األدب الـ) ش (1)
ميع ـولكـن تـرك جـ، واعتقـد بقلبـه ، ه ـ: من شهد أن ال إله إال اللَّ  ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ  وسئل الشيخ ) ابن ِبز (

اً حـَّت ـ: )) ال ، مـا يكـون مسلمـ ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ  ( ابن ِبز) الشيخ  فأجاب اً ؟ـال ، هل يكون مسلمـماألع
ه أوجب كذا وحرم كذا ـه خبوفه ورجاءه ، وحمبته ، والصالة ، ويؤمن أن اللَّ ـه بعمله ، يوحد اللَّ ـيوحد اللَّ 

ال ، هــذا التقــدير ال ـميع األعمـــرك جـــه يتـــللَّــمسلم يــؤمن ِبـ. وال يتصــور ... مــا يتصــو ر أن اإلنســان الــ
ان ـى العمـــل ؛ اإلميــــحفزه إلــــان يــــأســـاس لـــه . ال ميكـــن يتصـــور أن يقـــع مـــن أحـــد ... نعـــم ؛ ألن اإلميـــ

ي أول الوجـه ـريط الثانــرح كتاب التوحيد الشـمجيد شـى فتح الـ) نقالً من التعليق عل (.الصادق ... نعم (
 (.ي ـالثان
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تةمةنيَكى دريَذ مبيَنيَتةوة ـ ئةوةندةى خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَت ـ كةضى 
طومان نةبوونى كردةوةى ضاكى بةَلطةية يَيةكى ضاك ئةجنام نةدات !!! بهيض كردةوة

لةسةر ئةوةى كة شايةتومانةكةى تةنها بة زمانة ، و ئيَمان نةرِؤشتووةتة دَليةوة ، 
بؤية باسكردنى كردةوةى ضاك لة دواى ئيمان بؤ ئةوةية كة ئةوةمان ثآ رِابطةيةنيَت 

 دةوةى ضاكى لةطةَلدا بيَت .كة ئيمانى سودبةخش ئةو ئيمانةية كة كر

 ه (ـحمد رسول اللَّ ـه ، مـ) ال إله إال اللَّ وة كردةوةشى بة يةكيَك لة ثيَويستيةكانى 
زانيوة بؤ رِزطاربوونى موسَلمان لةمانةوةى هةتا هةتايى لةدؤزةخ ، هةروةكو 

ه هذا ـل اللَّ د رسو ـحمـه مـه إال اللَّ ـمسلم َأي  مسلم كان : ال إلـ)) فقول الفةرموويةتى : 
 لَ اتِ قَ أُ  نْ أَ  تُ رْ مِ أُ » :  ا قال ـذاب الدنيا أال وهو القتل . كمـبال شك ينجيه من ع

 دْ قَ ا ، فَـ وهَ الُ ا قَ ذَ إِ ، فَ  هِ ـاللَّ  ولُ سُ رَ  داً مَّ حَ ـمُ  نَّ أَ ، وَ  هُ ـ اللَّ الَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل  نَّ وا أَ دُ هَ شْ  يَ َّتَّ حَ  اسَ النَّ 
فمن قال : ال إله إال . «  هِ ـى اللَّ ـلَ عَ  مْ هُ ـابُ سَ حِ ا وَ هَ ق ِ  حبَ الَّ إِ  مْ هُ ـالَ وَ مْ أَ وَ  مْ هُ اءَ مَ  دِ ِنِ  وا مِ مُ صَ عَ 
ي النار ، ـخلود فـمن ال ـلَّ جَ زَّ وَ عَ ـ  هـام اللَّ ـموت ، ولكن ال ينجو أمـه ، جنى بنفسه من الـاللَّ 

 وحـده ال شريك له (( ـلَّ جَ زَّ وَ عَ ـ  هـادة اللَّ ـإال إذا قام حبق هذه الكلمة ، وأول حقها هو عب
(1) . 

ه ـ) ال إله إال اللَّ واتة : ووتةى موسَلمانان ـ هةر موسَلمانيَك بيَت ـ كة دةَليَت : 
طومان ئةمة رِزطارى دةكات لة سزايى دونيا كة بريتية لة يَب ه (ـحمد رسـول اللَّ ـم

                                                           
 (. يـي : الوجه الثانـريط الثانـالنور : الش) رحلة  (1)
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ة لةطةأل فةرموويةتى : فةرمامن ثيَكراو  طوشنت ، هةروةكو ثيَغةمبةرى خوا
رسـول  حمداً ـه ومـ) ال إله إال اللَّ باوةرِاندا جبةنطيَم تاكو شايةتومان ديَنن و دةَليَن : يَب

، جا ئةطةر ووتيان ، بةوة خويَن و سامانى خؤيان لةسةرم حةرام دةكةن جطة  ه (ـاللَّ 
لةوةى كة لةبةر مافيَك لة مافةكانى ئيسالم نةبيَت ، و موحاسةبةكردنيشيان لةالى 

 خواى ثةروةردطار دةميَنيَتةوة .

لة مردن خؤى رِزطار دةكات ،  ه (ـ) ال إله إال اللَّ جا ئةو كةسةى كة دةَليَت : 
بةآلم رِزطار نابيَت لة مانةوةى هةتاهةتايى لة ئاطرى دؤزةخدا لة الى خواى 
ثةروةردطار ، ئةطةر هةَلنةستيَت بة مافةكانى ئةم ووشةية ، يةكةمني مافيشى 

 كة ثةرستشى خواى ثةروةردطار بكات كة هيض هاوةَليَكى نية .ئةوةية 

وة كردةوةشى كردووة هؤكار بؤ ضوونة بةهةشتى بةرينى خواى ثةروةردطار ، 
)  [ادُْخلُوا اْْلَنذَة بَِما ُكنْتُْم َتْعَملُوَن  ] : ـى ال  عَ ت  ـ ه ـ)) قال اللَّ هةروةكو فةرموويةتى : 

حة ـال الصالـسببيه يعِن بسبب عملكم الصاحل ، وأعظم األعم ، هذه الباء هنا ( 32النحل : 
ال ؟ قال ـحديث الصحيح أن النيب سأله رجل عن أفضل األعمـي الـا جاء فـان ، كمـهو اإلمي

ا يظن بعض الناس أنه ال عالقة له ـان عمل قليب ُمْش كمـ، اإلمي ـى ال  عَ ت  وَ  ك ارَ بَ ت  ـ ه ـان ِبللَّ ـ: إمي
 .ِبلعمل ، ال 

 .ه ورسوله ـان ِبللَّ ـ: البد من أن يتحرك القلب ِبإلمي أوالً  ان :ـاإلمي
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ى البدن ـي القلب ، أن يظهر ذلك علـان الذي وقر فـرن مع هذا اإلميـمث البد أن يقت
، نص  [اْدُخلُوا اْْلَنذَة بَِما ُكنْتُْم َتْعَملُوَن  ]:  ـى ال  عَ وت   ك  ارَ بَ ت  ـ جوارح ، لذلك فقوله ـوال

 . (1) ي ... ((ـجنة ليس ِبجرد األمانـريح ِبن دخول الـطع صقا

 [اْدُخلُوا اْْلَنذَة بَِما ُكنْتُْم َتْعَملُوَن  ]ةتى : ـفةرمووي رواى ثةروةردطاـواتة : خ
واتة : بةهؤى كردةوة ـة ،  ) سببية ( يـليَرةدا ، هؤكار ) الباء (: ى ـ، ثيت

كيش بريتية لةئيمان ، هةروةكو ضاكةكانتانةوة ، طةورةترين كردةوةى ضا
ثيَاويَك ثرسيارى  دا هاتووة : كة ثيَغةمبةرى خوا ـ ) صحيح (لةفةرموودةى 

ليَكرد سةبارةت بة ضاكرتين كردةوة ؟ ئةويش فةرمووى : ئيمان هيَنان بةخواى 
 ثةروةردطار .

ئيمان كردوةيةكى دَلة ، نةك وةكو هةنديَك خةَلك طومانى واية كة هيض 
 خيَر .يةكى بة كردةوةوة نية !!! نةثةيوةند

يةكةم : ثيَويستة جبوَليَتةوة بةو ئيمانةى كة تيَيداية بة و باوةرِدا :  ئيمانلة 
 . خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى 

ثاشان ثيَويستة لةطةأل ئةم ئيمانةدا كة لةدَلدا جيَطري بووة كردةوة هةبيَت ، و 
كةويَت ، بؤية خواى ثةروةردطار فةرموويةتى : لةكردةوة و ئةندامةكانى لةشدا دةر

                                                           
 (. يـ، الوجه الثان 11ريط / ـهدى والنور : الشـ) سلسلة ال (1)
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، دةقيَكى يةكاليى كةرةوة ، و رِاشكاوة لةسةر  [ادُْخلُوا اْْلَنذَة بَِما ُكنْتُْم َتْعَملُوَن  ]
 ئةوةى كة ضوونة بةهةشت تةنها بة ئاوات و خةونةكان نية !!!

الناس ، ويتوهم ى بعض ـحديث قد ُيْشِكُل علـ)) واعلم أن هذا الوة فةرموويةتى : 

ورِثْتُُموَها بَِما ُكنْتُْم َتْعَملُوَن  ] : ـى ال  عَ ت  ـ خالف لقوله ـأنه م
ُ
)  [َوتِلَْك اْْلَنذُة الذِِت أ

جنة ِبلعمل ، وقد ـى أن دخول الـوَنوها من اآلَيت واألحاديث الدالة عل ( 72الزخرف : 
حديث : ) بعمله ( هي ِبء ـي الـله في قو ـى الصواب : أن الباء فـها إلـأجيب ِبجوبة : أقرب

أن العمل الصاحل سبب ال بد منه لدخول : ي اآلية ِبء السببية ، أي ـة ، والباء فـالثمنيَّ 
 . (1)مقيم والدرجات ... (( ـفيها من النعيم ال جنة .. وماـلدخول ال جنة ولكنه ليس مثناً ـال

زؤريَك لةموسَلمانان  واتة : وة ئةوةش بزانة رِةنطة ئةم فةرموودةية لةالى
ناديارى هةبيَت ، وة طومانى ئةوة بكةن كة ثيَضةوانةى ووتةى خواى ثةروةردطارة كة 

ورِثْتُُموَها بَِما ُكنْتُْم َتْعَملُوَن  ]فةرموويةتى : 
ُ
، لة طةأل  [َوتِلَْك اْْلَنذُة الذِِت أ

بةهةشت  ونةهاوشيَوةكانى لةو ئايةت و فةرموودانةى كة باس لةوة دةكةن كة ضو
ان داوةتةوة ، ـبةهؤى كردةوةكانةوةية ، وة زانايان بةضةند شيَوةيةك وةآلمى ئةوةي

 ) بعمله (ةيدا ـلة ووتةك اء (ـ) البؤ رِاستى ئةوةية كة : ثيَتى ـان بـنزيكرتيني
) الباء ة ، بةآلم لةئايةتةكةدا ثيتى ـ (بائى نرخيَ   ة :ـ) ِبء الثمنيَّ لةفةرموودةكةدا 

، واتة : كردةوة ضاكةكان هؤكاريَكى ثيَويسنت بؤ ضوونة  (هؤكاريَتية  سببية : )بؤ  (

                                                           
 (. 2602حديث رقم : ـ: ال، لالبانـي ) الصحيحة  (1)
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بةهةشتةوة ، نةك نرخى ضوونة بةهةشت و ئةو هةموو نازونيعمةتة هةتاهةتايةى و 
 ثلةكانى بن كة تيَيدان .

هةموو ئةم ووتانةش هةر ئةوة دووثات دةكاتةوة كة ئيمان و كردةوة دوو شتى 
كة ئةوةش بؤضوونى ثيَشةوايان و ثيَشني و سةلةفى صاَلحى ئةم  ثةيوةست بةيةكن ،

) ئوممةتةية ، هةروةك ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة وةآلمدانةوةى بؤ 
هم أن ـرى علينا بقوله : )) وفاتـ)) و من جهة أخرى فقد افتفةرموويةتى :  البوطي (

ا ازداد ـن أنه كلمـه بل نعلم علم اليقيـمد اللَّ خل . فلم يفتنا ذلك مطلقًا حبإاالقتداء ... (( 
،   ا ازداد حبًا له ازداد اتباعًا لهـازداد حبًا له ، و أنه كلم  مسلم اتباعًا للنيبـال

، واتة : وة لة اليةكى ترةوة  (1) امًا ((ـمـان ، والعمل الصاحل تـا أمران متالزمان كاإلميـفهم
يادضووة كة السايكردن ...  وة ئةوةيان لة ))يةى : خبتى بةدةمةوة كردووين بةو ووتة

، نةخيَر ـ شوكر بؤ خواى ثةروةردطار ـ ئةوةمان هةرطيز لةياد نةضووة ، (( هتد 
بةَلكو دةزانني ، و دَلنياشني لةوةى كة تاكو موسَلمان شويَنكةوتنى بؤ ثيَغةمبةرى 

ةويستيشى بؤى زياد بكات ، خؤشةويستى بؤى زياد دةكات ، وة تاكو خؤش خوا 
زياد بكات ، شويَنكةوتنى بؤى زياد دةكات ، ضونكة ئةو دووة دووشتى ثةيوةسنت 

 بةيةكةوة ، وةكو ثةيوةستى ئيمان و كردةوةى ضاك بةيةكةوة .

                                                           
 :  ) الرابط  (1)

http://www.sahab.net/forums/showthre...805#post724805 .) 

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?p=724805#post724805
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رِاوبؤضوونى ئةم ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ضية بؤ ئةو ثيَناسةيةى  سآيةم :
ان هو اإلقرار ِبللسان والتصديق ـأن اإلمي ))كة بؤ ئيمان دةكريَت و تيَيداهاتووة : 

 ؟ جنان ((ـِبل

)) ئةطةر بووتريَت رِاست و دروستى ئةو ثيَناسةى ضية كة تيَيدا هاتووة : 
واتة : ئيمان بريتية لة : دان ثيانانى  جنان ؟! ((ـان : إقرار ِبللسان ، و تصديق ِبلـاإلمي

دا نية ، و ليَى دةركراوة !! زمان ، و بةرِاست دانانى دأل ؟! كة كردةوةى تيَ
 ثيَناسةكةش ثيَناسةى ماتوريديةكان ، و فوقةهاى مورجيئةية !!!

لة وةآلمى ئةم ثرسيارةدا ووتةيةكى بةنرخى ثيَشةوا ئةلبانى ديَنينةوة ، كة 
تيَيدا دةركردنى كردةوة لة ئيمان رِةت دةكاتةوة ، و ثيَناسةكةش بة ثيَضةوانةى 

دةنيَت ، و بة ثيَضةوانةى زؤرينةى زانايانى دةزانيَت ، كة سةلةفى صاَلحى ئوممةت دا
ئةمةش خؤى لة خؤيدا : هاودةنطى ئةم ثيَشةوايةية لة طةأل زانايانى ثيَشني و 
سةلةفى صاَلح و زانايان لةوةى كة كردةوة بةشيَكة لة ئيمان ، بة ثيَضةوانةى ئةوةى 

 كة ئةم ثايةدارةى ثآ تؤمةتبار دةكريَت !!!

ةوةية كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بةرِةمحةت بيَت ـ تيَيدا فةرموويةتى : ووتةكةش ئ
الك والشافعيِ  ـِر األئمِة ، َكمـاِهيـمـاُتريديَِّة ِخالفًا للسَّلِف َوجَ ـمـِة والـحنفيَّ ـ)) هذا َمذَهُب ال

 مُل ِبألركاِن .ى اإلقراِر والتَّصديِق : العَ ـرِِهم ، فإنَّ هؤالِء زادوا علـَمَد واألوزاعي  َوَغيـوأح
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ي ـا َذَهَب إليِه الشَّارُح ـ يعِن ابن أبـِن اختالفًا ُصورًَي َكمـمذهبيـن الـخالُف بَيـَولَيَس ال
ى أنَّ ُمرتِكَب ـميعًا اتَّفقوا علـهم جَ َـّ حبُجَِّة أن ى ـال  عَ ُه ت  ـُه اللَّ مَ ـ َرحِ  حنفي شارح الطحاويةـالعز ال
ه إن شاَء َعذَّبُه وإن شاَء َعفا َعنُه ، فإنَّ ـي مشيئِة اللَّ ـاِن ، وأنَّه فـميخُرُج َعن اإلـرِة ال يَ ـالَكبي

خالفًة ـِر مُ ـاهيـَن للجمـخاِلفيـَر مُ ـحنفيَة لو كانوا َغيـهذا االت ِفاَق وإن َكاَن َصحيحًا فإنَّ ال
اَن يَزيُد َويَنُقُص ، ـنَّ اإلميى أـاِن ؛ التَّفقوا َمَعُهم علـي إنكارهم أنَّ الَعَمَل من اإلميـَحقيقيًَّة ف

ى ـمعصَيِة ، َمَع َتظافِر أِدلَِّة الكتاِب والسُّنِة واآلَثِر السلفيَِّة علـوأنَّ زَيدتُه ِبلطاعِة َونَقَصُه ِبل
جيزوَن ألفَجِر واحٍد منهم ـمذكوُر ُصورًَي َوهم يُ ـخالُف الـذلك ... مثَّ كيف َيِصحُّ أن َيكوَن ال

ريَل وميكائيَل ـَن َوِجبـمرسليـاِن األنبياِء والـي بكٍر الص ديق ، َبل كإميـاِن أبـي كإميـانـأن يَقوَل : إمي
ا َكاَن ـِجيزوَن ألَحِدِهم ـ َمهمـ، َكيَف وُهم بِناًء على َمذَهِبِهم هذا ال يُ  ـالُم السَّ الُة وَ الصَّ  ِهمُ َعل يْ ـ 

ـ ه ـ، بل يَقوُل : أَن مؤمٌن حقًا ، واللَّ  ـى ال  عَ ت  ـ ُه ـاللَّ  فاِسقًا فاِجرًا ـ أن يـَُقوَل : أَن مؤمٌن إن شاءَ 

ُ وَِجلَْت قُلُوبُُهْم ِإَوذَا تُلِيَْت  ] يقوُل :  ـلَّ جَ وَ  زَّ عَ  ِيَن إِذَا ذُكَِر اَّللذ َما الُْمْؤِمنُوَن اَّلذ إِنذ
ُو ا َرزَْقَناُهْم َعلَيِْهْم آيَاتُُه َزاَدتُْهْم إِيَمانًا َولََعَ َرب ِِهْم َيتََوَّكذ ََلةَ َوِممذ ِيَن يُقِيُموَن الصذ َن اَّلذ

ا  ولَئَِك ُهُم الُْمْؤِمنُوَن َحقًّ
ُ
ِ  ]( ،  4ـ  2) األنفال :  [ُينْفُِقوَن أ ْصَدُق ِمَن اَّللذ

َ
َوَمْن أ

 . (1) ( (( 122) النساء :  [قِيًَل 

                                                           
 (. 2: هامش ،  63ـ  62ي : ـالبان، لرح وتعليق ـ) العقيدة الطحاوية ش (1)

ان : هـو اإلقـرار ِبللسـان ـواإلميـ »ى قـول الطحـاوي : ـمعلقـاً علـ ـ هُـاللَّ هَُمِحـ َر( ابن ِبز ) قال الشيخ 
هــذا التعريـف فيـه نظــر وُقُصـوٌر !! والصـواب الــذي عليـه ) أهـل الســنة : ))  «ان جنـوالتصـديق ِبلـ
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ني وسةلةفى واتة : ئةمة بؤضوونى حةنةفى وماتوريديةكانة بةثيَضةوانةى ثيَش
صاَلح و ثيَشةوايان مالك ، وشافعى ، وئةمحةد ، وئةوزاعى ، و جطة لةوانيشة كة 
دةبينني ئةوانة لةسةر دانثيانان ، و بةرِاستداناندا ، كردةوة كردنيان بةئةركانةكان 

 وئةندامةكان زيادكردووة .

وكةش ئةم جياوازيةش لة نيَوان ئةم دوو بؤضوونةدا جياوازيةكى شيَوةيى و رِو
بة رِةمحةت  حنفي (ـي العز الـ) ابن أبنية ، هةروةكو رِوونكةرةوةى كتيَبةكة ـ واتة : 
ـ فةرموويةتى ،  ) عقيدة الطحاوية (بيَت ، كة هةستاوة بة رِوونكردنةوةى كتيَبى 

بةبيانووى ئةوةى كة هةردوو مةزهةبةكة يةك دةنطن لةسةر ئةوةى كة كةسانى 
ئيمان ناضنة دةروة بةو تاوانةيان ، بةَلكو دةكةونة ويستى خاوةن تاوانة طةورةكان لة 

هةبيَت سزايان دةدات ، وة ئةطةر بيةويَت  ـآخواى ثةروةردطارةوة ، ئةطةر ويستى ل
ليَيان خؤش دةبيَت ، سةرةرِاى ئةوةى كة ئةم يةك دةنطية دروستة ، بةآلم حةنةفى 

بة شيَوةيةكى حةقيقى لة  مةزهةبةكان ئةطةر ثيَضةوانةى ئةوانة نةبوونايةتةوة ،

                                                                                                                                                 

ى ـمعصية . واألدلــة علـــان قــوٌل وعمــٌل واعتقــاٌد ، يزيــد ِبلطاعــة ويــنقص ِبلـــاعة ( : أن اإلميـــجمـــوال
ــارح ابــن أبـــحصـــذلــك مــن الكتــاب والســنة أكثــر مــن أن ت ملة منهــا ، ـي العــز جـــر . وقــد ذكــر الشَّ

ن ) ـخالف بيـنهم وبيــمرجئة . ولـيس الــان هـو قـول الــا إن شئت . وإخراج العمـل مـن اإلميـفراجعه
رة ، يعلمها من تدبر كـالم ) ـرتب عليه أحكام كثيـ، بل لفظي ومعنوي ، ويت أهل السنة ( فيه لفظي اً 

العقيـــدة  ىـمستعان (( ) نقــاًل عـــن تعليــق الشـــيخ علـــه الــــمرجئة ( ، واللَّـــأهــل الســـنة ( وكــالم ) الـــ
 (. 60ص، الطحاوية 
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نكوَليكردنيان لةوةى كة ئيمان بةشيَك بيَت لة ئيمان !!! ئةوا هاودةنط دةبوون لة 
طةَلياندا لةوةى كة ئيمان زياد و كةميش دةكات ، و زيادبوونةكةشى بة طويَرِايةَلية 
و كةمبوونةوةشى بة تاوان و سةرثيَضية ، لةطةأل هاتنى بةَلطةى قورئان و سوننةت 

 سةرةرِاى بوون و هاتنى هةموو ئةو شويَنةوارة سةلةفيانة لةسةر ئةوة . ،

ثاشان ضؤن رِاستة بووتريَت كة ئةو جياوازية شيَوةيى و رِوكةشية ، كةضى 
دةبينيت ئةوان بةدروستى دةزانن كة خراثرتين و سةركةشرتين كةسيان بليَت : 

و ئيمانى ثيَغةمبةران و ئيمانى من وةكو ئيمانى ئةبو بةكرى صديقة ، بةَلكو وةك
، ضؤن ووتنى  ـ المُ السَّوَ  الةُ الصَّ  مُ هِ يْ ل  ـ عَ نيَردراوانى خواى ثةروةردطار جربيل و ميكائيلة 

ئةوة دروست و رِةواية كة بووتريَت جياوازيةكةيان شيَوةيى و رِووكةشى !!! لة 
ن بة يةكيَكيان كاتيَكدا ئةوان لةسةر ئةم بؤضوونةيان ئةوة بينا دةكةن كة رِيَطة نادة

ـ تةنانةت ئةطةر فاسقرتين كةسيش بيَت ـ بَليَت : من ئيماندارم ـ ئةطةر خواى 
ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَت ـ بةَلكو دةبيَت بَليَت : بةحتةق من ئيماندارم ، 

ِينَ  ]كةضى خواى ثةروةردطار فةرموويةتى :  َما الُْمْؤِمنُوَن اَّلذ ، وة  [ ... إِنذ
ِ قِيًَل  ] فةرموويةتى : ْصَدُق ِمَن اَّللذ

َ
 . [َوَمْن أ

ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت : ئاشكرا دةبيَت كة  كؤى ئةوةى خرايةرِوو ئةوة ةل
ئيمان دةزانيَت ، و ئةوةش كة سةبارةتى باوةرِ و بيَت ـ كردةوة بة بةشيَك لة 
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ةواية بؤ ئةم دةووتريَت لة ثرِوثاطةندة بةدةر هيضى تر نية ، و تؤمةتيَكى بآ بن
 ثيَشةواية دةكريَت ، و ثيَضةوانةى ئةو هةموو ووتانةية كة لة ذيانيدا فةرموويةتى .

جا ئةطةر زانرا و ئاشكرابوو كة بؤضوونى ثيَشةوا ئةلباني ـ بة رِةمحةت بيَت ـ 
، ئةوةية كة كردةوة بة بةشيَك لةئيمان دةزانيَت ، باشة بابزانني : بؤضى تؤمةتبار 

م تاوانة ناقؤآليةى دةدريَتةثاأل كة طوايا : كردةوة بة بةشيَك لةئيمان دةكريَت و ئة
 نازانيَت ؟!!!

وةآلمى ئةم ثرسيارة دةووتريَت : طةورةترين شتيَك كة تؤمةتباركاران  لة
ثيَشةواى ثآ تؤمةتبار دةكةن ، يان هؤكارى ئةو تؤمةتباركردنةية ، ووتةيةكى 

ار و دةرس ، و نووسينةكانيدا دةرى دةبرِيَت ، ثيَشةوا ئةلبانية كة لة زؤريَك لة ووت
، ئةم ووتةيةش  ان ((ـال اإلميـرط لكمـ)) العمل شكة ئةويش ئةوةية كة دةفةرموويَت : 

ـ لة ديد و بؤضوونى ئةو جؤرة كةسانة ـ ئةوة دةطةيةنيَت كة ثيَشةوا ئةلبانى كردةوة 
ةطةأل طروثى مورجيئة كة بة بةشيَك لةئيمان نازانيَت !!! بةوةش هاودةنط دةبيَت ل

 كردةوة لةئيمان دةردةكةن !!!
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و ،  ةيةـنارِاستى ئةم ووت بؤ ئاشكراكردنى رِاستى وبؤية 
ـ  ئاشكراكردنى ئةم طومانة و، ثيَوةرِيَكى زانستيانة  هةلَسةنطاندنى بة

 : ضةند رِوونكردنةوةيةك دةخريَتةرِووـ  بةثشتيوانى خواى ثةروةردطار

رط ـحة شـال الصالـ) األعمبةكارهيَنانى ئةم برِطةية  : ميةكة رِوونكردنةوةى
لةكاتى بةرثةرضدانةوةى ئةو نةيارانة كة بةتاوان موسَلمانان تةكفري  ان (ـال اإلميـلكم

 دةكةن :

 دادوةرى لةوةداية كة موسَلمان هةر ووتة و طوفتاريَك لةكاتى ليَكدانةوةيدا لة
ةموو جيَطاكانى تر دةبوايا نةياران و دابنيَت ، ليَرةشدا وةكو ه يداشويَنى خؤ

بكرداية كة ئةم ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت  رِةخنةطران ئةوةيان رِةضاو
بيَت ـ بة زؤرى لةكاتى بةرثةرضدانةوة و تاوتويَكردنى بابةتةكان لةطةأل هةَلطران 

، ضونكة  يان كاريطةربووان بةبريؤضكةكانى خةواريج و موعتةزيلة بةكاردةهيَنيَت
ئةو طروثانة دةَليَن : ئيمان يةك بةش و ثارضةية ، بة نةمانى هةر بةشيَك ليَى 
ئيمانةكة ثووضةلَ وبةتاأل دةبيَتةوة ، ونةمانى بةسةردا ديَت !!! بة ثيَضةوانةى 
بؤضوونى ئةهلى سوننة وجةماعة ، وزانايانى سةلةف ، بؤية دةبينيت ، ئةم 

جواب عن كون الصالة ـ)) فأين الةيان دةيفةرموو : ثيَشةواية لةكاتى بةرثةرض دانةو
رط  ـحة كلها شـال الصالـرط كمـال ، فإن األعمـرطًا لصحة اإلميـان ؟ أي : ليس فقط شـش
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، واتة : جا كوا وةآلمى ئةوةى كة نويَذ  (1) معتزلة ... ((ـللخوارج ، وال ال ، خالفاـكم
مةرج نية بؤ كامَليَتى ، ضونكة مةرجة بؤ دروستى ئيمان ؟ واتة ئةوةى كة تةنها 

كردةوة ضاكةكان هةموو مةرجى كامَليَتني ، بة ثيَضةوانةى بؤضوونى خةواريج و 
 موعتةزيلةكان .

جا ئةطةر ديقةتى ئةم ووتةيةى ثيَشةوا بدةين و ليَى ووردبينةوة ئةو دةرةجنامةى 
ى خةواريج و سةرةوةمان لةال رِووندةبيَتةوة ، كة باسةكة باسى ثيَضةوانة بوونةوة

دان بة دةركردنى كردةوة لةحةقيقةتى ئيمان ، هةروةك  موعتةزيلةكانة ، نةك حوكم
 ووتراوة !!!

يش لةووتةيةكيدا ئةوة ئاشكرا دةكات كة  حكمي (ـحافظ الـ) الئةوةتا ثيَشةوا 
جياوازى بؤضوونى ثيَشني و زانايانى سةلةف ، لةطةأل الرِيَبوواندا لةباسى ئةوةى كة 

م ـ)) أن السلف لية ئةوةية كة :  رط الصحة (ـ) شة يان ـ ال (ـرط الكمـ) شكردةوة 
ا قال ـال ، كمـي الكمـرطا فـر منها شـي الصحة ، بل جعلوا كثيـرطا فـال شـجعلوا كل األعمـي

م يستكمل ـم يستكملها لـان ، ومن لـعمر بن عبد العزيز فيها : من استكملها استكمل اإلمي
، واتة : وة  ه أعلم ((ـي الصحة ، واللَّ ـرطا فـعتزلة : جعلوها كلها شمـان . والـاإلمي

جياوازيش لة نيَوان ئةمة و ووتةى ثيَشني و سةلةفى صاَلح ئةوةية كة : سةلةفى 
صاَلح هةموو كردةوةكانيان بة مةرج دانةناوة بؤ دروستى ئيمان ، بةَلكو زؤريَكيان 
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 ) عبدالعزيز (ى كورِى ـ ) عمر (و ثيَشةوا بةمةرج داناوة بؤ كةماَلى ئيمان ، هةروةك
سةبةرةت بةكردةوةكان فةرموويةتى : ئةو كةسةى تةواوى بكات ئةوا ئيمانةكةى 

كردووة ، وة ئةو كةسةش كة تةواوى نةكردووة ئةوا ئيمانةكةى كامأل و تةواو كامَل
ة مةرج نةكردووة ، بةآلم لة بةرامبةريشدا ، موعتةزيلةكان : هةموو كردةوةكانيان ب

 داناوة بؤ دروستى ئيمان ، خواى ثةروةردطاريش زاناترة .

ئةوة بيَت كة كردةوة لةئيمان دةربكات  حافظ (ـ) البآ ئةوةش مةبةستى ثيَشةوا 
!!! ضونكة لةضةند ثةرِةيةكى ثيَشرت لةو ووتةيةى ئةوة ئاشكرا دةكات كة : ئةطةر 

ئايينة ، ثاشان بةَلطةى  ى هةموويَئيمان بة تةنها باس بكريَت ئةوا مةبةست ث
، هةر ئةوةش بةمةبةستى سةلةف و  قورئانى ثريؤز وسوننةتى ثيَغةمبةرى خوا 

ثيَشني دةزانيَت لةثيَناسةى ئيماندا كة دةَليَن : ئيمان ووتة وكردةوةية وهةموو 
كردةوةكانيش بةشن لةئيمان ... بةَلكو هةنديَكيان كؤرِاى هاوةآلن وشويَنكةوتوان 

لةسةر ئةوة دةطيَرِنةوة وةك ثيَشةوا شافعى وجطة لةويش ... وة ئينكارى وزانايانى 
ئةوةشيان كردووة لةسةر ئةوانةى كة كردةوة لةئيمان دةردةكةن و بةووتةيةكى 
داهيَنراويان زانيوة ... هةر ئةوةش بةمةبةستى ثيَشةوا بوخارى لةصحيحةكةيدا ... 

يش لةسوننةنةكةياندا دةزانيَت ...  ( رمذيـ) التو  ) النسائي (وة كردةوةى ثيَشةوا 
هةتا دواى باسةكةى ... ئةو ثيَناسةشيان بؤ بةرثةرضدانةوةى طومرِايان والرِيَبوونة ، 

ي كتبهم يطول ذكره ، وهو ـمهم فـحديث وتراجـ)) وكالم أئمة الهةروةكو فةرموويةتى : 
، واتة : وة  : ... (( من قالـى أهل البدع مـا قصدوه بذلك الرد علـمـمعلوم مشهور ، وم
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ووتةى ثيَشةوايانى ئةهلى حةديس ، لةطةأل ئةوةى كة لة كتيَبةكانيان باسيان ليَوة 
كردووة ، باسكردنى درِيَذة دةكيَشيَت ، زانرا و بةربآلويشة ، بةآلم ئةوةى مةبةستى 

ى ئةوان بيَت لةو ووتانةياندا : بةرثةرضدانةوةى ئةهلى بيدةع و بيدعةكارانة ، لةوانة
 كة ووتوويانة ... هتد .

دواتر باسى ئةوانة دةكات كة ثيَشني و سةلةفى صاَلح بةرثةرضيان داونةتةوة ، 
لةوانةى كة دةَليَن : ئيمان تةنها بةرِاست دانانى دَلة !!! يان دةَليَن : تةنها زانني 
ومةعريفةية بةخواى ثةروةردطار !!! وة ئةوانةى كة دةَليَن : ئيمان بريتية 

يانانى زمان بآ بوونى بريوباوةرِى دأل !!! وة ئةوانةش كة ووتوويانة : بةرِاست لةدانث
دانانى دأل و ووتن ودانثيانان زمانة !!! وة خةوارجيةكانيش كة ووتوويانة : ئيمان : 
هةموو عيبادةت وطويَرِايةَليةكان دةطريَتةوة ـ سوننةت بن يان فةرز ـ ، ونةمانى 

 دةكاتةوة !!! ثاشان بؤضوونى جوبائى وموعتةزيلة هةر بةشيَكى ئيمانةكة بةتاأل
 !!! (1)بةصريةكانيش ديَنيَتةوة 

يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةرةرِاى ئةوةى كردةوةكانى  ر (ـ) ابن عبدالبوة ثيَشةوا 
م يصل من ـ)) من لرِووكةشيش بة بةشيَك لة ئيمان دةزانيَت ، فةرموويةتى : 

مصدقًا مقرًا ، و إن  حمد ـا جاء به مـا كان موحدًا مؤمنًا ِبه إذـي مشيئة اللَّ ـن فـمسلميـال
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، واتة : ئةوةى نويَذنةكات  (1)رها (( ـخوارج ِبسـمعتزلة والـم يعمل ، و هذا يرد قول الـل
ويستى خواى ثةروةردطاردا دةبيَت ، ئةطةر يةكخواثةرست و ذيَر لة موسَلمانان لة 

بةرِاستى بزانيَت ، دانيشى  ثيَهاتووة ، و  حمد (ـ) مئيمانى هةبيَت بةوةى كة 
ثيابنات ، ئةطةرضى كردةوةش نةكات ، وة ئةمةش تةواوى ووتةى موعتةزيلة و 

 خةواريج رِةت دةكاتةوة .

كةواتة ئةبيَت جيَطة وشويَنى بةكارهيَنانى ووتة رِةضاوبكريَت ، لةكاتى 
) ِلُكلِ  ةكو ووتراوة : ليَكدانةوةى ووتةى زانايان ، وطشتطري نةكريَت ، ضونكة هةرو

 ، واتة : هةموو جيَطة و شويَنيَك ووتةى تايبةت بةخؤى هةية . َمَقاٍم َمَقاٌل (

 ان (ـال اإلميـرط لكمـحة شـال الصالـ) األعمئةم برِطةية  : دووةم رِوونكردنةوةى
 ى خراثى وةربطرييَت وثيَشةوا ئةلبانى ثآـ ) الزم (دوو اليةنةية و نابَيَت خوازراو 

 تؤمةتبار بكريَت :

زؤريَك لةووتةى مرؤظةكان الزمى هةبيَت ـ واتة : مانايةكى زياد  لةوانةية
لةسةر مةبةستى سةرةكى بيَذةرةكةى خبوازيَت ـ بؤية لةم جؤرة حاَلةتانةدا ثيَويستة 

ضاو بطرين ،  لة ثيَش ) ابن تيمية (ئةم ثيَوةرةى ثيَشةوا وشيَخى ثايةبةرزى ئيسالم 
ى هذا فالزم قول اإلنسان ـ)) وعلبةالزمى ووتةى زانايان فةرموويةتى : كة سةبارةت 

 نوعان :
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حق حق و ـجب عليه أن يلتزمه ، فإن الزم الـا يـمـحق : فهذا مـأحدمها : الزم قوله ال
ا ـمـر مـجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه ال ميتنع من التزامه بعد ظهوره ، وكثيـي

 ذهب األئمة من هذا الباب .ى مـيضيفه الناس إل

جب التزامه إذ أكثر ما فيه أنه قد ـي : الزم قوله الذي ليس حبق : فهذا ال يـوالثان
ن ثـم إن عرف من حاله أنه ـر النبييـم غيـتناقض ، و قد ثبت أن التناقض واقع من كل عال
ظهر له فساده  جوز أن يضاف إليه قول لوـيلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه و إال فال ي

 لـم يلتزمه ، لكونه قد قال ما يلزمه وهو ال يشعر بفساد ذلك القول و ال يلزمـه .

مذهب هل هو مذهب أو ليس ِبذهب ـي الزم الـي اختالف الناس فـوهذا التفصيل ف
ا كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله ـ؛ هو أجود من إطالق أحـدمها ، فم

 . (1) رضاه فليس قوله وإن كان متناقضا ((، وما ال ي

 واتة : وة بةم ثيَية دةردةكةويَت كة خوازراوى ووتةى مرؤظ دوو جؤرة :

خوازراوى رِةواى ووتةكةى : ئا ئةمةيان ثيَويستة كة ثابةند بيَت  يةكةميان :
ةطةر ثيَيةوة ، ضونكة خوازراوى رِةوايى رِةواية ، وة دةشتوانريَت ئةوةى بدريَتة ثالَ ئ

ثانةدبوونى ثيَوةى ، وة  بزانريَت بة شيَوةيةكة ئةطةر ئةوة ئاشكرابوو رِيَطرنية لة
 لةم جؤرةيانة . زؤريَك لةوةى كة خةَلكانيَك دةيدنة ثاأل بؤضوونى ثيَشةوايان ئا
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خوازراوى نارِةواى ووتةكةى : ئةم جؤرةيان نابيَت ثابةند بكريَت  دووةميان :
كة بووتريَت ئةوةية كة ووتةكانى دذيةك بوونةتةوة ، وة ثيَوةى ، ضونكة ئةوثةرِى 

 ـآلةشةريعةتيشدا ئةوة جيَطر سةمليَنراوة كة هةموو زانايةك ووتةى دذيةكى ل
دةكةويَتةوة ، جطة لة ثيَغةمبةران نةبيَت ، ثاشان ئةطةر بةشيَوةيةك بزانريَت كة 

، ئةوا دةتوانريَت ئةو كةسة ثابةندى ئةو بؤضوونة دةبيَت ئةطةر ئاشكرا بكريَت 
ئةوةى بدريَتة ثاأل ، ئةطةرنة نابَت و دروست نية ئةوةى بدريَتة ثاأل ئةطةر خراثى بؤ 
ئاشكرابوو ثابةندنابيَت ثيَوةى ، ضونكة ئةو ووتةيةكى فةرمووة ئةوةى خواستووة ، و 

 بآ ئاطاش بووة لةثوضةَلى ئةو ووتةية ، بؤية نابيَت بدريَتة ثاَلى .

فراوانية لة ثرس و باسى ئةوةى كة خوازراوى ووتة بة ةوة بةم ليَكدانئةم  ئا
ايى ه، لةوة باشرتة كة يةكيَكيان بة رِة؟ بؤضوونى بيذةرةكةى دادةنريَت يان نة 

بووتريَت ، بؤية ئةوةى كة خوازراوى ووتةكةيةتى و ثآى رِازى دةبيَت ئةطةر بؤى 
وةى كة بيَذةكة ثآى رِازى نابيَت ئاشكرا كرا ئةوةش بة ووتةى ئةو دادةنريَت ، بةآلم ئة

 .تةكانى ثيَضةوانةى يةك بوونةتةوة، ئةطةرضى ووناكريَت بة ووتةى ئةو دابنريَت ائةو

كة لةو برطةيةدا بةكارهيَنراوة بةماناى  رط (ـ) شضونكة ئةطةر ووشةى 
زاراوةيى زانايانى ئوصول ليَك بدريَتةوة ـ كة ئةمةش ليَكدانةوةيةكى هةَلةية بؤ 

و ووشةية ضونكة ليَرةدا بةكارهيَنانةكة زمانةوانية نةك زاراوةيى كة بة واتاى ئة
بةش ديَت ـ بةشيَكة دةكةويَتة دةروةى ماهيةتةوة !!! بةنةمانى ماهيةت 
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دةبيَتةوة !!! ئةو كاتة ئةوة دةطةيةنيَت كة كردةوة لة  وحةقيقةتى شتةكة بةتالَ
 دةرةوةى ئيمانداية و لةئيمان دةركراوة !!!

يان : كة كردةوة بةئةصل وكةمال ليَكدرايةوة ، ئةوةى ليَدةخويَنريَتةوة 
والزمةكةى ئةوةية كة كردةوة بة بةشيَكى ئةصلى دانةنريَت لةئيمان ، و بةوةش 

 كردةوة دةردةكريَت لةئيمان !!!

 نابي ت :ـ موسلَمانى خواناس و دادوةر ـ كةوابوو 

ليَكدانةوةى ووتةكانى ـ  بطرييَت لةالزمى خراثى ووتةى ئةم ثيَشةواية وةر ـ 1
خراية رِوو ـ ، لةبةر ئةوةى كة ئةم  ) ابن تيمية (ووتةكةى ثيَشةوا  هةروةك لة

ووتةكانيدا ـ ئةطةر هةمووى كؤبكريَتةوة ـ ئةوة دةردةبرِيَت كة كردةوة  ثيَشةواية لة
 .بةشيَكة لةئيمان 

)) إذا  ارةيةوة فةرموويةتى : ـ خوا بيثاريَزيَت ـ لةم ب ) صاحل الفوزان (ثيَشةوا 
جمع  ـى آخره ، ويـي النقل من أوله إلـكان والبد من نقل كالم أهل العلم فعليه أن يستوف

ى ـختلف كتبه ؛ حَّت يتضح مقصوده ، ويرد بعض كالمه إلـمسألة من مـي الـم فـكالم العال
فهم ، وأن رك الطرف اآلخر ؛ ألن هذا يسبب سوء الـبعض ، وال يكتفي بنقل طرف ويت

، واتة : ئةطةر هةر ثيَويستى كرد ووتةى  (1) م يقصده ((ـى العالـم ما لـينسب إل
زانايان بطيَرِدريَتةوة ، ئةوا ثيَويستة لةسةرى بةتواوى بيطيَرِيَتةوة لة سةرةتاوة تاكو 

                                                           
 (. 6ـ  5: ص  ، للدوسـري ) مقدمة رفع الَّلئمة (1)
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هةموو  كؤتايى ، لةطةأل كؤكردنةوةى هةموو ووتةكانى زاناكة لةو ثرس و باسةدا لة
بةطشتى ، بؤ ئةوةى مةبةست لة ووتةكةى ئاشكرا بيَت ، وة ووتةكانى  كتيَبةكانى

 كةى ترى واز ليَبيَنيَت ، و بةالكى بطيَرِيَتةوة و اليةبطةرِيَنيَتةوة بؤ الى يةك ، نةك 
بةسى بزانيَت ، ضونكة ئةمة دةبيَتة هؤى تيَطةيشتنى هةَلة ، و ئةوةى ئةو زاناية 

 نية .شتيَكى بدريَتة ثاأل كة مةبةستى 

)) وقد فصـل شيخ اإلسالم ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 
ي كتابه ) ـا ال مزيد عليه ـ فـان ، وأنه يزيد وينقص ـ ِبـال من اإلميـابن تيمية وجه كون األعم

 راجعه من شاء البسط .ـاإلميـان ( ، فلي

، مقررًا مذهب السلف ، وعقيدة رين عامًا ـأقول : هذا ما كنت كتبته من أكثر من عش
ار ، ـجهلة األغمـي اليوم بعض الـان ، ثـم أيتـي مسـائل اإلميـحمد ـ فـه الـأهل السنة ـ وللَّ 

مشتكى من سوء ما هم عليه من جهالة ـه الـى اللَّ ـرموننا ِبإلرجاء !! فإلـوالناشئة الصغار : في
ـ بة  ) ابن تيمية (يةبةرزى ئيسالم ، واتة : ثيَشةوا و شيَخى ثا (1) وضاللة وغثاء ((

رِةمحةت بيَت ـ بة دريَذى و بةشيَوةيةكى تيَروتةسةل رِووى ئةوةى ئاشكرا كردووة كة 
كردةوة لةئيمانة ، و ئةوةش كة زياد وكةم دةكات ـ بةشيَوةيةك كة هيض زيادةى 

دةويَت با يدا ، جا هةركةس دريَذةى ئةو باسةى  ان (ـ) اإلمينةخريَتةسةر ـ لة كتيَبى 
 بؤى بطةرِيَتةوة .

                                                           
 (. 33ـ  32: ص ، لالبانـي ، مد ـمد عن مسند اإلمام أحـ) كتاب الذب األح (1)
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: هةر ئةمةية كة منيش بيست  (ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  )دةَليَم 
ساأل لةمةو ثيَش نووسيومة و تيَيدا ـ شوكر بؤ خواى ثةروةردطار ـ دامن بة بؤضوون 
و مةزهةبى سةلةف ، و بريوباوةرِى ئةهلى سوننةدا ناوة و جيَطريم كردووة ، لة ثرس 
و باسةكانى ئيماندا ، كةضى ئةمرِؤ كةسانيَكى نةزانى ناديار ، و هةرزةى منداَلكار 
ديَن ، تؤمةتبارمان دةكةن بة ئريجا !!! جا سكاآلى ئةوة بؤ الى خواى ثةروةردطار 
بةرزدةكةينةوة ، بةرامبةر بة هةموو ئةو خراثيةى كة لة سةرين ، لة نةزانني ، 

 يان .طومرِايى ، و بيَنرخى و سوكيَت

بؤية ئةطةر ـ هةر ثيَويست بكات كة ووتةيةك بووتريَت سةبارةت بةم برِطةية ـ 
دةتوانريَت بووتريَت : كة بةكارهيَنانى ئةم برِطةية هةَلةيةكى زمانةوانية ، 

ية ، زفةباشرتوابوو كة بةشيَوةيةك بووتراية خوازراوى خراثى نةبواية واتة : هةَلةكة ل
 نةك ئةوةى كة بووتريَت :

 !!! (مةرجةئة !!!  )هاودةنطة لةطةأل غوالتى 

 يان : ووتةكةى ووتةى مورجيئةية !!!

 يان : كةوتووةتة ذيَر كاريطةرى مورجيئة !!!!

يان ئريجاى تيَداية !!! كة هةر هةموو لة درؤ و بوختيان و تؤمةتباركردنى 
ردطار ثيَشةوا ئةلبانى نةبيَت ـ بة رِةمحةت بيَت ـ هيضى تر نية ، خواى ثةروة
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فَْواهِِهْم إِْن َيُقولُوَن إَِلذ َكِذبًا  ]فةرموويةتى : 
َ
) الكهف :  [َكَُبَْت ََكَِمًة ََتُْرُج ِمْن أ

5 ) . 

بة واتاى زاراوةيى ئوصوَلى ليَك بدريَتةوة ،  رط (ـ) شوة نابيَت : ووشةى  ـ 2
ةماهيةت بةَلكو دةبيَت بة واتاى زمانةوانى ليَكبدريَتةوة كة بةواتاى بةشيَك ل

ديَتةوة ـ واتة : كردةوة بةشيَكة لةئيمان ـ ضونكة بةكارهيَنانى زانايان بؤ ئةم 
 ووشةية بة واتا زمانةوانيةكةيةتى نةك زاراوةييةكةى ، جا بةئاطا بة !!!

ضونكة ئةطةر بةو واتاية بيَت كة ئةوان ليَكى دةدةنةوة و بيَذةرةكةى بة هةَلة 
سانيَكى ترى نةزانكار ثةيدا دةبن ، ئةجمارةيان زانايان دةخةنةوة ، ئةو رِؤذيَك ديَك كة

ا ـ)) األعمتؤمةتبار دةكةن بةوةى كة بريؤضكةى خةوارجيان هةية لةوةى كة دةَليَن : 
ا مَ  وَ )) هُ لة ئوصوَلدا وا ثيَناسةكراوة كة  رط (ـ) شضونكة  ان (( !!!ـرط لصحة اإلميـش
، واتة : ئةو شتةية كة بةنبوونى حوكم لةسةر  ((...  ، وَ  مُ دَ عَ الْ  هِ مِ دَ عَ  نْ مِ  ونُ كُ يَ 

ة ـ رط (ـ) شماهيةت دةدريَت بة بةتاَلى !!! كةواتة بةنةبوونى هةر كردةوةيةك كة 
لةئيمان ، حوكم لةسةر ئيمانةكة دةدريَت بة بةتاَلى ، و نةمانى !!! كة ئةمةش 

 بؤضوونى خةوارجية طومرِاكانة !!!

ـ بة واتاى زمانةوانى  رط (ـ) شووشةية ـ واتة : بؤية دةبيَت لةليَكدانةوةى ئةم 
ليَك بدريَتةوة نةك بة واتاى زاراوةيى ئوصوَلى ، ضونكة لةطؤميَك دةرمان دةكات ، 

 ى لةو قوَلرتةوة !!و زؤنطاويَك كةضى دةماخناتة طؤميَك
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) ربيع ، و  ن (ـ) ابن عثيميهةر لةبةر هؤكارى لةم جؤرةية دةبينني زانايان ، وةك : 
، هانى دووركةوتنةوةمان دةدةن  ) الراجحي (، و  ) السحيمي ( ، و ي (ـمدخلـهادي ال بن

رط الصحة ـال ، و شـرط الكمـ) شلةو زاراوانةى كةضةند اليةنن ، لةواتاكانياندا ، وةكو 
، ضونكة ئةم ووشانة هؤكارى نانةوةى ئاشووبيَكى زؤر بوون  خل (إ، و جنس العمل ... 
سَلمانةوة ، لةبةر نةزانني و ثةلةكردنيان لةليَكدانةوةياندا ، وة لةاليةن الوانى مو

ضةندةها كةسى الرِيَبوو بةهةليان زانيوة بؤ تانةدان وتؤمةتباركردنى زانايان ، 
 هةروةكو لةطةأل ثيَشةوا ئةلبانى كردوويانة !!!

 : هاوشيَوةى ئةم ووتةيةى ثيَشةوا لةووتةى زانايانى يةميَ س رِوونكردنةوةى
 تردا بةدى دةكريَت ، بؤية تؤمةتباركردنى ئةو تؤمةتباركردنى ئةوانيشة :

دواى ئةوةى كة ثيَشرت ئةوة رِوونكراوةية كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ 
كردةوة بة بةشيَك لةئيمان دةزانيَت ، و بةرِاشكاوى ئةوة دةخاتةرِوو ، دةبيَت بزانريَت 

ةت بيَت ـ لةم ووتةيةيدا ثيَشني وسةلةفى هةية ـ ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمح
 بةرِاشكاوى بيَت يان بة واتا ـ ، ئةمةى خوارةوةش ضةند زانايةكن لةو زانايانة :

 ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : ي (ـ) االـافظ ابن حجر العسقالنثيَشةوا  ـ 1

ُقص :  ي ـ. َوالثَّانِ  َوَعَمالً  ه قـَْوالً َكْون:  ِن : َأَحدمَها ـي َمَقاَميْ ـ)) َواْلَكاَلم ُهَنا فِ  َكْونه يَزِيد َويـَنـْ
. 
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ُمَراد ِبِه َما ُهَو َأَعم  ِمْن ـَوَأمَّا اْلَعَمل : فَالْ  ِن .ـُمَراد بِِه النُّْطق ِِبلشََّهاَدتـَيْ ـفََأمَّا اْلَقْول : فَالْ 
ي تـَْعرِيف ـَوُمَراد َمْن َأْدَخَل َذِلَك فِ  َدات .َجَوارِح ، لَِيْدُخل ااِلْعِتَقاد َواْلِعَباـَعَمل اْلَقْلب َوالْ 

ميَ   . ـى ال  عَ ت  ـ  هِ ـى َما ِعْنداللَّ ـا ُهَو ِِبلنََّظِر ِإلَ ـان َوَمْن نـََفاُه ِإمنََّ ـاإْلِ

َذِلَك فَالسََّلف قَاُلوا ُهَو ِاْعِتَقاد ِِبْلَقْلِب ، َونُْطق ِِبللِ َساِن ، َوَعَمل ِِبأْلَرَْكاِن ، َوَأرَاُدوا بِ 
 ي .ـَوِمْن ُهنَـا َنَشَأ مثَّ اْلَقْول ِِبلزِ ََيَدِة َوالنـَّْقص َكَمـا َسَيْأتِ  اِلِه .ـي َكمَ ـْرط فِ ـال شَ ـَأنَّ اأْلَْعمَ 

 ُمْعَتزَِلةـُمْرِجَئة قَاُلوا : ُهَو ِاْعِتَقاد َونُْطق فـََقْط . َواْلَكَراِميَّة قَاُلوا : ُهَو نُْطق فـََقْط . َوالْ ـَوالْ 
 قَاُلوا : ُهَو اْلَعَمل َوالنُّْطق َوااِلْعِتَقاد .

ي ِصحَّته ، َوالسََّلف ـفِ  ْرطاً ـال شَ ـُهْم َجَعُلوا اأْلَْعمَ َـّ ن السََّلف : أَنـَواْلَفاِرق بـَْينهْم َوبـَيْ 
، واتة : ووتةكانيش ليَرةدا دوو تةوةر دةطرنةوة :  (1) اِلِه ((ـي َكمَ ـفِ  َجَعُلوَها َشْرطاً 

كيان : ئةوةى كة ئيمان ووتة وكردةوةية ، دووةميشيان : ئةوةى كة زياد وكةم يةكيَ
 دةكات .

وة  ى ووتن وهيَنانى هةردوو شايةتومانةكةية .يَسةبارةت بةووتة : مةبةست ث
ى طشتطريترة لةكردةوةى دأل وئةندامةكان ، بؤ يَسةبارةت بةكردةوة : مةبةست ث

وة مةبةستى ئةوةى كة ببةشيَكى  ريَتةوة .و ثةرستشةكانيش بط رِئةوةى بريوباوة
داناوة لة ثيَناسةى ئيمان ، و ئةوةش كة بةبةشيَكى دانةناوة ، تةنها بريتية 

 .لةرِوانيان بؤ ئةوةى كة لةالى خواى ثةروةردطارة 
                                                           

 (. 9صفحة :  ،جزء األول ـي ، الـالبن حجر العسقالن،  ) فتح الباري (1)
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وباوةرِى دأل ، و ووتنى ريب فةرموويانة : بريتية لةو سةلةفى صاَلح بؤية ثيَشني 
ئةندامةكان ، وة مةبةستيشيان لةوة ئةوةية كة كردةوةكان  بةزمان ، وكردةوةشة بة

وة ليَرةشةوة ووتةى : زياد بوون وكةمبوونى ، وتةواوى ئيماندا  كامَليَتى مةرجن لة
 .ئيمان هاتؤتةكايةوة ، هةروةكو دواتر بةرضاو دةكةويَت 

ان !! وة ـاوةرِ و ووتنى زمـبريوب انة : بريتية لةـوة مورجيئةكانيش ووتووي
انيش دةَليَن : ـموعتةزيلةك انة !!! وـانة : تةنها ووتنى زمـةرِاميةكانيش ووتوويـك

 اوةرِ !!!ــكردةوة و ووتن و بريوب ةــة لـبريتي

ن بةمةرج جياوازيش لةنيَوان ئةوان وسةلةفدا ئةوةية كة : ئةوان كردةوةيا
 .تةواويَتيدا ، كةضى سةلةف كردوويانة بةمةرج لةكةماأل وطرتووة بؤ دروستى ئيمان

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةوة دةداتة ثاأل  حافظ ابن حجر (ـ) الئةوةتة ثيَشةوا 
اِل ـي َكمَ ـْرٌط فِ ـاُل شَ ـ) اأَلْعمَ سةلةف و ثيَشينى صاَلحى ئةم ئوممةتة ، كة فةرموويانة : 

، ئةوةش لةيةكيَك لةطةورة سةرضاوةكانى ئةهلى سوننة وجةماعة كة  اِن (ـاإلمي
ية ، و ثيَش ضةندةها سةدة ، كةضى  رح صحيح البخاري (ـ) فتح الباري شكتيَبى 

نةمشان بيستووة كة زانايان ئةم ثيَشةوا بةرِيَزةيان دابيَتة ثاأل كؤمةَلى طومرِاى 
مورجيئة !!! يان فةرمووبيَتيان : كةوتووةتة ئريجاوة !!! يان كاريطةرى ئريجاى 

ئةوةية كة : ئةم ووتةية ووتةيةكى هةَلةية ، بةسةرةوةية ؟!!! ئةوثةرِى كة ووترابيَت 
بؤ  ) التعليق (ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة لةسةر نوسينى  ) ابن ِبز (هةروةكو ثيَشةوا 
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فةرموويةتى .... خواى ثةروةردطار  ) فتح الباري (لة  ) ابن حجر (ووتةكانى ثيَشةوا 
 زاناترة .

اقؤآلية تاوانبار دةكةن ، ئةو جا با ئةو كةسانةى ثيَشةوا ئةلبانى بةو تؤمةتة ن
ـ  حافظ ابن حجر (ـ) الثرسيارة لةخؤيان بكةن كة : ئايا جياوازى ووتةكةى ثيَشةوا 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ضية لةرِووى طؤ و  ي (ـ) األلبانبة رِةمحةت بيَت ـ و ثيَشةوا 
 وواتاوة ؟!

ان ووتةكانيان ثاشان ئةطةر وةآلمةكةيان ئةوة بوو كة هيض جياوازيةك نية لةنيَو
حافظ ـ) الرِووى طؤ و نةش لةرِووى وواتاوة ، با ثيَمان بَليَن حوكمى ثيَشةوا  ، نة لة

 ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ضية لةالى ئةوان ؟!!! ابن حجر (

ئايا ئةويش بة مورجيئة لة قةَلةم دةدةن ؟!!! يان دةَليَن : ووتةكةى ووتةى 
 وتة و بؤضوونى مورجيئة ؟!!!مورجيئةية ؟!!! يان : كاريطةر بووة بة و

وة ئةوةش كة زياتر كؤشكى بآ بنةواى تؤمةتبارى تؤمةتباران تيَك و ثيَك  ـ 2
) ية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة ثيَشةوا  ) الشافعي (بشكيَنيَت ، ئةو ووتةيةى ثيَشةوا 

ردةوةى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دةيطيَرِيَتةوة ، وئيقرِارى دةكات ، كة تيَيدا ك ابن تيمية (
ان ـ)) فالدين القائم ِبلقلب من اإلميداناوة ، هةروةكو فةرموويةتى :  ان (ـال اإلميـ) كمبة 
ان ، فالدين أول ـال اإلميـال الظاهرة هي الفروع ، وهي كمـًا وحااًل هو األصل ، واألعمـعلم

ألمثال اليت هي ه ِبكة أصوله من التوحيد واـا أنزل اللَّ ـما يبّن من أصوله ويكمل بفروعه ، كم
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ا صار له قوة ـمـمدينة ـ لـه ِبلـمقاييس العقيلة ، والقصص والوعد والوعيد ، مث أنزل اللَّ ـال
خمر ـحرمي الـجهاد والصيام وتـاعة واألذان واإلقامة والـجمـجمعة والـفروعه الظاهرة من ال

تثبتها وفروعه مد فروعه و ـحرمات ، فأصوله تـر ذلك من واجبات ومـر وغيـميسـوالزَن وال
 (1) ا يقع ابتداءًا من بعض فروعه ((ـحفظها ، فإذا وقع فيه نقص ظاهر فإمنـتكمل أصوله وت

ةوة ئةوةيان يحاَل بة زانست ولةباوةرِ وئيمان ، واتة : ئةو ئايينةى كة لةدَلداية 
يتني لة تةواوى و كةماَلى رب ةكردةوةكانى رِوكةشيش ضأل و لقةكانني ، ووبنةواية ، 

مان ، ضونكة ئايني سةرةتا لة بنةواكانى بنيات دةنريَت ، و ثاشان بةضأل و ئي
لقةكانى تةواو دةبيَت ، هةروةك ئةوةى كة خواى ثةروةردطار بنةواكانى ، لة 
يةكخواثةرستى و منوونةكان ، وثيَوةرِة هرزيةكان وضريؤك وثةميان وهةرِةشةكانى ، 

ـ كة هيَزى بؤ ثةيدابوو ـ ضأل ولقة  مةدينةدا لةمةكةدا ناردةخوارةوة وثاشان لة
قامةت ، وتيَكؤشان وئاشكراكانى دابةزاند لةنويَذى هةينى ونويَذى بةكؤمةأل وبانط 

جطة لةوانةش لةثيَويستى  ثيسى ، قومار و ورِؤذوو ، وقةدةغةكردنى مةى ، وداويَن
، وة ضأل لقةكانني  وقةدةغةكراوةكان ، ضونكة بنةواكان وثاَلثشت وجيَطريكارى ضأل و

                                                           
( ـ خوا ي ـمدخلـ) ربيع بن هادي ال شيَخ( ،  10/355: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م (1)

ال ، والعمل ـان أصل والعمل كمـاء يقول : ) اإلميـر من العلمـ)) وكثي يةتى :بيثاريَزيَت ـ فةرموو
ي التوحيد ] ـه من ذلك (( ) كلمة فـفرع ( يقولون هذا الكالم هل نقول : هم مرجئة ؟! أعوذ ِبللَّ 

، وأصل  86جديدة ، ص : ـحدادية الـال الـوكذلك جعلناكم أمة وسطاً [ ، وتعليق عل بعض أعم
 (. 12/1425/ 21ي ) ـي فـمدخلـشيخ العالمة ربيع بن هادي الاللقاء مع  الكتاب :

 (. http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002 )  : الرابط

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002
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ولقةكانيش تةواكارى بنةوا وثاريَزةريان دةبن ، جا ئةطةر كةم وكورِيةكى ئاشكراى 
 تيَكةوت ئةوا بةدَلنيايةوة لةسةرةتادا لةهةنديَك لة ضأل ولقةكانةوة درووست دةبيَت .

ـ بة رِةمحةت  ) ابن تيمية (براى موسَلمان : ديقةتدة و برِوانة كة ضؤن ثيَشةوا 
ئيقرِارى  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دةطيَرِيَتةوة و ) الشافعي (ةيةى ثيَشةوا بيَت ـ ئةم ووت

دةكات ، كةضى كردةوةكانى رِووكةش بة فةرع ، و كةماىل ئيمان دةدةنيَت !!! هةر 
ئةمةشة كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى و ئةصأل و كةماىل 

 تيَدا جيَطريكردووة .

ال الظاهرة هي ـ) األعمكانى رِووكةش فةرع وكةماىل ئيمان بن بؤية ئةطةر كردةوة
ئةوةى  !!! نازامن ض جياوازيةك لة نيَوان ئةو واتاية و ان (ـال اإلميـالفروع وهي كم

 !!!!  ال (ـرط الكمـ) شثيَشةوا ئةلبانى هةية كة فةرموويةتى : 

اتاى ووتةكةى هةمان وو وة ثيَشةوايةكى تر لةو ثيَشةوايانة كة ئاماذة بة ـ 3
حي بن ـحمد بن إسحاق بن يـ) مثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دةكات ، ثيَشةوا 

دا كؤضى كردووة ، بةرِيَزيان لةم ووتةيةيدا ـ ( ك 395) ية كة لة ساَلى  منده (
 ان ما هو :ـي اإلميـ)) ذكر اختالف أقاويل الناس ففةرموويةتى : 

وقالت طائفة منهم :  ان فعل القلب دون اللسان .ـإلميمرجئة : اـفقالت طائفة من ال
مهور أهل اإلرجاء ـوقال ج ي اإلرجاء .ـان فعل اللسان دون القلب ، وهم أهل الغلو فـاإلمي

 ميعا .ـان هو فعل القلب واللسان جـ: اإلمي
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رضة كلها ِبلقلب واللسان وسائر ـمفتـان فعل الطاعات الـخوارج : اإلميـوقالت ال
 ان فعل القلب واللسان مع اجتناب الكبائر .ـوقال آخرون : اإلمي رح .جواـال

جوارح ـان هي الطاعات كلها ِبلقلب واللسان وسائر الـاعة : اإلميـجمـو قال أهل ال
ا جاء من عنده ِبلقلب ـه والتصديق له وبه وِبـمعرفة ِبللَّ ـر أن له أصال وفرعا ، فأصله الـغي

ر ـخوف منه ، والتعظيم له مع ترك التكبـحب له ، والـوال خضوع له ــواللسان ، مع ال
ان ، ولزمه امسه ، ـي اإلميـهذا األصل ، فقد دخل فـمعاندة ، فإذا أتى بـواالستنكاف وال

 وأحكامه .

رض عليه ، أو الفرائض ـمفتـي بفرعه ، وفرعه الـو ال يكون مستكمال له حَّت أيت
 وْ أَ  ونَ عُ بْـ سَ وَ  عٌ ضْ بِ  انُ ـميَْ اإْلِ  » أنه قال : عن النيب ر ـخبـوقد جاء ال ارم .ـمحـواجتناب ال

 اءُ يَ حَ ـالْ ، وَ  قِ يْ رِ الطَّ  نِ ى عَ ذَ اأْلَ  ةُ اطَ مَ ا إِ هَ َنَ دْ أَ ه ، وَ ـ اللَّ الَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل  ن  أَ  ةُ ادَ هَ ا شَ هَ لُ ضَ فْ أَ  ةً بَ عْ شُ  ونَ تُّ سِ 
ن وبعضها ِبلقلب وبعضها ـللسان والشفتيان شعبا بعضها ِبـ، فجعل اإلمي « انـميَْ اإْلِ  نَ مِ  ةٌ بَ عْ شُ 

 جوارح .ـبسائر ال

ه : فعل اللسان ، تقول : شهدت أشهد شهادة ، والشهادة ـفشهادة أن ال إله إال اللَّ 
ي القلب ، وإماطة ـحياء فـي ذلك ، والـن فـمسلميـن الـفعله ِبلقلب واللسان ال اختالف بي

 . (1) جوارح ((ـاألذى عن الطريق فعل سائر ال

 واتة : باسكردنى جياوازى ووتةى خةَلك سةبارةت بةئيمان ضية ؟

                                                           
 (. 092: ص  ،جزء األول ـالبن منده ، ال، ان ـ) كتاب اإلمي (1)
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 ان ووتوويانة : ئيمان تةنها كردةوةى دَلة بةبآ زمان .ـمورجيئةك كؤمةَليَك لة
وة كؤمةَليَكى تريان دةَليَن : ئيمان تةنها كردةوةى زمانة بةبآ دأل ، ئةم كؤمةَلةش 

وة زؤرينةى مورجيئةكان ووتوويانة :  دا .رجاـغوالتةكانيانن لة ئيو  زيادرِةويكاران
 كردةوةى دأل و زمان ثيَكةوة . ئيمان بريتية لة

وة خةوارجيةكان ووتوويانة : ئيمان تةنها كردنى هةموو طويَرِايةَلية 
وة هةنديَكى تر  ثيَويستةكانة ، بةدأل و بة زمان و بة هةموو ئةندامةكانى لةش .

 مان ودوركةوتنةوةية لة تاوانة طةورةكان .ووتوويانة : ئيمان كردةوةى دأل وز

بةآلم ئةهلى سوننة و جةماعة ووتوويانة : هةموو طويَرِايةَليةكانة بةدأل و 
ندامةكانى لةش ، جطة لةوةش بنةوا و ضأل ولقيشى هةية ، ةزمان و هةموو ئ

بنةواكةى بريتية لةناسينى خواى ثةروةردطار وبةرِاستدانانى ، وبةوةش كة ليَيةوة 
تووة بةدأل و زمان ، لةطةأل ملكةضى بؤى ، و لةبةر ئةو خؤشويسنت ، وليَرتسانى ، ها

تبوون و بةرهةَلستى كردنى ، ةوبةطةورةدانانى ، لةطةأل وازهيَنان لةفيززىل و بيَمن
جا ئةطةر ئةم بنةوايةى هيَنا ، ئةوا هاتووةتة ناو ئيمانةوة ، و ناوةكةشى ثيَويست 

 نى .دةكات ، لةطةأل ئةحكامةكا

و كامَلى ناكات تاكو ضأل و لقةكانى بةجآ نةهيَنيَت ، وة ئةو ضأل و  وواةوة ت
لقانةى كة ثيَويسنت لةسةرى ، يان ثيَويستةكان ، و دوركةوتنةوةى لة 

 قةدةغةكراوةكان .
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ثيَطةيشتووة كة فةرموويةتى :  وة فةرموودةمشان لة ثيَغةمبةرى خواوة 
ت و ئةوةندة بةشة ، و باشرتين و بةرزترينيان ئيمان حةفتا و ئةوةندة ، يان شةس

(  هـاللَّ ) دانة بةوةى كة هيض خوايةك نية كة شايستةى ثةرست بيَت جطة لة يشايةت
نةبيَت ، نزمرتينيشى البردنى ئةزيةت و نارِةحةتية لةسةر رِيَطةى موسَلمانان ، و 

ئيمانى   حةيا وشةرميش بةشيَكة لةئيمان ، ئةوةتا دةبينني ثيَغةمبةرى خوا
كردووةتة ضةند بةشيَكةوة ، هةنديَكى بةزمان و ليَوةكان ئةجنام دةدريَن ، هةنديَكى 

 بة دأل ، و هةنديَكى ترى بة هةموو ئةندامةكانى لةش .

: كردةوةى زمانة ، كة دةَليَت : شايةتى دةدةم ، وة  ه (ـ) ال إله إال اللَّ  شايةتومان
وزمان هيض جياوازيةك نية تيَيدا لةنيَو شايةتى دانيش كردةوةثيَكردنى بةدأل 

موسَلمانان ، شةرم وحةياش لةدَلداية ، والبردنى ئةزيةتيش لةسةر رِيَطةى موسَلمانان 
 كردةوةى هةموو ئةندامةكانى لةشة .

ش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ هةمان واتاى ثيَشةوا  ) ابن منده (ئةوةتا ثيَشةوا 
دةكاتةوة و دةفةرموويَت : ئةو كةسةى كة ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دووثات 

شايةتوومان بة زمان بهيَنيَت ، و بة دَليشى باوةرِى هةبيَت ، هاتووةتة ناو بازنةى 
ى ئيمانى بةديهيَناوة ، و ناو و ئةحكامةكانى ئيمانى ـ ) أصل (ئيمانةوة ، و بنةواى 

ةكانى نةبيَت ، ناكات بة فةرع ( كامأل) لةسةر جآبةجآ دةبيَت ، وة ئةوةش تةواو 
 كة كردةوةكانى رِووكةشن ، كة فةرزكراوون لةسةرى .
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ئايا ـ ئةو كةسانةى كة بة نارِةوايى ثيَشةوا تؤمةتبار دةكةن !!! ـ دةتوانن ئةم 
ثيَشةوايةش بةوة تؤمةت باربكةن كة مورجيئةية ؟!!! يان ووتةى مورجيئةكانى 

 ووتووة ؟!!!

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةووتةكانى  ن منده () ابرِةنطة يةكيَك بَليَت : ثيَشةوا 
تريدا ئةوةى رِوونكردووةتةوة ، واتة ووتةى طشتى وتايبةتى هةية ، ومةبةستةكةى 

 رِوونكردووةتةوة .

لةوةآلمدا دةووتريَت : رِاستة ووتةى ترى رِوونكةرةوةى ئةم ووتةيةى هةية ، 
ى هةية ، ومةبةستى ئةوة هةروةها ثيَشةوا ئةلبانيش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ووتةى تر

)) وقد فصل شيخ اإلسالم ابن تيمية وجه كون رِووندةكاتةوة ، ئةوةتا فةرموويةتى : 
راجعه ـان ( ، فليـي كتابه ) اإلميـا ال مزيد عليه ـ فـان ، وأنه يزيد وينقص ـ ِبـال من اإلميـاألعم

 من شاء البسط .

ًا ، مقررًا مذهب السلف ، وعقيدة رين عامـأقول : هذا ما كنت كتبته من أكثر من عش
 . (1) ((...  ان ، ـي مسائل اإلميـحمد ـ فـه الـأهل السنة ـ وللَّ 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ) ابن تيمية (واتة : ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم 
بةدريَذى و بة شيَوةيةكى تيَروتةسةل رِووى ئةوةى ئاشكرا كردووة كة كردةوة لةئيمانة 

                                                           
 (. 33 ـ 32: ص ، لالبانـي ، مد ـمد عن مسند اإلمام أحـ) كتاب الذب األح (1)
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وةش كة زياد وكةم دةكات ـ بةشيَوةيةك كة هيض زيادةى نةخريَتةسةر ـ لة ، و ئة
 يدا ، جا هةركةس دريَذةى ئةو باسةى دةويَت با بؤى بطةرِيَتةوة . ان (ـ) اإلميكتيَبى 

: هةر ئةمةية كة منيش بيست  (ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  )دةَليَم 
ـ شوكر بؤ خواى ثةروةردطار ـ دامن بة بؤضوون  ساأل لةمةو ثيَش نووسيومة و تيَيدا

و مةزهةبى سةلةف ، و بريوباوةرِى ئةهلى سوننةدا ناوة و جيَطريم كردووة ، لة ثرس 
 ... .و باسةكانى ئيماندا ، 

بؤية نابيَت لة حوكمةكانياندا ـ ئةو كةسانةى كة بةنارِةوايى ثيَشةوا تؤمةتبار 
وة ناشبيَت : بة دوو ثيَوةر  و دوو هةوان بيَت !!! دةكةن !!! ـ كورد ووتةنى : يةك بان

 ثيَوانة بكةن !!!

ـ بة  ي (ـ) األلبان، و  ) ابن منده (بؤية ثيَويستة لةووتةى هةردوو ثيَشةوا 
رِةمحةت بن ـ بةباشرتين شيَوة ليَك بدريَتةوة ، و هةموو ووتةكانيان لةم بارةيةوة 

مةبةستيان ئاشكرا بكةين ، هةروةكو  كؤبكةينةوة ، و حوكميان لة سةر بدةين ، و
)) إذا كان ـ خوا بيثاريَزيَت ـ لةم بارةيةوة فةرموويةتى :  ) صاحل الفوزان (ثيَشةوا 

جمع كالم ـى آخره ويـي النقل من أوله إلـوالبد من نقل كالم أهل العلم فعليه أن يستوف
ى بعض وال ـض كالمه إلختلف كتبه حَّت يتضح مقصوده ويرد بعـمسألة من مـي الـم فـالعال

م ـى العالـالفهم وأن ينسب إل رك الطرف اآلخر ؛ ألن هذا يسبب سوءـيكتفي بنقل طرف ويت
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، واتة : ئةطةر هةر ثيَويستى كرد ووتةى زانايان بطيَرِدريَتةوة ،  (2) م يقصده ((ـما ل
طةأل ئةوا ثيَويستة لةسةرى بةتواوى بيطيَرِيَتةوة لة سةرةتاوة تاكو كؤتايى ، لة

كؤكردنةوةى هةموو ووتةكانى زاناكة لةو ثرس و باسةدا لةكتيَبةكانى بةطشتى ، بؤ 
ئةوةى مةبةست لةووتةكةى ئاشكرا بيَت ، وة ووتةكانى بطةرِيَنيَتةوة بؤ الى يةك ، 

بةسى بزانيَت ، ضونكة  بة كةى ترى واز ليَبيَنيَت ، والكى بطيَرِيَتةوة واليةنةك 
ثاأل كة  ةيشتنى هةَلة ، و ئةوةى ئةو زاناية شتيَكى بدريَتةئةمة دةبيَتة هؤى تيَط

 مةبةستى نية .

وة ئةطةر الزميَكى خراث هةبوو بؤ ووتةكانيان ، ئةو الزمة وةرنةطرييَت 
بةتايبةت لة كاتيَكدا كة ثيَضةوانةى ئةوةيان لةووتةكانياندا دةربرِية وبةرائةتى 

ـ  ) ابن تيمية (ثيَشةوا وتةكةى ثيَشووى هةروةكو لة وخؤيانكردووة لةثيَضةوانةكةى ، 
...  )) : بووىووتةى زانايان فةرموو نارِةوايى بة رِةمحةت بيَت ـ  سةبارةت بةالزمى

جب التزامه إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض ، و قد ثبت ـالزم قوله الذي ليس حبق : فهذا ال ي
ن حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له ن مث إن عرف مـر النبييـأن التناقض واقع من كل عالـم غي

م يلتزمه ، لكونه ـجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لـفقد يضاف إليه و إال فال ي
 . (1) ((... قد قال ما يلزمه وهو ال يشعر بفساد ذلك القول و ال يلزمه 

                                                           
 (. 6ـ  5: ص  ، للدوسـري ) مقدمة رفع الَّلئمة (2)
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وةى خوازراوى نارِةواى ووتةكةى : ئةم جؤرةيان نابيَت ثابةند بكريَت ثيَ... واتة : 
، ضونكة ئةوثةرِى كة بووتريَت ئةوةية كة ووتةكانى دذيةك بوونةتةوة ، وة لة 
شةريعةتيشدا ئةوة جيَطر سةمليَنراوة كة هةموو زانايةك ووتةى دذيةكى ىلَ 
دةكةويَتةوة ، جطة لة ثيَغةمبةران نةبيَت ، ثاشان ئةطةر بة شيَوةيةك بزانريَت كة 

ت ئةطةر ئاشكرا بكريَت ، ئةوا دةتوانريَت ئةو كةسة ثابةندى ئةو بؤضوونة دةبيَ
ئةوةى بدريَتة ثاأل ، ئةطةرنة نابَت و دروست نية ئةوةى بدريَتة ثاأل ئةطةر خراثى بؤ 
ئاشكرا بوو ثابةند نابيَت ثيَوةى ، ضونكة ئةو ووتةيةكى فةرمووة ئةوةى خواستووة ، 

 تة ثاَلى .و بآ ئاطاش بووة لة ثوضةَلى ئةو ووتةية ، بؤية نابيَت بدريَ

ش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةطيَرِانةوةى بؤ  ري (ـ) ابن جرير الطبثيَشةوا  ـ 4
)) قال بعضهم : اإلميـان  بؤضوونى ئةهلى سوننة لةثرس وباسى ئيماندا فةرموويةتى :

ي ـمعانـن من هذه الـفمن أتى ِبعنيي جوارح .ـ: معرفة ِبلقلب ، وإقرار ِبللسان ، وعمل ِبل
ر جائز أن يقال أنه مؤمن ، ولكنه يقال له إن كان اللذان أتى ـثة ولـم أيت ِبلثالث فغيالثال

، واتة :  (1) ي العمل مفرط ، فمسلم ((ـمعرفة ِبلقلب ، واإلقرار ِبللسان ، وهو فـا الـهمـب
زانني بةدأل ، ودانثيانان بةزمان ،  هةنديَك ووتوويانة : ئيمان بريتية لة

 جا ئةوةى دوو وواتا لةم سآ واتاية ئةجنام ةندامةكانى لةش .كردةوةكردنيشة بةئ
بدات ، وسآيةميانى ئةجنام نةدات ، ئةوا دروست نية ثآ بووتريَت ئيماندارة ، بةآلم 
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ى دةووتريَت موسَلمان ئةطةر ئةو دووةى كة ئةجناميانى داوة زانينى دأل ودانثيانانى يَث
 بيَت لةئةجنامدانى كردةوةكاندا . تزمان بيَت ، ئةطةرضى كةمتةرخةميشى كردبيَ

ش ـ بة  ي (ـحنبلـ) ابن رجب البةهةمان شيَوةى زانايانى ثيَشوو ثيَشةوا  ـ 5
ديِق ـا ِبلتصهَ ـا ُيسَتحقُّ ُدُخولُ ـة إمنَّ ـجنَّ ـ)) َوَمعلوٌم أن الرِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 

 ة ((ــجنَّ ـدُخَل الـاِر ، فـَيَ ــِل النَّ ـُرج ِمن أهــخـمن يَ  ُرجـخـا يَ ـهمـِبلَقلِب ، َمَع َشهاَدِة اللِ ساِن ، َوبِ 
ت بة بةرِاست دانانى دَلة ، ش، واتة : وة زانراويشة كة شاييستةيى رِؤشتنة بةهة (2)

ةو ـةر بـ، ه ه (ـول اللَّ ــد رسـحمـه ومـه إال اللَّ ـال إلووتنى : ) لةطةأل شايةتى دانى زمان 
 دةرِؤنة بةهةشتةوة . ن وـدؤزةخ دةردةض ةـان لـة دؤزةخيـة كـدووةش

)) وة لةووتةيةكى تريدا و لةليَكدانةوةى فةرموودةى شةفاعةدا فةرموويةتى : 
جوارح ، وإن كان أصل التوحيد ـال الـأعم نَ مِ  « طُّ رًا قَ ـيْ وا خَ لُ مَ عْ يَـ  مْ ـلَ  »مراد بقوله : ـوال

م يعمل ـه بعد موته ِبلنار ، إنه لحرقو ـي حديث الذي أمر أهله أن يـهذا جاء فـمعهم ، ول
ي حديث ـف  يب ِ ي حديث أنس عن النَّ ـهذا ما فـر التوحيد ... ويشهد لـرًا قط غيـخي

ي ـه ، فيقول : وعزتـي فيمن يقول : ال إله إال اللَّ ـفأقول َيرب ائذن ل » الشفاعة قال :
، ي الصحيحني ( ـخرجاه ف)  «ه ـرَيئي وعظميت ألخرجن من قال : ال إله إال اللَّ ـي وكبـوجالل

ى أن الذين ـوهذا يدل عل . « كَ يْ لَ إِ  كَ لِ ذَ  سَ يْ لَ  وْ أَ  كَ لَ  كَ لِ ذَ  سَ يْ : لَ  ولُ قُ يَـ فَـ  » وعند مسلم
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راً ـم يعملوا خيـخلوق هم أهل كلمة التوحيد الذين لـر شفاعة مـمته من غيـه برحـخرجهم اللَّ ـي
 . (1) قط جبوارحهم ((

: هةرطيز هيض  رًا قطـلـم يعملوا خي »ة فةرموويةتى : واتة : مةبةست بةوةى ك
، واتة : لةكردةوةى ئةندامةكان ، ئةطةرضى بنةواى  «خيَريَكيان نةكردووة 

كرد  ىيةكخواثةرستيان هةية ، بؤية لةفةرموودةى ئةو كةسةدا هاتووة كة فةرمان
رًا ـم يعمل خيلـ » : بة كةس وكارةكةى كة دواى مردنى بة ئاطر بيسوتيَنن هاتووة كة

...  «نةكردووة  ىيةكخواثةرستى هةرطيز هيض خيَريَك : جطة لة ر التوحيدـقط غي
لة  ة ـ ) أنس (ئةوةش كة ثاَلثشت وطةواهى ئةمة بدات فةرموودةكةى 

لة فةرموودةى شةفاعةتدا كة فةرموويةتى : ئةو كاتة  ثيَغةمبةرى خواوة 
بؤ هةموو ئةوانةى كردن بدة بة شةفاعةت  منيش دةَليَم : ئةى ثةروةردطارم رِيَطةم

)) ، ثةروةردطاريش دةفةرموويَت : سويَند بيَت بة  ه ((ـ)) ال إلـه إال اللَّ كة ووتوويانة : 
)) ال م ، هةموو ئةوانة دةردةكةم كة ووتووبيَتيان : ـ رَيء وعظمة ((ـعزت وجالل وكب

وة ، يحةكةياندا طيَرِاويانةتةوة ، ثيَشةوايان بوخارى وموسليم لة صح ه ((ـإله إال اللَّ 
 سَ يْ )) لَ ةرموويَت : ـار دةفـ، وة خواى ثةروةردطهاتووة موسلمدا ثيَشةوا لةرِيوايةتى 

وة ئةمةش  ئةوة نادريَتة تؤ . (( كَ يْ لَ إِ  كَ لِ ذَ  سَ يْ )) لَ : ئةوة بؤ تؤ نية ، يان  (( كَ لَ  كَ لِ ذَ 
طار بة بةزةيى ورِةمحةتى خؤى بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة ئةوانةى كة خواى ثةروةرد
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دةرياندةكات ، بةبآ شةفاعةتى دروستكراوانى ، كةسانى خاوةن ووتةى 
 يةكخواثةرستني ، ئةوانةى كة هةرطيز هيض خيَريَكيان نةكردووة بة ئةندامةكانيان .

دا و ـ ( 602ـ  597/  2) معارج القبول : لة  حكمي (ـحافظ الـ) الثيَشةوا  ـ 6
باس لةوة دةكات كة ئةطةر ئيمان بة تةنها باس بكريَت  ان (ـاإلمي ) مرتبةلة باسى 

ئةوا مةبةست ثآى هةموو ئايينة ، ثاشان بةَلطةى قورئانى ثريؤز و سوننةتى 
، هةر ئةوةش بة مةبةستى سةلةف و ثيَشني دةزانيَت لة  ثيَغةمبةرى خوا 

كردةوةكانيش بةشن  ثيَناسةى ئيماندا كة دةَليَن : ئيمان ووتة وكردةوةية و هةموو
لةئيمان ... بةَلكو هةنديَكيان كؤرِاى هاوةآلن و شويَنكةوتوان و زانايانى لةسةر ئةوة 
دةطيَرِنةوة وةك ثيَشةوا شافعى و جطة لةويش ... وة ئينكارى ئةوةشيان كردووة 
لةسةر ئةوانةى كة كردةوة لةئيمان دةردةكةن و بةووتةيةكى داهيَنراويان زانيوة ... 

ةيدا ... وة كردةوةى ثيَشةوا ـارى لة صحيحةكـمةبةستى ثيَشةوا بوخ ةوةش بةهةر ئ
يش لة سوننةنةكةياندا دةزانيَت ... هةتا دواى باسةكةى  رمذي (ـ) التو ،  ) النسائي (

ي كتبهم يطول ذكره ، ـمهم فـحديث وتراجـ)) وكالم أئمة ال... و ثاشان فةرموويةتى : 
، واتة :  من قال : ... ((ـى أهل البدع مـصدوه بذلك الرد علا قـمـوهو معلوم مشهور ، وم

وة ووتةى ثيَشةوايانى ئةهلى حةديس ، لة طةأل ئةوةى كة لة كتيَبةكانيان باسيان 
ليَوة كردووة ، باسكردنى درِيَذة دةكيَشيَت ، زانرا و بةربآلويشة ، بةآلم ئةوةى 

وةى ئةهلى بيدةع وبيدعةكارانة ، مةبةستى ئةوان بيَت لةو وتانةياندا : بةرثةرضدانة
 لةوانةى كة ووتوويانة ... هتد .
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دواتر باسى ئةوانة دةكات كة ثيَشني و سةلةفى صاَلح بةرثةرضيان داونةتةوة ، 
لةوانةى كة دةَليَن : ئيمان تةنها بةرِاست دانانى دَلة !!! يان دةَليَن : تةنها زانني و 

 ةوانةى كة دةَليَن : ئيمان بريتية لةمةعريفةية بة خواى ثةروةردطار !!! وة ئ
دانثيانانى زمان بآ بوونى بريوباوةرِى دأل !!! وة ئةوانةش كة ووتوويانة : بةرِاست 
دانانى دأل و ووتن ودانثيانان زمانة !!! وة خةوارجيةكانيش كة ووتوويانة : ئيمان : 

ز ـ ، و نةمانى هةموو عيبادةت وطويَرِايةَليةكان دةطريَتةوة ـ سوننةت بن يان فةر
هةر بةشيَكى ئيمانةكة بةتاأل دةكاتةوة !!! ثاشان بؤضوونى جوبائى وموعتةزيلة 

 بةصريةكانيش ديَنيَتةوة !!!

لة كؤتاييشدا لة باسى جياوازى نيَوان بؤضوونى ئةوان و بؤضوونى ثيَشني و 
ف الصاحل ن قول السلـن هذا وبيـ)) والفرق بيسةلةفى صاَلح دةخاتة رِوو دةفةرموويَت : 

ي ـرطا فـر منها شـي الصحة ، بل جعلوا كثيـرطا فـال شـجعلوا كل األعمـم يـ: أن السلف ل
ان ، ومن لـم ـا قال عمر بن عبدالعزيز فيها : من استكملها استكمل اإلميـال ، كمـالكم

أعلم ه ـي الصحة ، واللَّ ـرطا فـمعتزلة : جعلوها كلها شـان . والـيستكملها لـم يستكمل اإلمي
، واتة : وة جياوازيش لة نيَوان ئةمة و ووتةى ثيَشني و سةلةفى صاَلح ئةوةية كة  ((

: سةلةفى صاَلح هةموو كردةوةكانيان بة مةرج دانةناوة بؤ دروستى ئيمان ، بةَلكو 
) ى كورِى ـ ) عمر (زؤريَكيان بةمةرج داناوة بؤ كةماَلى ئيمان ، هةروةكو ثيَشةوا 

ت بة كردةوةكان فةرموويةتى : ئةو كةسةى تةواوى بكات ئةوا سةبارة عبدالعزيز (
ئيمانةكةى كامأل كردووة ، وة ئةو كةسةش كة تةواوى نةكردووة ئةوا ئيمانةكةى 
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تةواونةكردووة ، بةآلم لةبةرامبةريشدا ، موعتةزيلةكان : هةموو  كامأل و
 يش زاناترة .كردةوةكانيان بة مةرج داناوة بؤ دروستى ئيمان ، خواى ثةروةردطار

طةورة زاناى هاوضةرخى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت  ) ابن ِبز (ثيَشةوا  ـ 7
ةوة داوة كة ـاذةى بـا ووتة و فةتوايدا لة باسى كردةوةدا ئامـبيَت ـ لة ضةندةه

ى ئيمان دادةنريَن ، ـ ال (ـ) كم، و  ال (ـرط الكمـ) شةن بة ـديَك كردةوة هـهةن
ةك ـ هةروةكو ضؤن ثيَشةوا ئةلبانيش بة رِةمحةت بيَت بةهيض كةضى بة هيض شيَوةي

شيَوةك مةبةستى ئةوةى نية ـ ئةويش مةبةستى ئةوة نية كة كردةوة لةئيمان 
 بةشيَكى نةزانيَت لةئيمان ، لةو ووتةو فةتوايانةش : دةربكات ، و بة

  بؤمان دا ـ جزيرة (ـ) اللة رِؤذنامةى  ) عبدالعزيز بن فيصل الراجحي (شيَخ
هـ ( 1415عام )  ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ رَ ـ )) سألت شيخنا اإلمام ) ابن ِبز ( دةطيَرِيَتةوة كة دةَليَت : 

رط  ـان ، أم شـرط صحة لإلميـال : أهي شــ عن األعم ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ رَ ـ ي أحد دروسه ــ وكنا ف
) ابن ِبز يَشةوا شيَخمان ث ةـثرسيارم ل ك ( 1415) ساَلى  ةـ، واتة : ل ال ؟ ((ـكم
ا مةرجة ـارةت بةكردةوة : ئايـدا بووين سةبـدةرسةكانية يةكيَك ل ةـكرد كاتيَك ل (

 بؤ دروستى ئيمان ، يان مةرجة بؤ تةواوى و كامَليَتى ؟

)) من يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة وةآلمدا فةرمووى :  ) ابن ِبز (ثيَشةوا 
ها كالصالة ، فمن تركها فقد كفر . ومنها ـان إال بـان ال يصح اإلميـرط صحة لإلميـال شـاألعم
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، واتة : هةنديَك  (1)ها ، مع عصيان اتركها وإمثه (( ـان بدونـال يصح اإلميـرط كمـما هو ش
لة كردةوةكان هةن مةرجة بؤ دروستى ئيمان ، بةشيَوةيةك ئيمان دروست نية جطة 

ت كافر دةبيَت ، وة هةشيَتى بةوة نةبيَت وةك نويَذكردن ، ئةوةى كة واى ليَبيَنيَ
مةرجة بؤ تةواوى و كامَليَتى ، بةشيَوةيةك ئيمان دروستة بةجطة لةوانةش ، لةطةأل 

 سةرثيَضى خاوةنةكةى و تاوانباريَتى .

  كرا هاتووة كة :  ) ابن ِبز (وة لةثرسياريَكيشدا كة ئاراستةى ثيَشةوا ((
، واتة : ئايا  ان ؟ ((ـر كصحة لإلميـأو تعتب ان ،ـاال لإلميـر كمـجوارح هل تعتبـال الـأعم

كردةوةى ئةندامةكان بةتةواكةر وكةماَليَتى ئيمان دادةنريَت ، يان بةمرجى دروستى 
 ئيمان دادةنريَت ؟

جوارح فيها ما ـال الـ)) أعملةوةآلمدا فةرمووى : ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثيَشةواش 
ان ، ـان ، والصواب أن الصوم يكمل اإلميـميان ، وفيها ما تركه مناف لإلـال لإلميـهو كم

                                                           
 (. هـ ، الثالث1423/ 13/7 : يـف، 12506جزيرة ـ عدد ـ) نقاًل عن جريدة ال (1)

م يكفر اترك الصالة ـ: )) من ل ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ بن فيصل الراجحي ، فقلت له ويقول الشيخ عبد العزيز 
 (.( رط صحة ؟ـال ؟ أم شـرط كمـمن السلف ، أيكون العمل عنده ش

ان به منه ؛ ـا يصح اإلميـهم اختلفوا فيمـرط صحة ، إال أنـجميع شـفقال : )) ال ، بل العمل عند ال
ه بن شقيق . وقال ـا حكاه عبداللَّ ـ، كم اع الصحابة ـمـ، وعليه إجاعة : إنه الصالة ـمـفقالت ج
ان ـهذا اإلميــميعاً . لــان عنـد السـلف جــرها . إال أن جنس العمـل البـد منـه لصـحة اإلميــآخرون بغي

 (.( جتمعةـها مـعندهم قول وعمل واعتقاد ، ال يصح إال ب
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ان ، ومعصية ، أما ـي اإلميـان وضعف فـي اإلميـان ، وتركها نقص فـال اإلميـالصدقة من كم
ي ـه العافية ، وهكذا كون اإلنسان أيتـر ، نسأل اللَّ ـالصالة فالصواب أن تركها كفر أكب

كونه يكثر من الصالة ومن صوم التطوع ، ان ، و ـال اإلميـحات ، هذا من كمـال الصالـِبألعم
، واتة : كردةوةى  (1) انه ((ـا يقوى به إميـمـان ، مـال اإلميـومن الصدقات ، هذا من كم

تياياندا هةية ة تةواويَتى وكامليَتى بؤ ئيمان ، و ئةندامةكان ليَيان هةية مةرجى
ةى دروستيش ئةوةية كة َلكةرةوةيةتى ، وة ووتابةت وازليَهيَنانى ثيَضةوانةى ئيمان و

رِؤذوو ئيمان تةواودةكات ، زةكاتيش لة تةواويَتى وكامَليَتى ئيمانة ، وازليَهيَنانيشى 
ناتةواوية بؤ ئيمان ، والوازى بؤ ئيمان ، وتاوانيشة ، بةآلم سةبارةت بةنويَذ ئةوا ووتةى 

اريَزيَت ، و وازليَهيَنانى كوفرى طةورةية ، خواى ثةروةردطار مبانث دروست ئةوةية كة
هةروةها بةو شيَوةيةى كة مردؤظ كردةوة ضاكةكان ئةجنام دةدات ، ئةوة لةتةواوى ئيمانة 
، و كة نويَذيَكى زؤر دةكات ، يان رِؤذووى سوننةت دةكات ، يان لة زةكات داندا ، 

 . كامليَتى و تةواوى ئيمانة ، و لةوانةشة كة ئيمانةكةى ثآ ثتةو دةكات ئةمة لة

                                                           
 (. 7، س  150 ـ 149/ 28( جزءا : 30جموع فتاوى ابن ِبز )ـ) م (1)

؟  ف م سئل اإلهاا أمحد اآلن عن ع ار. األل اني: ))  ـ هُ ـاللَّ هُ ظ  ِفـ َحي ـمدخلـقال الشيخ ربيع بن هادي ال
ك ف إنسان حيارب اإلرجاء طوم  ح اتوه يف عودد هون كب وه ويف أشورطبه ويف       .  ل ا  : ل   هرجئا

ي التوحيـد ] ـ) كلمـة فـ؟!! ((  رجويء ن وا  ف وه : إنوه ه   !!!  بودرت هنوه ع وار.    ثا؟!!!  ح اته ك  ا
، وأصـــل  86جديدة ، ص : ـحدادية الــــال الــــبعـــض أعمـــ ـىوكـــذلك جعلنـــاكم أمـــة وســـطاً [ ، وتعليـــق علـــ

 (.21/12/1425)  : يـي فـمدخلـشيخ العالمة ربيع بن هادي الالالكتاب : لقاء مع 
 (. http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002 ) : الرابط

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002
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ئايا طوزارشكردن بةوةى كة هةنديَك و ووتةيةى ثيَشةوا دةثرسم : ثاش ئةم دو
ن ، هةروةكو ـ ال (ـرط الكمـ) شلةكردةوةكانى رِووكةش ، يان ثايةكانى ئيسالم كة 

ن ، ـ ان (ـال اإلميـ) كملةووتةى يةكةمى ثيَشةوادا دةردةكةويَت ، يان بةوةى كة 
ـ  ) ابن ِبز (ةطةيةنيَت كة ثيَشةوا هةروةكو لةووتةى دووةمدا ئاشكراكراوة ، ئةوة د

بة رِةمحةت بيَت ـ كردةوة لةئيمان دةردةكات ؟!!! بة دَلنياييةوة لةوةآلمدا ـ هةر 
وةكو لةحةقى ثيَشةوا ئةلبانيش دةووتريَت ـ : نةخيَر هةرطيز ئةم ثيَشةواية كردةوة 

ةروةكو ضؤن لةئيمان دةرناكات ، بةَلكو كردةوة بة بةشيَك لةئيمان دةزانيَت !!! ه
 ثيَشن وسةلةفى صاَلحى ئةم ئوممةتة برِياريان لةسةر داوة .

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةو زانايانة بةمورجيئة نازانيَت  ) ابن ِبز (بةَلكو ثيَشةوا 
و نةكردنيان ـ واتة : ضوار  جوارح (ـ) ال، كة وازهيَنان لةكردةوةكانى رِووكةش 
كافرنازانن ، ئةطةر كةسةكة شايةتوومانى ثايةكةى ئيسالمة جطة لةشايةتوومان بة

هيَنابيَت ـ واتة : لةطةأل ئةو شايةتوومانةدا ئةصلى ئيمانى هةبيَت ـ ، هةروةكو 
اِء الذين قالوا ِبَعَدِم ُكفِر َمن تـََرَك أعمـاَل ـ)) ُسئَل َعن الُعلملةم ثرسيارةدا هاتووة : 

، مرجئِة ؟ (( ـاِن القليبِ  ـ هل ُهم من الـوِد أصِل اإلميِن ، وُوجُ ـجوارِِح ـ َمع تـََلفُِّظِه ِبلشهاَدتيـال
واتة : ثرسيارى ليَكرا سةبارةت بةو زانايانةى كة ئةو كةسانة بةكافر نازانن كة واز 
لةكردةوةى ئةندامةكان دةهيَنن ، لةطةأل بوون و ووتنى شايةتوومان ، بوونى بنةواوى 

 ة مورجيئةن دةذميَردريَن ؟ئيمان كة لة دَلداية ، ئايا ئةو زانايانة ل
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اعة . فمن قال ـجمـ)) هذا من أهل السنة والئةمةش دةقى وةآلمى بةرِيَزيانة : 
رة عظيمة ـحج ، هذا ليس بكافر ، لكنه أتى كبيـبعدم كفر من ترك الصيام ، أو الزكاة ، أو ال

اترك الصالة ر . أما ـى الصواب ال يكفر كفرا أكبـاء ، لكن علـ، وهو كافر عند بعض العلم
 ر ، إذا تعمد تركها .ـفاألرجح فيه أنه كفر أكب

رة من الكبائر ـحج ، فهو كفر دون كفر ، معصية وكبيـو أما ترك الزكاة ، والصيام ، وال
 بُ ذَّ عَ يُـ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يَـ  هِ ى بِ تَ ؤْ يُـ  » ي من منع الزكاة :ـقال ف ى هذا أن النيب ـ، والدليل عل

 . « هِ الِ ـِبَِ 

يَوَْم ُُيََْم َعلَيَْها ِِف نَارِ َجَهنذَم َفتُْكَوى بَِها ِجَباُهُهْم  ] عليه القرآن الكرمي : لَّ دَ  اـكم
وَن  نُْفِسُكْم فَُذوقُوا َما ُكنْتُْم تَْكَِنُ

َ
) التوبة :  [وَُجنُوبُُهْم َوُظُهورُُهْم َهَذا َما َكََنُْتْم ِۡل

35 . ) 

إببله ، وبقره ، وغنمه ، وذهبه ، وفضته ، مث يـََرى سبيله  اله ،ـر النيب أنه يـَُعذَُّب ِبـأخب
جنة ، ـى الـم يكفر ، كونه يرى سبيله إما إلـى أنه لـى النار ، دل علـجنة أو إلـى الـبعد هذا إل

رزخ ، وال ـى أنه متوعد ، قد يدخل النار ، وقد يكتفي بعذاب البـى النار ، دل علـوإما إل
 . (1) رزخ ((ـي البـجنة بعد العذاب الذي فـى الـيدخل النار ، بل يكون إل

                                                           
 (. 145ـ  144/  28( جزءا :  30جموع فتاوى ابن ِبز )ـ) م (1)

جوارح مـع تلفظـه ـال الــاء الـذين قـالوا بعـدم كفـر مـن تـرك أعمــ)) العلمـ:  ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ العالمة ابن ِبز  وقال
 (. 94جلة الفرقان العدد : ـ) م اعة ((ـجمـان القليب هم من أهل السنة والـجود أصل اإلمين ، وو ـِبلشهادتي
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واتة : ئةم جؤرة زانايانة لة ئةهلى سوننة و جةماعةن . ئةو كةسةى بَليَت : 
رِؤذوونةطرتن و زةكات نةدان و حةج نةكردن كافر نية ، بةآلم تاوانيَكى طةورةى 

، بةآلم ووتةى  ئةجنام داوة ، كةضى لةالى هةنديَكى تر لة زانايان بة كوفر دادةنريَت
دروست ئةوةية كة ئةو سآية كوفريَكى طةوةرة نية ، بةآلم لةنويَذنةكةردا ووتةى 
هةَلبذاردة ئةوةية كة كافرة وكوفرةكةشى كوفرى طةورةية ، ئةطةر بةئةنقةست وازى 

 ليَبيَنيَت .

بةآلم زةكات نةدان و رِؤذوونةطرتن و حةج نةكردن كوفرةكةى بضووكة ، و 
رةى ئةجنام داوة ، بةَلطةش لةسةر ئةمة ئةوةية كة ثيَغةمبةرى خوا تاوانيَكى طةو

  سةبارةت بة زةكات نةدةر فةرموويةتى : لة رِؤذى دواييدا دةهيَنريَت و بةماأل و
 سامانةكةى سزا دةدريَت .

يَوَْم ُُيََْم َعلَيَْها ِِف نَارِ َجَهنذَم َفتُْكَوى  ]هةروةكو قورئانيش باسى كردووة كة :  
 ِ وَن ب نُْفِسُكْم فَُذوقُوا َما ُكنْتُْم تَْكَِنُ

َ
 .[َها ِجبَاُهُهْم وَُجنُوبُُهْم َوُظُهورُُهْم َهَذا َما َكََنُْتْم ِۡل

داوين كة زةكات نةدةر بةسامان ، و يَهةواَلى ئةوةى ث ثيَغةمبةرى خوا 
ة لةثاش مةرِوماآلت ، وئاَلتون ، وزيوةكانى ، ئةزيةت دةدريَت ، و ووشرت ومانطا و

ئةوة رِيَطةى خؤى دةطريَتةبةر يان بةرةو بةهةشت يان بةرةو دؤزةخ ، ئةمةش 
بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة بة نةكردنى ئةو كارةى كافر نةبووة ، ضونكة ئةو كةسة 
دواتر رِيَطةى خؤى دةطريَتةبةر بؤ بةهةشت يان بؤ دؤزةخ ، ئةمةش بةَلطةية لةسةر 
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نها سزايى ناو ةرِةنطة برِواتة دؤزةخةوة ، لةوانةشة تئةوةى كة هةرِةشة ليَدراوة ، 
طؤرى بةس بيَت ، ثيَويست بةوة نةكات برِواتة دؤزةخةوة ، بةَلكو دواى ئةو سزايةى 

 كة لة ناو طؤرِدا بينيويةتى برِواتة بةهةشةتةوة .

ها طةورة زاناى ةبؤمان ئاشكرا دةبيَت كة ضةند : لةكؤتايى ئةم خستنة ر ووة
ة ، ثيَش ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ـلةفى صاَلحى ئةم ئوممةتثيَشني وسة

ةش ـا بيَت ، لةوانـان بةواتـان هةية ، جا بةرِاشكاوى بيَت ، يـان دةربرِينيـهةم
) ابن منده ، و  ) ابن تيمية (، و  ) الشافعي (، و  ي (ـ) ابن حجر العسقالن: ثيَشـةوايان 

) ، و  حكمي (ـحافظ الـ) ال، و  ي (ـحنبلـ) ابن رجب ال، و  (ري ـ) ابن جرير الطب، و  (
ـ و ضةندةها زاناى تر كة  يَتب ى خواى ثةروةردطار لة هةموويانـ رِةمحةت ابن ِبز (

ئيَرة شويَنى هيَنانةوة و كؤكردنةوةى هةموويان نية ، بؤية ئةو كةسانةى كة ثيَشةوا 
لةبةر ئةو ووتةيةى ـ بيانةويَت يان نة ـ تؤمةتباردةكةن ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةبانى 

تؤمةتبارى ئةو ثيَشةوايانةش دةكةن بة هةمان تؤمةت !!! ضونكة ووتةى هةموويان 
 هاودةنطة لةطةأل يةكدا ئةطةرضى جياوازى لةووشة و دةربرِينياندا هةبيَت !!!

بؤية ئةو برِطةيةى كة طومانى خوازراوى ترى ليَدةكريَت لةووتةى زانايان ، 
 ) ابن تيمية (ويستة لة رِوانطةى ووتةكانى تريان ليَكبدريَتةوة ، هةروةكو ثيَشةوا ثيَ

ة ِبـا ـارة مومهة مقرونـر بعبـإذا عب ر الرسول ـ)) فغيـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 
فالوهم إذا كان لسوء فهم  ـوأيضا ـ  ل اإلسالم .ـذا سائغا ِبتفاق أهـهام كان هـيزيل اإلي

ي ـرط فـمتكلم بذلك ِبس ، وال يشتـى الـم يكن علـن ، لـمتكلميـستمع ال لتفريط المـال
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ي العلم أن ال يتوهم متوهم من ألفاظهم خالف مرادهم ، بل ما زال ـاء إذا تكلموا فـالعلم
 حق ((ـن ِبلـمتكلميـي الـالناس يتومهون من أقوال الناس خالف مرادهم ، وال يقدح ذلك ف

(1) . 

ئةطةر برِطةيةكى نائاشكراى خستةرِوو  طة لة ثيَغةمبةرى خوا واتة : ج
لةطةأل ووتةى تردا كة ئةو نائاشكراية رِوون دةكاتةوة ، ئةوة شتيَكى وةرطريا و 

وة هةروةها : نائاشكرايى ئةطةر لةاليةن  ئاسايية بةيةك دةنطى ئةهلى ئيسالم .
ئةوا هيض شتيَك لةسةر  تيَطةيشتنى طويَطرةوة بيَت نةك كةم تةرخةمى بيَذةر ،

بيَذةرةكة نية ، وة مةرجيش نية لة زانايان ئةطةر ووتةيةكيان لةزانستدا فةرموو 
ئيرت نابيَت لةالى كةس ـ بة ثيَضةوانةى مةبةستيان ـ نائاشكرايى وهةَلة تيَطةيشنت 
دروست بيَت بةهؤى ووشةكانيانةوة ، بةَلكو تا ئيَستاش هةر بةردةوام خةَلكى بة 

نةى مةبةستى بيَذةرةكانيان هةَلةتيَطةيشنت دروست دةبيَت ، ئةوةش هيض ثيَضةوا
 تانةيةك نية لة بيَذةرانى رِةوايى .

وازهيَنان  ال (ـرط الكمـ) شى مةبةست لة برِطة : ضوارةم رِوونكردنةوةى
بةَلكو وازهيَنانة لةتاكى  ) ترك العمل كله = ترك جنس العمل (نية لةكردةوة بةطشتى 

 : ي األربعة (ـمبانـال = آحاد الـ) آحاد األعم كردةوةكان

                                                           
 (. 705:  2: ، البن تيمية ى البكري ـ) الرد عل (1)
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ليَكدانةوةى مةبةست لةووتةى زانايان بةويست وئارةزووى كةس نية ، بةَلكو 
ويست و مةبةستى خؤيةتى ، دةركةوتنى ئةوةش بة كؤكردنةوة و طيَرِانةوةى  يَىبة ث

) ثيَشةوا تةواوى ووتةى ئةو زانايةية كة دةمانةويَت لة ووتةكةى بطةين ، هةروةك 
)) إذا كان والبد من ـ خوا بيثاريَزيَت ـ لةم بارةيةوة فةرموويةتى : صاحل الفوزان ( 

ي ـم فـجمع كالم العالـى آخره ويـي النقل من أوله إلـيستوف م أهل العلم فعليه أنالنقل ك
ى بعض وال يكتفي بنقل ـختلف كتبه حَّت يتضح مقصوده ويرد بعض كالمه إلـمسألة من مـال
م ـم ما لـى العالـرك الطرف اآلخر ؛ ألن هذا يسبب سوء الفهم وأن ينسب إلـف ويتطر 

ووتةى زانايان بطيَرِدريَتةوة ، ئةوا  بوو، واتة : ئةطةر هةر ثيَويست  (1) يقصده ((
ثيَويستة لةسةرى بةتواوى بيطيَرِيَتةوة لة سةرةتاوة تاكو كؤتايى ، لةطةأل 

كة لةو ثرس وباسةدا لةكتيَبةكانى بةطشتى ، بؤ كؤكردنةوةى هةموو ووتةكانى زانا
ئةوةى مةبةست لةووتةكةى ئاشكرا بيَت ، وة ووتةكانى بطةرِيَنيَتةوة بؤ الى يةك ، 

بةسى بزانيَت ، ضونكة  بة كةى ترى واز ليَبيَنيَت ، وال كى بطيَرِيَتةوة وةيالنةك 
يَكى بدريَتة ثاأل ئةمة دةبيَتة هؤى تيَطةيشتنى هةَلة ، وئةوةى ئةو زاناية شت

 كةمةبةستى نية .

ضونكة ئةطةر وا نةبيَت خراث تيَطةيشنت رِوودةدات لة ووتةى زانايان ، و 
 .دةبيَتلةم ثرس و باسةدا ئاشكرا  ، هةروةكوتى تر لة ووتةكانيان دةكةويَتةوةمةبةس

                                                           
 (. 6ـ  5: ص  ، للدوسـري ) مقدمة رفع الَّلئمة (1)
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ط ر ـحة شـال الصـالـ)) األعم :ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة دةَليَت 
لة ليَكدانةوةى ئةم ووتةية دةبيَت دوو خاأل رِةضاو بكريَت بؤ  لكمـال اإلميـان ((

 تيَطةيشنت لة مةبةستى لةم ووتةيةدا ، كة ئةوانيش :

) لةتاكى كردةوةكانة  ةى وازهيَنانيَى ثيَشةوا مةبةست ثيةووتةئةم  يةكةم :
ةرضدانةوشة بؤ خةواريج كة ، و بةرث ي األربعة (ـمبانـجوارح = آحاد الـال الـآحاد أعم

دةبيَتةوة ، يان بة ئةجنامدانى ئيمان لةاليان بة نةكردنى ثيَويستيَك بةتاَل
 .قةدةغةكراويَك 

رط لكمـال اإلميـان ـحة شـال الصـالـ)) األعمـ واتة :  مةبةست لةم برِطةية  دووةم :
 . العمـل () ترك العمـل كله = ترك جنس كردةوة بةطشتى  وازهيَنان نية لةـ  ((

 ئةوةش كة ثاَلثشتى ئةمة بكات ضةند شتيَكة :

ووتةكانى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ يةك يةكرت رِوون دةكاتةوة ،  : 1
 و ئاشكراى دةكات ، بؤية نابيَت ـ ئةمةى وةرطرم و واز لة ووتةكانى ترى بيَنم .

ئةم برطةية ، بةضةند لة هةنديَك لة ووتوويَذةكانيدا دواى بةكارهيَنانى  : 2
ديَرِيَك ئةوةى فةرمووة كة ئيمانى بآ كردةوةى ضاك هيض سوديَك بةخاوةنةكةى 

ان بدون عمل ال يفيد ، وأن العمل ـ)) ... اإلميناطةيةنيَت ، هةروةكو فةرموويةتى : 
ال  ِبلعمل الصاحل ؛ ألننا ان يذكره مقروَنً ـا يذكر اإلميـه حينمـان ، فاللَّ ـالصاحل من اإلمي

بدون عمل صاحل ، إال إلنسان نتخيله خيااًل ، آمن ِمْن هنا ، قال :  اَنً ـنستطيع نتصور إمي
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، هذا نستطيع نتصوره ، لكن  ه ، ومات من هناـحمد رسول اللَّ ـ، وم هـأشهد أن ال إله إال اللَّ 
، وال يعمل ا شاء ـمـم ه ، ويعيش دهراً ـحمد رسول اللَّ ـه ، مـإنسان يقول : ال إله إال اللَّ 

ى قلبه ـان إلـمَّـا يدخل اإلميـ؟ فعدم عمله الصاحل ، هو كدليل أنه يقوهلا بلسانه ، ول حاً ـصال
، واتة : ... ئيمان بةبآ كردةوة سودى نية ، ضونكة خواى ثةروةردطار كة  (1) ... ((

باسى ئيمان دةكات لةطةأل كردةوةى ضاكدا باسى دةكات ، ضونكة ئيَمة ناتوانني 
) ، بةآلم مرؤظيَك بَليَت : ... ورى ئةوة بكةين كة ئيمانى بآ كردةوة هةبيَت ، تةصة

وثاشان تةمةنيَكى دريَذ مبيَنيَتةوة كةضى هيض  ه (ـحمد رسول اللَّ ـه ، مـال إله إال اللَّ 
كردةوةيةكى ضاك ئةجنام نةدات !!! بآ طومان نةبوونى كردةوةى ضاكى بةَلطةية 

 ةكةى تةنها بة زمانة ، و ئيَمان نةرِؤشتووةتة دَليةوة .لةسةر ئةوةى كة شايةتومان

) ثاشان ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة ليَكدانةوةى فةرموودةى  : 3
دا ـ كة ناوةكةى واتاكارى ـ ) حكم اترك الصالة (، و لة نووسراوى  (2) الشفاعة (

يَت ، و باس لةوازهيَنان ناوةرِؤكةكةيةتى ـ سةبارةت بةثرس وباسى نويَذنةكةر دةدو
، هةروةكو خؤى ئةوة  ) ترك العمل كله = ترك جنس العمل (لةكردةوة بةطشتى ناكات 

                                                           
 (. ريط السادس ـ الوجه األولـمفرد ـ الشـرح األدب الـ) ش (1)

ي ـال فـــي : أن هنــاك أحاديــث فيهــا نفــي العمــل مــع ذكــر بعــض األعمـــا يلـــمـــنبــه لوينبغــي أن يت (2)
ي الذي قتل مائة نفس ، قالت مالئكة العذاب : ـخدري فـي سعيد الـحديث نفسه ، كحديث أبـال
هجرة ، فصـار النفـي ـحة عملهـا كالــال صالــمع وجود أعمـ (.متفق عليه )  «راً قط ـم يعمل خيـل »
 (. 732/ 2 :كتاب التوحيد )  ي ـا أفاده ابن خزمية فـديث ليس نفياً للكل كمي هذه األحاـف
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متالئة ـ) الدرر الو لةكتيَبى  ي (ـحوالـ) سفر الئاشكرا دةكات لة رِةتدانةوةيةكيدا بؤ 
آلمى ئةم ةكة دبينيت لةو ( 126 ي نقد وتعقبات مواضع من ظاهرة اإلرجاء : صـف
ي ـ التارك ـ)) حيث جعل ـ أي : اإلمام األلباندا كة دةَليَت : ـ ي (ـحوالـ) الوتةيةى و

، واتة :  (3) ى هذا !! ((ـمن أهل الشفاعة ، وركَّب رسالته كلها عل ي مؤمناً ـالُكل ِ 
لةكاتيَكدا كة ـ ثيَشةوا ئةلبانى ـ وازهيَنةرى طشتى بؤ كردةوةكان بةئيمانداريَك 

 بةردةكةويَت ، و هةموو ناميلكةكةى لةسةر ئةمة دامةزراندووة .داناوة شةفاعةتى 

)) ليس كذلك ؛ فالرسالة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 
، واتة : ئةو شتة وانية ، ضونكة ناميلكةكة  ـ (( ى اترك الصالة ـ كسالً ـقائمة عل

 ذةكانى نةكات !!!لةسةر نويَذنةكةريَك دانراوة كة لةبةر تةمةَلى نويَ

هاودةنطى ثيَةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةطةأل زانايانى تر  : 4
) ترك العمل كله = ترك لةكافريَتى ئةو كةسةى كة بةتةواوى واز لةكردةوة دةهيَنيَت 

ـ سةرةرِاى ئةوةى كة دواى هيَنانى شايةتوومان تةمةنيَكى دريَذ  جنس العمل (
يةكى ترة بؤ ئاشكراكردنى مةبةستى ثيَشةوا ئةلبانى لة دةميَنيَتةوة ـ بةَلطة

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (بةكارهيَنانى ئةو برِطةية ، ثيَشةوا 
اِت ـإثـْبَ ي ـي : فِ ـانِ ـاِهِر . َوالثَّ ـاِت اْلُكْفِر الظَّ ـي إثـْبَ ـُدمُهَا : فِ ـاِن : َأحَ ـَها َطَرفَ ـَمْسأََلُة لَ ـِذِه الْ ـ)) َوهَ 

ميَ ـي ( فـَُهَو َمْبِِنٌّ َعلَ ـانِ ـا ) الطََّرُف الثَّ ـفََأمَّ  اْلُكْفِر اْلَباِطِن . ا ـَكمَ   الً ـَوَعمَ  اِن قـَْوالً ـى َمْسأَلَِة َكْوِن اإْلِ

                                                           
 (. 66ي : ص ـلحوالل) ظاهرة اإلرجاء :  (3)
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اَلَة ـَه فـََرَض َعَلْيِه الصَّ ـنَّ اللَّ ِه ِبَِ ـي قـَْلبِ ـفِ  اً ََثبِت اَنً ـإميَ  ناً ـِع َأْن َيُكوَن الرَُّجُل ُمْؤمِ ـُمْمَتنِ ـَوِمْن الْ  دََّم .ـتـَقَ 
،  !! َواَل َيُصوُم ِمْن رََمَضانَ !! ، ِه َسْجَدًة ـُد ِللَّ ـَرُه اَل َيْسجُ ـَحجَّ َويَِعيُش َدهْ ـاَم َوالْ ـَوالزََّكاَة َوالصِ يَ 
ْمَتِنٌع َواَل َيْصُدُر َهَذا إالَّ َمَع نَِفاٍق ـفـََهَذا مُ !! ، ى بـَْيِتِه ـُحجُّ إلَ ـَواَل يَ !! ، ِه زََكاًة ـَواَل يـَُؤدِ ي ِللَّ 

 . (1) اٍن َصِحيٍح ((ـي اْلَقْلِب َوزَْنَدَقٍة اَل َمَع إميَ ـفِ 

واتة : ئةم ثرس و باسة دوو الى هةية : يةكيَكيان : لة جيَطريبوونى كوفرى 
اليةنى  )رِووكةشة . و دووميش : لة جيَطريبوونى كوفرى ناوةوةية . سةبارةت بة 

لةسةر ثرس و باسى ئةوة بنيات نراوة كة ئيمان ووتة وكردةوةية ، هةروةكو  (دووةم 
 لةثيَشدا باسكرا . 

دَليدا بةوةى كة  انداريَكى تةواو بيَت لةـةرطيز ناكريَت كة كةسيَك ئيمـوة ه
خواى ثةروةردطار نويَذ وزةكات ورِؤذوو وحةجى لةسةر فةرزكردووة ، كةضى ذيانيَكى 

، يان رِؤذوو  !!! يَتةوة بآ ئةوةى سوذدةيةك بؤ خواى ثةروةردطار بةريَتدريَذ دةميَن
، يان حةجى ماَلةكةى خوا  !!! ، يان زةكاتى ماَلةكةى بدا !!! لةرِةمةزان بطريَت

 ، ئةمةش هةرطيز نابيَت ، و ناكةويَتةوة جطة لةطةأل دوورِووى نةبيَت لة !!! بكات
 ت ، نةك لةطةأل بوونى ئيمانى رِاست ودروستدا .دَلةكةى ، لةطةأل بيَباوةرِيدا نةبيَ

                                                           
ـ  1/155: ، له ان األوسط ـو ) اإلمي، (  611/ 7:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) م (1)

156.) 
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)) إن ثيَشةوا ئةلبانيش هةمان واتا دووبارة دةكاتةوة ، هةروةكو فةرمووتى : 

ِبلعمل  ان يذكره مقروَنً ـا يذكر اإلميـحينم ـ لَّ جَ وَ  زَّ ـ عَ ه ـان بدون عمل ال يفيد ؛ فاللَّ ـاإلمي
صاحل ، إال أن نتخيله خياال ؛ آمن من هنا ـ قال : بدون عمل  اَنً ـالصاحل ؛ ألننا ال نتصور إمي

ه ـ ومات من هنا ... هذا نستطيع أن نتصوره ، ـحمد رسول اللَّ ـه ، و مـأال إله إال اللَّ  أشهد
ه ـ وال ـا شاء اللَّ ـمـه ؛ ويعيش دهره ـ مـحمد رسول اللَّ ـه ، مـلكن إنسان يقول : ال إله إال اللَّ 

ى قلبه ـان إلـم يدخل اإلميـه الصاحل هو دليل أنه يقوهلا بلسانه ، ول؛ فعدم عمل حاً ـيعمل صال
 ان النافع هو الذي يكون مقروَنً ـى أن اإلميـان ليدل علـحة بعد اإلميـال الصالـ؛ فذكر األعم

 . (1)ِبلعمل الصاحل (( 

واتة : ئيمانى بآ كردةوة سودى نية ، ضونكة خواى ثةروةردطار كة باسى ئيمان 
طةأل كردةوةى ضاكدا  باسى دةكات ، ضونكة ئيَمة ناتوانني تةصةورى ئةوة دةكات لة

بكةين كة ئيمانى بآ كردةوة هةبيَت ، جطة لةوة نةبيَت كة بةخةياآلت ئةو شتة 
ه ـ) أشهد أال إله إال اللَّ دروست بكةين ، ليَرةوة ئيمانى هيَنا و شايةتومانى هيَناوة : 

وخؤ لةوالوة كؤضى دواى كرد !!! ئةمة تةنها دةتوانني ، و رِاستة ه (ـحمد رسول اللَّ ـوم
ه ـحمد رسول اللَّ ـه ، مـ) ال إله إال اللَّ بةخةياأل تةصةورى بكةين ، بةآلم مرؤظيَك بَليَت : 

وثاشان تةمةنيَكى دريَذ مبيَنيَتةوة ـ ئةوةندةى خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَت  (
                                                           

 .(األولريط السادس / الوجه ـمفرد : الشـى األدب الـرحه علـ) ش (1)
هةروةكو ثيَشرت ئاماذةى بؤ كرا ، برِوانة لةسةر ـ  هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ رَ ـ ) ابن ِبز (  هةر ئةمةشة ووتةى ثيَشةوا

 (. يـأول الوجه الثان، ي ـريط الثانـالش، رح كتاب التوحيد ـمجيد شـ) فتح ال نووسينى بؤ :
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دات !!! بآ طومان نةبوونى كردةوةى ضاكى ـ كةضى هيض كردةوةيةكى ضاك ئةجنام نة
بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة شايةتومانةكةى تةنها بة زمانة ، و ئيَمان نةرِؤشتووةتة 
دَليةوة ، بؤية باسكردنى كردةوةى ضاك لة دواى ئيمان بؤ ئةوةية كة ئةوةمان ثآ 

 ا بيَت .رِابطةيةنيَت كة ئيمانى سودبةخش ئةو ئيمانةية كة كردةوةى ضاكى لةطةَلد

) ترك العمل كله = ترك جنس كردن و وازهيَنان لةكردةوة بة طشتى  كةواتة تةرك
، سةرةرِاى ذيانيَكى دريَذخايةن دواى هيَنان و ووتنى شايةتوومان ، لةالى  العمل (

ثيَشةوايانى سةلةف ، و ثيَشةوا ئةلبانيش لةطةَلياندا ، بةالف وئيديعاكردن 
ةكةى هيض سوديَك بةخاوةنةكةى ناطةيةنيَت ، ئةمةش دةذميَردريَت ، وشايةتوومان

لةبةشةكانى ترى ئةم نووسينةدا ، و لةباسى شوبهةى دووةمدا ـ بة ثشتيوانى خواى 
 ثةروةردطار ـ زياتر رِوون دةبيَةوة .

باسيَكى تر كة ثةيوةست بيَت بةم ثرس و باسةوة ئةوةية كة ئةطةر كةسيَك نويَذ 
كاربةدةستى موسَلمان فةرمانى ثآ بكات بة  كات ، وـ يان هةر واجبيَكى تر ـ نة

ئةجنامدانى ، ئةطةرنة ناضار دةبيَت بةكوشتنى ، كةضى ئةو هةر بةردةوام دةبيَت 
لةسةر ئةجنام نةدانى ، ئةطةرضى بطاتة ئةوةى كة بشكوذريَت !!! ئةوا ئةو جؤرة 

ر دةذميَردريَن كةسانة كة كوشتنيان ثيَش دةخةن لةسةر ئةجنامدانى ئةو واجبة بةكاف
ـ بة  ) ابن تيمية (، و طومانى ئةوة ناكريَت كة ئيمان لةدَلياندا هةبيَت ، ثيَشةوا 

ي العادِة أنَّ رَُجاًل يُكوُن ُمؤمنًا ِبقلِبِه ، ُمقرًَّا ـ)) ال يُتصوَُّر فرِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 
يُّ األمِر ـوما َجاَء ِبِه ، أيُمُرُه ول لنيب ريعِة اـه أوجَب عليِه الصالَة ، ُملتزِمًا ِلشـِبنَّ اللَّ 
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ي الباِطِن ، وال َيُكوُن إال كاِفرًا . َوَلو ـِبلصَّالِة فـََيمَتِنُع َحَّت يُقَتَل ، َوَيكون مع ذلَك ُمؤِمنًا ف
ا لو ـكم  حاِل َكِذًِب ِمنُه ،ـفعُلها كاَن هذا القوُل َمَع هذِه الأي ال ـَر أنـها َغيـقاَل : أَن ُمقرٌّ بوجوب

ه ، أو َجَعَل يَقتُل نبي اً ِمن ـحشِ  َويَقوُل : أشهُد أنَّ ما فيِه كالُم اللَّ ـي الـمصَحَف فـأَخَذ يُلقي ال
 اَن القلِب .ـي إميـه ، َوَنو ذلك من األفعاِل اليت تُنافـاألنبياِء َويَقوُل : أشهُد أنَُّه َرسوُل اللَّ 

ا أظهَرُه من القوِل ، فـََهَذا ـحاِل ، كان كاذًِب فيمـ الفإذا قاَل : أَن مؤمٌن بِقليب مَع هذهِ 
َهُة فِ ـالْ  َبِغي َتَدبُـُّرُه َفَمْن َعَرَف اْرتَِباَط الظَّاِهِر ِِبْلَباِطِن زَاَلْت َعْنُه الشُّبـْ  ي َهَذا اْلَباِب ((ـَمْوِضُع يـَنـْ
(1) . 

بةدأل ئيمانى واتة : لة بارودؤخى ئاساييدا ئةوة تةصةور ناكريَت كة ثياويَك 
هةبيَت ، و دانى بةوةدا نابيَت كة خواى ثةروةردطار نويَذى لةسةر فةرزكردبيَت ، 

ى هاتووة ، يَ، و ئةوةش كة ث وثابةنديش بيَت بة شةريعةتةكةى ثيَغةمبةر 
كةضى كة كاربةدةستى موسَلمانان فةرمانى ثآ دةكات بةنويَذكردن ئةو نويَذناكات 

ئةوةشدا بووتريَت : ئةو كةسة لةدأل وناخيدا ئيمانداريَكى تاكو دةكوذريَت ، لةطةأل 
تةواوة !!! و بةكافريش دانةنريَت !!! ئةطةر بشَليَت : من دان دةنيَم بةثيَويستى نويَذ 
، جطة لةوةى كة ئةجنامى نادةم !!! ئةم ووتةيةى لةطةأل ئةو بار وحاَلةى كة بامسان 

كة هةستيَك بةفرِيَدانى قورئان بؤ ناو ليَوةكرد درؤيةكة لةوةوة ، هةروةكو ئةوةى 
ثيسى ، وبَليَت : طةواهى وشايةتى ئةوة دةدةم كة ئةوةى كة تيَيداية ووتةى خواى 

                                                           
 (. 615/  7: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م (1)
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! يان هةَلدةستيَت بةكوشتنى ثيَغةمبةريَك لةثيَغةمبةران ، ودةَليَت : !!ثةروةردطارة 
وشيَوةى ئةو طةواهى وشايةتى ئةوة دةدةم كة : ئةمة ثيَغةمبةرى خواية !!!! وة ها

 كرادارانةى كة ئيمان لةدَلدا بةتالَ دةكاتةوة و ثيَضةوانةيةتى .

ئةطةر بَليَت : من لةم بار وحاَلةدا ئياندارم بةدَلم ، ئةوا درؤى داوةى لةوةى كة 
بةووتة دةرى برِيوة !!! ئةمة جيَطايةكة ثيَويستة تيَرامانى تيَدا بكريَت ، ئةو 

وةرِؤك ودَلةوة بزانيَت ، ئةوا توشى شوبهة نةبووة لةم كةسةى ثةيوةندى رِووكةش بة نا
 باسةدا وَليَى رِةويةتةوة .

)) ومَّت امتنع ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (هةروةها ثيَشةوا 
ها ، وال ملتزماً بفعلها ، وهذا  ـي الباطن مقرًا بوجوبـم يكن فـالرجل من الصالة حَّت يقتل !! ل

، واتة : وة  (1)ا استفاضت اآلَثر عن الصحابة بكفر هذا (( ـن ، كمـمسلميـق الكافر ِبتفا

                                                           
 (. 48/ 22:  ، البن تيمية موع الفتاوىجـ) م (1)

، هـذا البـاب  ـي: )) فمن عرف ارتباط الظاهر ِبلباطن زالت عنه الشبهة ف ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ وكذلك قوله 
وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر ِبلوجوب وامتنـع عـن الفعـل ال يقتـل أو يقتـل مـع إسـالمه 

ى مــن جعــل ـوالــَّت دخلــت علــ، جهمية ـمرجئة والـــى الـــعلــ فإنــه دخلــت عليــه الشــبهة الــَّت دخلــت
ممتنعون مـن قتـل ـهذا كـان الــولـ، يء مـن الفعـل ـها شــجازمة مع القدرة التامـة ال يكـون بــاإلرادة ال

وقد تقدم ، ان ـال ليست من اإلميـوأن األعم، ان ـى مسألة اإلميـهم فـى قولـهذا من الفقهاء بنوه عل
ال ـيء مـــن األعمــــان القلـــب التـــام بـــدون شــــوأن إميـــ، ان القلـــب ـوازم إميـــال مـــن لــــأن جـــنس األعمـــ
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هةر كاتيَك كة مرؤظ سورِبوو لةسةر نويَذنةكردنى تاكو بكوذريَت !!! ئةوا لةناخيدا 
دانى بةواجبيَتى نويَذةكةدا نةناوة ، و ثابةنديش نية بةكردنيدا ، ئةمةش 

كو بةَلطة و ئاساريَكى زؤرمان لةهاوةآلنةوة بةهاودةنطى موسَلمانان كافرة ، هةروة
 ثيَطةيشتووة بةكوفرى ئةم جؤرة كةسة .

ووتةى ثيَشةوا ئةلبانيش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةم بارةيةوة هاودةنطة لةطةأل 
 زانايانى ثيَشينى خؤى ، و هاودةنطى موسَلمانان ، هةروةكو فةرموويةتى :

لك ـ أي ترك الصالة ـ من الكفر االعتقادي ي ـ : قد يكون ذـ)) قلت ـ أي : األلبان
ن ، ـمصليـى فساد عقيدته ، كاستهزائه ِبلصالة والـرن به ما يدل علـأحياًَن ، وذلك إذا اقت

ي ، فتذكر هذا ، فإنه مهم ـا سيأتـحاكم إليها ، كمـي إذا دعاه الـى أن يصلـوكإيثاره القتل عل
 ))(1) . 

ئةوة ـ واتة : نويَذ نةكردنى ـ يةكيَك بيَت لة واتة : لةوانةية ـ هةنديَك جار ـ 
كاتيَكدا كة شتيَكى ثيَوة ثةيوةست دةبيَت ،  جؤرةكانى كوفرى بريوباوةرِ ، ئةوةش لة

بةَلطةية لةسةر خراثى بريوباوةرِى ، وةك : طاَلتةكردن بة نويَذ و نويَذخويَنان ، يان 

                                                                                                                                                 

ا تقـدم بيانـه (( ) ـان كمــأو جـزءاً مـن اإلميـ، ان ـسواء جعل الظاهر مـن لـوازم اإلميـ، متنع ـالظاهرة م
 (. 1/163: ، البن تيمية ان األوسط ـ( أو : ) اإلمي 616/ 7جموع الفتاوى : ـم

حديثية ـ، بعـد أن قـدم دراسـته الـ 134/ 7: ، لإلمام األلبانـي صحيحة السلسلة األحاديث )  (1)

 (. 3054حديث الشفاعة ، برقم : ـل
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ستى موسَلمانان بانطى ثيَشخستنى كوشتنى لة نويَذكردن لةو كاتةى كة كاربةدة
 دةكات بؤى ، هةروةكو دواتر ديَت ، جا ئةمةت لة ياد بيَت ، ضونكة زؤر طرنطة .

 انى ـةوا ئةلبـاركردنى ثيَشـتؤمةتب:  ةى دووةمـطومان وشوبه
بة  ـبةو واتايةى كة ئةوان مةبةستيانة  ـ ) ترك جنس عمل ( بةوةى كة

 : كوفر دانانَيت

كردنى ويستم ئةم باسةش وةكو يَةرِووى طومانى يةكةم وتاوتولةكاتى خستن
بةشيَك يان خاَليَك لةو خاَلة ـ واتة لةخاَلى يةكةم ـ خبةمةرِوو ، بةآلم لةبةر فراوانى 
و ضرِى بابةتةكة ئةوةم بةباش زانى كة لةذيَر ناونيشانيَكى ترى سةربةخؤدا 

ة تةواوكةرى باس و ثرسى بيخةمةرِوو ، بةآلم ئةوة دةَليَم : كة ئةم بةشة ب
 جا بابزانني :خستنةرِووى طومانى يةكةم دادةنريَت ، 

 و سنورى لة ووتةى زاناياندا ضية ؟ ) جنس العمل (واتاى  يةكةم :

ئايا ثيَشةوايان و زانايانى سةردةم بةكارهيَنانى ئةم زاراوةيان ثآ ضؤنة  دووةم :
 ؟!

ـ بةو واتايةى كة  العمل () ترك جنس لةكؤتاييدا : ئايا حوكمى  سآيةم :
 نةياران ليَكدانةوةى بؤ دةكةن ـ لةالى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ضية ؟
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سةرةرِاى ئةم هةموو رِوونكردنةوةش دةبيَت بزانريَت كة باسكردن و خستنةرِووى 
ية نةك كردارى ، ضونكة كةس  ) نظري (ئةم ثرس و باسة ، ثرس و باسيَكى 

واتة : ) سةر كةسيَك بدات كة هيض كردةوةيةكى ضاكى نةكردووة ةم لناتوانيَك حوك
، ضونكة تةنها خواية بةئاطا لةئاشكرا و ثةنهانيةكان !!! بؤ  ( لِ مَ عَ الْ  سَ نْ جِ  كَ رَ تَـ 

ئةوةى ثيَمان رِابطةيةنيَت كة فآلنة كةس يان فيسارة كةس هيض ضاكةيةكى 
 لةذيانيدا نةكردووة .

بؤ  انةوة تةنها بؤ بةرثةرضدانةوةى مورجيئةية ، وباسكردنيشى لةاليةن زاناي
تؤأل هةية لةنيَوان رِووكةش  جيَطريكردن وسةملاندنى ئةوةية كة ثةيوةنديةكى توند و

 دَلدا ، بةثيَضةوانةى بؤضوونى مورجيئة لةم ثرس وباسةدا ، خواش زاناترة . و

نيَوان باس و وة دةبيَت ئةوةش بزانريَت و رِةضاو بكريَت كة جياوازى هةية لة
، ضونكة زؤرينةى ووتةى زانايان  ال (ـ) ترك أفراد األعم، و  ) ترك جنس العمل (ثرسى 

لةباسى دووةمداية ، و كة باسيش لةسةر ثرس وباسى يةكةم بكريَت لةكاتيَكدا 
دةبيَت كة دةيانةويَت بةرثةرضى مورجيئة بدةنةوة لةوةى كردةوة بةشيَكة لةئيمان ، 

 توند وتؤأل لةنيَوان رِووكةش ودَلدا هةية .يان ثةيوةنديةكى 

ثيَشةوايان وزانايانى سةلةفى صاَلح وةكو لةثيَشدا خرايةرِوو ـ بةثيَضةوانةى 
كؤمةَلة طومرِا و الرِيَبووةكان ـ ئيمان بةوة ثيَناسة دةكةن كة بريتية لة ووتة 

،  اللسان ( ) قولو ووتةى زمان  ) قول القلب (، ووتةى دأل  ) قول وعمل (وكردةوة 
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، كردةوةش بة  جوارح (ـ) عمل الو كردوةى رِووكةش  ) عمل القلب (كردةوةى دأل 
، و  ) الكبائر (طشتى بة بةشيَك لة ئيمان دةزانن ، لة طةأل ئةوةشدا تاوانة طةورةكان 

ـ جطة لة نويَذ كة جيَطةى خيالف  ) ترك آحاد العمل (وازهيَنان لة تاكى كردةوةكان 
ةنيَوان ئةهلى سوننةدا ـ بة كوفر نازانن ، و ضةند طروث و كؤمةَليَك و جياوازية ل

 ثيَضةوانةيان بوونةتةوة لةم بريوباوةرِةياندا ، لةوانةش :

خةواريج وموعتةزيلةية ، كة ئيمان لةاليان ووتة وكردةوة وبريوباوةرِة ، كةضى 
نديَك ـ تاكى ثيَضةوانةى ئةهلى سوننةن لةوةى كة ئةو كةسةى كة واز بيَنيَت لةهة

ـ لة كردةوةكان يان ئةو كةسةى كة تاوانى طةورة ئةجنام دةدا هيض ئيمانيَك لةدَليدا 
نية ، و بةهةتا هةتايى لةدؤزةخدا دةبيَت ، سةرةرِاى ئةوةى كة خؤيان لةنيَوان 

 خؤياندا ثيَضةوانةن بؤ يةكرت لةوةى كة لةدونيادا حوكمى ضى دةبيَت ؟!

 دونياشدا بةكافر دةذميَردريَت !!!خةوارجيةكان دةَليَن : لة

لة مةنزيلةيةكداية لة  ن (ـن منزلتيـي منزلة بيـ) فكةضى موعتةزيلة دةَليَن : 
نيَوان دوو مةنزيلةتدا ، واتة : نةكافرة ونةموسَلمان ، بةَلكو لةنيَوان ئةو دوو ثلة 

 ومةنزيلةتةداية !!!

دا هةَلويستى ـ لعمل () جنس ابا بزانني لةباس وثرسى خويَنةرى بةرِيَز جا 
زانايانى ئةهلى سوننة ضية ؟!! يان ئةو طروثانة لةضيدا يةكدةطرنةوة و هاودةنطن 

 اندا ؟!!ـلةطةأل ئةهلى سوننةدا و لةضيدا جياوازن لةطةَلي



 

 

 533 ba8.org 

 ................................                    ةمحةت بي ت  لة ئريجا                               بةرائةتى ثي شةوا ئةلبانى بة ر 

 و سنورى لةووتةى زاناياندا ضية ؟ ) جنس العمل (واتاى  يةكةم :

ضةند واتايةك  و بة ةيةكى ضةند اليةنةية ،ـووش ) جنس (ووشةى 
سةبارةت بة واتاى ئةم ووشةية  ي (ـمدخلـ) ربيع بن اهلادي البةكاردةهيَنريَت ، شيَخ 

جنس ( قد يراد به : الواحد ، وقد يراد به : الكل ، وقد يراد به ـ)) ألن ) الفةرموويةتى : 
ى : يَست ثلةوانةية لةبةكارهيَناندا مةبة جنس (ـ) ال، واتة : ووشةى  (1): الغالب (( 

بيَت ، وة لةوانةشة مةبةست  ( هةموو) ى : يَبيَت ، وة لةوانةشة مةبةست ث ) اتك (
 بيَت . (زؤرينة ) ى يَث

جياوازة ،  ) جنس العمل (بؤية دةبينني بةكارهيَنانى زانايان بؤ ووشة و زاراوةى 
ئةوةتا  بةكاريان هيَناوة ، ) آحاد العمل (هةروةك دةبينني ، بةواتاى تاكى كردةوة 

ـ خوا بيثاريَزيَت ـ بةم  محسن العباد (ـ) عبدالشيَخ و زاناى ثايةبةرز فةرموودةناس 
)) ومعّن جنس العمل : واتاية بةكارى دةهيَنيَت ، وليَكى دةداتةوة ، و دةفةرمويَت : 

هائيًا ، أو ترك كل ـأي  عمل من األعمـال ، وأما إذا ترك العمل فيقال فيه : ترك العمل ن
واتة هةر كردةوةيةك لةكردةوةكان ،  ) جنس العمل (، واتة : واتاى  (2) ال ((ـماألع

ى دةووتريَت : وازى لة كردةوة هيَناوة يَبةآلم ئةطةر وازى لةكردةوة هيَنا ئةوا ث
 ةكان هيَناوة .وواوى ، يان وازى لةهةموو كردةةبةت

                                                           
 (. يـمدخلـ) كلمة حق حول جنس العمل ، للشيخ ربيع بن هادي ال (1)

 (. ، حكم ترك جنس العمل 2ص/1محسن العباد : ج ـي داود : عبدالـرح سنن أبـ) ش (2)
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هةموو  ) بة واتاى  ) جنس العمل (ووشةى  مد بن عبدالعزيز العتيق (ـ) حوة شيَخ 
بةكاردةهيَنيَت لةثيَناسةكردنى بؤ ئةم ووشةية هةروةكو  كل العمل ـ (ـ واتة : 

ن ـي رجل نطق ِبلشهادتيـمسألة ـ أي : ترك جنس العمل ـ هي فـ)) صورة الفةرموويةتى : 
ى النطق ـرًا مطلقًا : ال بلسانه ، وال جبوارحه ، ولـم يعد إلـم يعمل خيـمث بقي دهرًا ل

) ، واتة : شيَوةى باسةكة ـ وازهيَنان لة  (3) انع ((ـمـن مطلقًا ، مع زوال الـِبلشهادتي
هةردوو شايةتومانةكةى هيَناوة ، ثاشان ـ ئةوةية كة كةسيَك بةزمان  جنس العمل (

تةمةنيَكى دريَذ مبيَنيَتةوة و هةرطيز و بةهيض شيَوةيةك هيض خيَر وضاكةيةك نةكات ، 
ئةندامةكانى ، وة نةجاريَكى تر طةرِاوةتةوة بؤ ووتنى نة بةزمانى نة بة

 شايةتوومانةكةى بةهيض شيَوةيةك ، سةرةرِاى نةبوونى رِيَطر لةثيَشيدا .

                                                           
ي الـدين ، للشـيخ : ـى أن ترك جـنس العمـل كفـر فــن علـمسلميـاع الـمـى إجـإل نـ) تنبيه الغافلي (3)
مبحث األول : ص ـر : الــمد بن عبدالعزيز العتيق ، الفصل الثالث : ترك جنس العمل كفر أكبـح
حق ـي ، و القـول الــمدخلــ، وانظر : كلمـة حـق حـول جـنس العمـل ، للشـيخ ربيـع بـن هـادي ال 5
مد آل بدر ـحمد بن أحـحي بن مـي يـن ، ألبـمسلميـاء الـاع علمـمـي إجـخاصم فـى من يـن علـمبيـال
 :113 .) 

مشكاة : ـ)) الـيش بةهةمان واتا بةكارى هيَنـاوة هـةروةكو فةرموويـةتى :    ) ابـن ِبز ( ثيَشةوا 
ر ، عمل القلب مـن خـوف ورجـاء ـمقصود ِبلعمل جنس العمل ؟ الشيخ : من صالة وصوم وغيـال

 (. 280، 279ي ، ص ـجزء الثانـي ، الـمجلد الثانـمشكاة الـجلة الـقال عن م) ن(( 
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يش ـ لة باسى كردةوة و ثةيوةندى بةئيمانة ، و  ) صاحل آل الشيخ ( وة شيَخ
: ) العمل  )) كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولناى ـ فةرموويةتى : يَمةبةستى زانايان ث

ان إال به ( ، نعِن به ) جنس العمل ( ، ـان وركن فيه ال يقوم اإلميـي مسمَّى اإلميـداخل ف
حة مفروضة عليه ويبقى ـرة صالـاال كثيـرك أعمـمؤمن قد يتـوليس ) أفراد العمل ( ، ألن ال

ا أتى ان إذا ترك كل العمل ، يعِن إذـمؤمنا ، لكنه ال ُيسم ى مؤمنا وال يصح  منه إمي
ال بعد ذلك أكون مؤمنا ، ـن وقال أقول ذلك واعتقده بقليب ، وأترك كل األعمـِبلشهادتي

ان ؛ يعِن ترك جنس العمل ـجواب أن هذا ليس ِبؤمن ؛ ألنه ترٌك مسقٌط ألصل اإلميـفال
انه إال والبد أن ـاعة يصح  إميـجمـان ؛ فال يوجد مؤمن عند أهل السنة والـمسقط ألصل اإلمي

ن جنس العمل الصاحل ، يعِن جنس االمتثال لاوامر واالجتناب ـمعه مع الشهادتي يكون
، واتة : هةروةها دةبيَت ئةوةش بزانريَت كة دةَليَن : كردةوة لةئيمانة و  (1) للنواهي ((

ى تاكيَكة لة يَثايةيةكة تيايدا ، وة ئةوةى كة بةبآ كردةوة نابيَت ، مةبةستمان ث
، ضونكة  ) أفراد العمل ( ة ، نةك هةموو تاكيَكى كردةوةـ ل () جنس العم كردةوةكان

لةوانةية برِوادار واز لة زؤر كردةوةى ضاك بهيَنيَت كة فةرزكراونةتة سةرى لةطةأل 
ئةوشدا بةئيمانداريَتى دةميَنيَتةوة ، بةآلم بةئيماندارى تةواو ناوى ليَنانريَت ، وة 

و كردةوةكان بيَنيَت ، واتة ئةطةر ئيمانةكةشى دروست نية ئةطةر واز لة هةمو
بة دَليش برِواى ثآ دةهيَنم ، بةآلم واز  شايةتومان بيَنيَت و بَليَت : من ئةمة دةَليَم ،

لةهةموو كردةوةكان ديَنم ، كةضى دواى ئةوةش ئيماندارم !!! وةآلميشى ئةوةية كة ئةم 

                                                           
 (. 1/118ن : ـمسلميـاء الـاع علمـمـي إجـخاصم فـى من يـن علـمبيـحق الـ) نقال عن : القول ال (1)
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خبةرى بنةواى ئيمانة ، واتة جؤرة كةسة ئيماندار نية ، ضونكة وازهيَنانيَكة رِووخيَنةر و 
ى رِووخيَنةر و خبةرة بؤ بنةواى ئيمان ، بؤية لةالى ـ ) جنس العمل ( وازهيَنان لة

)  نىوئةهلى سوننة هيض ئيمانداريَك نية ئيمانةكةى دروست ئيلال بةوةى كة لةطةأل بو
ؤ لةطةأل هةردوو شايةتومانةكةيدا ، واتة : رِةطةزى طويَرِايةَلى ب جنس العمل (

 فةرمانةكانى ، و دووركةوتنةوةى لةياساغى كراوةكانى .

، دةبيَت جنس العمل (  واتة : ) اليةنى واتاى ئةم ووشةية كةواتة لةبةر فرة
موسَلمان لة كاتى تاوتويَكردنى واتاكةى ثةلة نةكات لةو كارةيدا ، ضونكة بة ثآى 

كرا دةبن ، ئةوةتا مةبةست لة ووشةكة ئةحكامةكان دةطؤرِيَت ، و بؤضوونةكان ئاش
مد بن ـ) حدواى هيَنانةوةى ثيَناسةكةى شيَخ  ي (ـمدخلـ) ربيع بن هادي الشيخ 

مراد بـ ) جنس العمل ( هذه الصورة ؟ ـ)) إن كان الدةفةرموويَت :  عبدالعزيز العتيق (
فعل ر من هذا حاله ، وأنه منافق زنديق !!! إذ ال يـي تكفيـردد مسلم فـي ال أتردد وال يتـفإن

ئةم  ) جنس العمل (، واتة : ئةطةر مةبةست بة  (1) ان ((ـهذا من عنده أدىن حد لإلمي
شيَوةية بيَت ؟ ئةوا من و هيض موسَلمانيَك نية كة دوو دَلى بكات لةكافريَتى ئةو 

باوةرِن !!! ضونكة يَكةسةى كة ئةوة حاَليَتى ، و ئةوةش كة ئةو جؤرة كةسانة دوورِوو و ب
 ة كة ئةوة بكات ئةطةر نزمرتين ثلةى ئيمانى هةبيَت .هيض كةسيَك ني

                                                           
 (. يـمدخلـ) كلمة حق حول جنس العمل ، للشيخ ربيع بن هادي ال (1)
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)) وهنا مالحظة مهمة ينبغي لفت النظر إليها وهي : أن الصورة  وة دةفةرموويَت :

ر صاحبها إن ُوِجَد ، ـي تكفيـردد فـمسلم أن يتـجوز لـال ي ـ هُ ـاللَّ  هُ ق  فَّ ـ وَ مد ـاليت ذكرها األخ ح
ر واقعية وال عملية ؛ إذ ال يتصور وقوعها من مسلم ، ـغيي الوقت نفسه هي نظرية ـولكنها ف

، واتة : وة ليَرةدا تيَبينيةك هةية كة ثيَويستة  (2) ى الصور النادرة ((ـم تنب علـرائع لـوالش
)  ديد و بؤضوونةكانى بؤ ال رِابكيَشريَت ، ئةويش ئةوةية : ئةو شيَوةيةى كة برامان شيَخ

اسى كردووة نابيَت هيض موسَلمانيَك دوو دأل بيَت لة ـ خوا بيثاريَزيَت ـ ب مد (ـح
 بةكافركردنى خاوةنةكةى ئةطةر بوونى هةبيَت ، بةآلم لةهةمان كاتدا ئةوة شتيَكى

رية نةك واقعى وكردارى ، ضونكة لةو باوةرِةدا نيم كة لةهيض موسَلمانيَك بووةشيَتةوة ةزةن
 ان بينا نةنراوون .، وئةحكامة شةرعيةكانيش لةسةر منوونة بةدةطمةنةك

وةآلمى ثرسياريَك كة ئةمة  لة محسن العباد (ـ) عبدالفةرموودةناس شيَخ 
، واتة : ئايا  ى أن ترك ) جنس العمل ( كفر ؟ ((ـاء علـمع العلمـ)) هل أج : ةيةتىـدةقةك

 كوفرة ؟ ) جنس العمل (زانايان كؤرِان لةسةر ئةوةى كة نةكردنى 

لك والذين يقولون : إن ترك ) جنس العمل ( كفر إمنـا )) كيف يكون ذفةرموويةتى : 
ر  ـخرج من اإلميـان ويصيـخوارج ؟ فهم يقولون : إن اإلنسان إذا ارتكب معصية فإنه يـهم ال

ن ـي منزلة بيـي الكفر ، فهو فـخرج من اإلميـان وال يدخل فـمعتزلة : إنه يـكافرًا ، ويقول ال
 ي النار أبد اآلِبد .ـي كونه خالداً فـخوارج فـن ، لكنهم يتفقون مع الـمنزلتيـال

                                                           
 (. الـمصدر نفسه)  (2)
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ان ، ـرة مؤمن كامل اإلميـمرجئة ، وعندهم أن مرتكب الكبيـجانب اآلخر الـي الـويقابلهم ف
اعة ، فهم يقولون : هو مؤمن ـجمـن هؤالء وهؤالء ، وهو ما عليه أهل السنة والـحق وسط بيـوال
خوارج الذين ـان ، فقوهلم : مؤمن ، خالفوا فيه الـاإلمي رته ، أو هو مؤمن َنقصـانه فاسق بكبيـإبمي

ان ، ـمرجئة الذين قالوا : هو كامل اإلميـان ، خالفوا فيه الـقالوا : هو كافر ، وقوهلم : َنقص اإلمي
حلل من الدين ، ـمرجئة فرطوا وأمهلوا وضيعوا ، فقوهلم فيه تـومها طرفا اإلفراط والتفريط ، فال

معتزلة أفرطوا ـخوارج والـان ، والـريعة ، ويكون مع ذلك مؤمنًا كامل اإلميـالش وانفالت من أحكام
ي ـخطابـا قال الـن اإلفراط والتفريط كمـحق وسط بيـ، فال انـي من اإلميـمؤمن العاصـحَّت أخرجوا ال

ي قصد األمور ذميم يعِن : طرف اإلفراط وطرف ـيء من األمر واقتصد كال طرفـي شـ: وال تغل ف
 تفريط .ال

ال ، وأما إذا ترك العمل فيقال فيه : ترك ـومعّن ) جنس العمل ( : أي  عمل من األعم
 . (1) ال ((ـهائياً ، أو ترك كل األعمـالعمل ن

                                                           
 (. ، حكم ترك جنس العمل 2ص /1محسن العباد : ج ـي داود : عبدالـرح سنن أبـ) ش (1)

هل األعما  شرط كما  أو شورط صوحة   )) السؤال :  : ـ هُـاللَّ ُهظ فَِحـ اد محسن العبَّ ـوسئل العالمة عبدال

 ها هم شرط صوحة وهن ا ،  وهن ا ها هم شرط كما ،  هي جكء هنه:  ـ هُـاللَّ ُهظ فَِحـ  فأجاب  ؟ يف اإلميان
حصل به األساس مثـل الصـالة ، فـإن ـال ، ومنها ما يـحصل به الكمـ، فمنها ما يكون ال بد منه ألنه ي

حصل شــيئاً ، وهــذا ـم يـــها لـــم أيت بـــااًل وإذا لـــها حصــل كمـــالصــالة ال يقــال : إن اإلنســان إذا أتــى بــ
 . ى القول الصحيح ِبنه كفرـعل

 . ى سبيل الوجوب واللزوم ، وال بد منهاـفرائض فهي علال ِبلنوافل ، وأما الـفالكم
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واتة : ضؤن ئةوة ـ واتة : كؤرِابوونى زانايان ـ دةبيَت لة كاتيَكدا ئةوانةى دةَليَن : 
 ) واريج مةزهةبةكانن ؟! ضونكة ئةوانكوفرة تةنها خة ) جنس العمل ( وازهيَنان لة

دةَليَن : مرؤظ ئةطةر تاوانيَكى ئةجنامدا ، ئةوا لةئيمان دةردةضيَت ، ( خةوارجيةكان 
وكافردةبيَت ، وة موعتةزيلةكان دةَليَن : لةئيمان دةردةضيَت ، ناكةويَتة كوفرةوة ، 

م هاودةنطن لةطةلَ بةَلكو لةموةنزيلةتيَك دةبيَت لةنيَوان ئةو مةنزيلةتةدا ، بةآل
 خةوارجيدا لةوةى كة بةهةتا هةتايى لةدؤزةخدا دةميَنيَتةوة .

وة لةبةرامبةريشياندا لة الكةى تر مورجيةئةية ، و لةالى ئةوان كةسى خاوةن 
تاوانى طةورة ئيمانداريَكى تةواو ئيمانة !!! بةآلم رِةواويى لة نيَوان ئةمانة و ئةوانة ، 

وننة و جةماعة لةسةرين ، و دةَليَن : ئةو كةسة بةثآى ئةويش ئةوةية كة ئةهلى س
ئيمانةى ئيماندارة ، و بةثآى تاوانةكةشى فاسق بووة ، يان ئيمانداريَكى ئيمان 
ناتةواوة ، لةكاتيَكدا كة دةَليَن : ئيماندارة ، ثيَضةوانةى خةواريج دةبنةوة كة دةَليَن : 

ثيَضةوانةى مورجيئة بوونةتةوة تيَيدا كة كافرة !!! وة كة دةَليَن : ئيمانى ناتةواوة ، 

                                                                                                                                                 

تور   :  وهعنى تر  جن  العمول ،  ه ه األناا أص حنا نسمع أن هن تر  جن  العمل فإنه نك ر ويف

فعنودها أن هون تور     ،  وه ا هم هعب د اخلمارج ال نن نك رون هرتكب الك ري.،  أي عمل هن األعما 

ال مثلهـا كمثـل جسـد ـ: أن األعمـ و الالماب.  لعمل و فإنه نك ر جن  العمل و أي : تر  أي شيء هن ا 
ان ، ـان ، ومنها أشياء إذا ذهبت ذهب اإلميـاإلنسان ، فهي متفاوتة ، فمنها أشياء إذا ذهبت بقي اإلمي

يء قاتـل فإنـه ـجسد ، لكن لو قطـع رأسـه أو قطـع منـه شــفجسد اإلنسان لو قطعت منه أصبعًا بقي ال
 (. 524ريط : ـن أ  داوود ، الش) شرح سن يذهب ((
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دةَليَن : ئيمانى تةواوة !!! ئةو دوو فريقة و كؤمةَلةش دووالى زيادرِةوى و كةمرِةوين ، 
مورجيئة كةمرِةوى و كةمتةرخةمى و فةوتانيان كردووة ، ضونكة ووتةكةيان 

ان ، لةطةأل داماَلكانى تيَداية لةئاين ، و دةرضوونيشى تيَداية لةئةحكانة شةرعيةك
ئةوةشدا ئيمانداريَكى تةواو ئيمانة !!! وة خةواريج وموعتةزيلةش زيادرِةويان كردووة 
تاكو دةطاتة ئةوةى كة ئيماندارى تاوانبار لةئيمان دةردةكةن ، رِةواييش مامناوةندة 

فةرموويةتى : زيادرِةوى  ي (ـخطابـ) اللة نيَوان زيادرِةوى وكةمرِةويدا ، هةروةكو 
ةهيض شتيَكدا ، ومامناوةندبة ، ضونكة هةردوو الى شتةكان زةمكراون ، مةكة ل

 واتة : الى زيادرِةوى و كةمرِةوى .

يش بريتية لة : هةر كردةوةيةك لةكردةوةكان ، بةآلم  ) جنس العمل (واتاى 
ى دةووتريَت : وازى لةكردةوة هيَناوة بةتةواوى ، يَئةوةى كة واز لةكردةوة بهيَنيَت ث

 ى لةهةموو كردةوةكان هيَناوة .يان واز

ووشةيةكى ضةند  ) ترك جنس العمل (بةمةش ئةوة ئاشكرابوو كة ووشةى 
اليةنةية وضةند واتايةك دةطريَتةوة ، بؤية ئةطةر موسَلمانان بةئاطا نةبن 
لةبةكارهيَنانيدا رِةنطة بكةونة هةَلةوة ، و بةهةمان ئةقاردا بضن كة خةوارجيى ثيَدا 

يان لةئينكاركردنيدا ـ واتاكةى نةك زاراوةكة ـ ، بكةونة هةَلةى تيَثةرِبوو ، 
مورجيئةكانةوة ... ثاشان با بزانني ثيَشةوايان و زانايان بةكارهيَنانى ئةم زاراوةيان 

 ثآ ضؤنة وئامؤذطارى موسَلمانان بةضى دةكةن ؟
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 ئايا ثيَشةوا و زانايان بةكارهيَنانى ئةم زاراوةيان ثآ ضؤنة ؟! دووةم :

ةم بةشةدا ئةوة ئاشكرا دةكريَت كة هةنديَك لة ثيَشةوايان و زانايانى سةردةم ل
يان ثآ باش نةبووة , ضونكة  جنس العمل (واتة :  )بةكارهيَنانى ئةم زاراوةية 

هؤكارى ئاشووب و فيتنةى نيَو موسَلمانان بووة وكةسانى نةزانكار ونةيار بؤ 
ديَك لةزانايان ونانةوةى ئاشووب لةنيَو زانايانى ئةهلى سوننة ، و بؤ ليَدانى هةن

موسَلماناندا بةكاريان هيَناوة !!! بؤية دةبينني ئةو زانايانة بةكارهيَنانى ئةم 
) ووشةيةيان ـ نةك واتا وناوةرِؤكى ووشةكة ـ بةخراث داناوة ، لةوانةش ، ثيَشةوا 

ياريَكدا كة ة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة لةوةآلمى ثرسـ ن (ـحمد بن صاحل العثيميـم
)) ] اترك جنس العمل كافر ، اترك آحاد العمل ليس بكافر [ ما ئةمة دةقةكةيةتى : 

، واتة : هةنديَك دةَليَن : ئةو كةسةى كة واز لةكردةوة بةطشتى  ي ذلك ؟ ((ـرأيكم ف
بيَنيَت كافرة ، و ئةوةش كة واز لةتاكى كردةوة بيَنيَت كافر نية ، رِاى بةرِيَزتان لةم 

 ةوة ضية ؟بارةي

ه ـحمد رسول اللَّ ـ)) من قال هذه القاعدة ؟! من قائلها ؟! هل قاهلا مفةرموويةتى : 
  َّه ـم يكفره اللَّ ـه ورسوله ، فهو كافر ، و من لـ؟! كالم ال معّن له !! نقول : من كفره الل

و رسوله ، فليس بكافر ، هذا الصواب . أما جنس العمل ، أو نوع العمل ، أو آحاد 
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، واتة : ئةم رِيَساية كآ ووتوويةتى ؟! كآ  (1) عمل ، فهذا كله طنطنة ال فائدة منه ((ال
فةرموويةتى ؟! ووتةيةكى بآ ماناية !!!  بيَذةرةكةيةتى ؟! ئايا ثيَغةمبةرى خوا 

                                                           
) إدارة الـدعوة  لـة اليـةن  ن ( ـحمد بن صاحل العثيميــ) فضيلة الشيخ م ئةم ثرسيارة كراوة لة (1)

(  13/5/2000)  يش لة بـةروارى ) شـبكة السـحاب ( و لة تؤرِى ئةنتةرنيَتى ، و لة بقطـر ( 
 بآلوكراوةتةوة .

ــن تيميــة  ـــي )  ـ هُـللَّــا ُهَمــِحَرـــ قـــال شــيخ اإلســالم اب ــ)( :  1/144 : النبــوآتف خوارج ـ) مث قالــت ال
ــاب الـــوالــ ـــمعتزلة وهــو أداء الواجبــات واجتن ر والتقــى وهــو ـمؤمن مثــل اســم البـــمحرمات فاســم ال
 (.ان واإلسالم (ـمستحق للثواب فإذا ترك بعض ذلك زال عنه اسم اإلميـال

فعل : معتزلة ـخوارج والـفقالت ال )( : ) 18/270 :فتاوى جموع الـمفـي )  ـ هُ ـاللَّ هُ مَ ِحَرـ وقـال أيضا 
فال يكون مـع ، ان كله ـفإذا ذهب بعض ذلك ذهب اإلمي، ان ـمحرمات من اإلميـالواجبات وترك ال

وال ، لــيس بكــافر : معتزلة ـوقالــت الــ، هــو كــافر : خوارج ـمث قالــت الــ، ان أصــال حبــال ـالفاســق إميــ
ي ـووافقــوهم فــ، ي االســم ـخوارج فـــفخــالفوا الــ؛ ن ـمنزلتيــن الـلــة بيــبــل هــو فاســق ننزلــه منز ، مـؤمن 

 (.خرج منها (ـال ي، ي النار ـخلد فـأنه م : وقالوا، حكم ـال

حرما ـ) مث إذا ترك واجبا أو فعل مـ)( :  19/151 :جموع الفتاوى ـمفـي )  ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ وقال أيضًا 
معتزلة ـمهور الــوهذا قـول جـ، ملة يف النار ـخليد فساق أهل الـتفيوجبون ، قالوا بنفوذ الوعيد فيه 

معتزلة ـوأمـــا الـــ، ر عنـــد بعضـــهم ـر أو الصغيــــخوارج يكفـــرون ِبلـــذنب الكبيــــولكـــن الـــ، خوارج ـوالـــ
 (.ن ال مؤمن وال كافر (ـن منزلتيـي منزلة بيـفيقولون هو ف

: معتزلة ـخوارج والــــ( : ) قالــت الــ 510/ 7 :جموع الفتــاوى ـمـــفـــي )  ـ هُـاللَّــ ُهَمـــِحَرـــ وقــال أيضــاً 
فحكمـوا ِبن ؛ فذهب سائره ؛ ان ـفإذا ذهب بعضها ذهب بعض اإلمي، ان ـالطاعات كلها من اإلمي
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بةكافرى داناوة ، ئةوة  دةَليَني : ئةوةى كة خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى 
بةكافريان دانةناوة ، ئةوة  ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى كافرة ، ئةوةش كة خواى 

 كافر نية ، ئةمةية رِاستى و رِةوايى .

                                                                                                                                                 

ان إال شــيئا ـجهمية لــيس اإلميـــمرجئة والـــوقالــت الــ، ان ـيء مــن اإلميـــرة لــيس معــه شـــصــاحب الكبيــ
جهمية أو تصــديق القلـــب واللســان كقـــول ـالـــ جرد تصــديق القلـــب كقــولـواحــدا ال يتـــبعض إمــا مـــ

 (.مرجئة (ـال

رهم لتـارك الواجـب الواحـد أو بعـض ـي تكفيــخوارج فـي تقرير عقيدة الـهذه أقوال شيخ اإلسالم ف
 (.معاصي ) آحاد العمل ـمعصية الواحدة أو مرتكب بعض الـالواجب أو مرتكب ال

العمـل )  : : )) كـذلك ينبغـي أن يُعلـم أن قولنـا ـ هُـاللَّـ ُهــ َحِفظ ـوقال فضـيلة الشـيخ صـاحل آل الشـيخ 
نعـِن بـه جـنس العمـل ، ولـيس أفـراد ؛  ( ان إال بـهـان وركن فيه ال يقوم اإلميــي مسمَّى اإلميـداخل ف
حة مفروضـة عليـه ويبقـى مؤمنـا ، لكنـه ال ُيسـم ى ـرة صالــاال كثيــرك أعمــمؤمن قد يتـألن ال ؛العمل 

ن وقال أقـول ذلـك واعتقـده ـان إذا ترك كل العمل ، يعِن إذا أتى ِبلشهادتيـمؤمنا وال يصح  منه إمي
ه تــرٌك جواب أن هــذا لــيس ِبــؤمن ؛ ألنَّـــال بعــد ذلــك أكــون مؤمنــا ، فالـــبقلــيب ، وأتــرك كــل األعمــ

ان ؛ فـال يوجـد مـؤمن عنـد أهـل ـان ؛ يعِن ترك جنس العمل مسقط ألصـل اإلميــمسقٌط ألصل اإلمي
ن جـنس العمـل الصـاحل ، يعـِن ـانه إال وال بد أن يكون معه مع الشهادتيــعة يصح  إمياـجمـالسنة وال

ي ـخاصم فــى مـن يــن علــمبيـحق الـ) نقال عن : القول الجنس االمتثال لاوامر واالجتناب للنواهي (( 
ــ َحيراجــع أقــوال الشــيخ صــاحل آل الشــيخ  ، 118/  1ن : ـمسلميـــاء الـاع علمـــمـــإج ــِفـ ي جــنس ـفــ ـ هُـاللَّــ ُهظ 

 (. العمل
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،  ) آحاد العمل (، يان  ) نوع العمل (يان  ) جنس العمل (بةآلم سةبارةت بة 
 طاَليَكة هيض سوديَكى نية . ئةمة هةمووى وورتة ورت و طاَلة

رهيَنانى ئةم ووشةيةى ثآ باش نية ، وة يةكيَكى تر لةو زانايانةى كة بةكا
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثابةند بوون بة زاراوة  ن (ـ) ابن عثيميبةَلكو وةكو ثيَشةوا 

و  قورئانى و سوننةتيةكانى ثآ باشة ـ واتة : ئةوانةى كة ثيَغةمبةرى خوا 
 ( يـمدخلـ) ربيع بن هادي الو سةلةفى صاَلح بةكاريان هيَناوة ـ شيَخ  هاوةآلنى 

ية ـ خوا بيثاريَزيَت ـ كة لة ئامؤذطارى بؤ سةلةفيةكان سةبارةت بة بةكارهيَنانى 
متواتر ـن أن يلتزموا بقول السلف الشائع الـ)) وأنصح السلفييزاراوةكان دةفةرموويَت : 

ان : قول وعمل ، قول ـى يومنا هذا ، أال وهو قوهلم : إن اإلميـمن أول عهد السلف إل
، واتة : وة ئامؤذطارى  (1) جوارح ، .. ((ـ، وعمل ِبلقلب والِبلقلب واللسان 

سةلةفيةكان دةكةم كة ثابةندبن بة ووتةى سةلةفةوة كة بةربآلو و موتةواترية 
ليَيانةوة ، هةر لةسةرةتاى سةردةمى سةلةفةوة تاكو ئةمرِؤمان ، كة ئةويش ئةوةية 

زمان ، و كردةوة بةدأل و  كة فةرموويانة : ئيمان ووتة و كردةوةية ، ووتةى دأل و
 بةئةندامةكان .

ضونكة سةبارةت بة سةرةتاى سةرهةَلدان و بةكارهيَنانى ئةم ووشةية 
منهج ـجها وإلباسها لباس الـرويـحايلوا ؛ لتـ)) أما هؤالء فقد مكروا وتدةفةرموويَت : 

                                                           
 (. يـمدخلـ) كلمة حق حول جنس العمل ، للشيخ ربيع بن هادي ال (1)
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وسيلة ر اترك الصالة أعظم ـر اترك ) جنس العمل ( وتكفيـالسلفي ، فوجدوا فكرة تكفي
رب ـهم ، وأعظم مصيدة للشباب السلفي ، ومن أعظم الوسائل لتفريقهم وضـرويج فكرتـلت

رًا لرمي أهل السنة ِبإلرجاء , فالذي ال يركض من أهل ـا جسـبعضهم ببعض ، ووجدوا منهم
جاهلة ، فهو مرجيء ـخارجية الـحكام ِبلطريقة الـخوارج ؛ فيكفر الـي ميدان الـالسنة معهم ف

 . (1) خل ، والذي ال يكفر اترك الصالة منهم مرجيء ((إوخائن ...  وعميل

واتة : بةآلم سةبارةت بةوانة ـ واتة : تةكفرييةكان ـ مةكر وحيلةيان 
بةكارهيَناوة بؤ رِةواجدان ولةبةركردنى ثؤشاكى سةلةفيانة بؤ بريوباوةرِةكانيان ، بؤية 

و  ) اترك جنس العمل (طشتى بريؤضكةى تةكفريكردنى وازهيَنةر لةكردةوةكان بة
وازهيَنان لةنويَذيان كرد بةطةورةترين هؤكار بؤ رِةواجدان بةبريؤضكةكانيان ، 
وطةورةترين تؤرِ بؤ هةَلخةَلةتاندنى الوانى سةلةفى ، وة يةكيَك لةطةورةترين 
هؤكارةكانى ثةرتةوازييان ، وليَكدانى هةنديَكيان بؤ هةندةكةى تريان ، و هةر ئةو 

ن كرد بةثرديَك بؤ ئةوةى ليَوةى ئةهلى سوننة تؤمةتبار بكةن بةئريجا ، بؤية دوةشيا
دةبينني ئةو كةسةى لةئةهلى سوننة كة لةطةَلياندا نةرِوات و لةطؤرِةثانى خةواريج 
نةبيَت ، و كاربةدةستان لةسةر رِيَطةى نةزانكارانةى خةوارجيةكان تةكفري نةكات ، 

رياو وخيانةتكارة .... هتد ، وة ئةوةش ليَيان ـ واتة ئةوا كةسيَكى مورجيئية وبةكريَط
: لةئةهلى سوننة جةماعة ـ كة وازهيَنان لة نويَذ بة كوفر نةزانيَت ئةوا 

 مورجيئةية !!!!
                                                           

  (يـمدخلـ) كلمة حق حول جنس العمل ، للشيخ ربيع بن هادي ال (1)
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بةكارهيَنانى ئةو ووشةية بةباش نازانيَت ، و ضةند هؤكار و  ) ربيع (بؤية شيَخ 
)) لكِن ال أحب تةوة و دةفةرموويَت : بيانوويةك بؤ بةكارنةهيَنانى ئةم زاراوةية ديَنيَ

 ن التعلق بلفظ ) جنس العمـل ( ألمور :ـللسلفيي

 ريون .ـرها وهو ما يريده التكفيـحتمل غيـحتمل هذه الصورة ويـجمل يـأوهلا : أنه لفظ م

ر عملية ِبعّن أنه ال ميكن ـها مسألة غيـمد العتيق : )) إنـا قال أخوَن حـكمَثنيها : 
ه ـحمدًا رسول اللَّ ـه وأن مـإن هناك زيدًا ـ من الناس ـ قد شهد أن ال إله إال اللَّ أن يقال : 

حيط ـه أن يـمطلق ال ميكن ألحد إال اللَّ ـرًا قط ، فإن هذا النفي الـم يعمل بعدها خيـ، ول
 مد . ـا ذكر األخ حـبه (( ، واألمر كم

رمي أئمة السنة ِبإلرجاء , :  منها؛ مقاصد سيئة ـن حوله لـرييـَثلثها : دندنة التكفي
حاكم ـي من شبهة اإلرجاء ، ومن ال يكفر الـفمن ال يكفر اترك الصالة عندهم مرجيء أو أت

ى طريقة ـملة فهو مرجيء وإن فصل علـخرجًا من الـرًا مـه تكفيـأنزل اللَّ  ر ماـحكم بغيـالذي ي
 السلف وإن قال بكفر اترك الصالة .

مشار إليه سلفًا يقع من إطـالقه ـمـال الـهـذا اللفظ من اإلجي ـرابعها : من أجل ما ف
 ر من النـاس .ـى كثيـمن اللبس عل

جب ـي أنه يـن أهل السنة والشحناء والفنت بينهم ، ترجح لـخالف بيـا يوقع من الـمـول
جنس قد يراد به الواحد وقد يراد به الكل وقد يراد به الغالب ، ومن ـاالبتعاد عنه ، ألن ال

ريون وتكثروا ِبن ـخالف الذي يريده التكفيـهنا إذا دندن حوله السلفيون حصل بينهم ال
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ر اترك جنس العمل فيجرون ـ، فيقولون هذا فالن السلفي يقول بتكفي يقول به منهم
اء السنة ِبإلرجاء ـى رمي علمـى منهجهم وإلـحكام علـر الـي تكفيـى مذهبهم فـيء إلـالناش

 ... اخل .

ى ـمتواتر من أول عهد السلف إلـن أن يلتزموا بقول السلف الشائع الـسلفييوأنصح ال
ان قول وعمل ، قول ِبلقلب واللسان وعمل ِبلقلب ـيومنا هذا أال وهو قوهلم : إن اإلمي

جنان وعمـل ِبألركان يزيد ِبلطاعة ـان قول ِبللسان واعتقاد ِبلـجوارح ، أو إن اإلميـوال
اإلميـان قول وعمـل يزيد وينقص  ):  ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ رَ ـ مد ـا قال اإلمام أحـوينقص ِبلعصيان ، أو كم

) . 

ان ـم أكتب إال عمن يقول اإلميـكتبت عن ألف شيخ وزَيدة ول  )ا قال البخاري : ـأو كم
معّن فالتزام ـخرج عن هذا الـموروثة عن  السلف اليت ال تـ، وَنو هذه العبارات ال ( قول وعمل
ن من ـان للسلفييـمرجئة ، وهو رد كاف شاف وفيه أمان وضمـلف فيه رد لضالل العبارات الس

جنس ـن لـن إلطالق بعض السلفييـرييـاية من استغالل التكفيـمـ، وح االختالف والقيل والقال
 العمل .

مفاسد ، وتقدمي درء ـومن أصول أهل السنة وجوب سد الذرائع ، ووجوب درء ال
ال ـمـمـا فيه من اإلجـصاحل ، فإطالق جنس العمل فيه مفاسد لمـى جلب الـمفاسد علـال
 . (1) ره من االختالف والفرقة فيجب اجتنابه ((ـا يثيـمـي اللبس ولـموقع فـال

                                                           
 (. يـمدخلـ) كلمة حق حول جنس العمل ، للشيخ ربيع بن هادي ال (1)
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) واتة : بةآلم من حةزم ليَنية سةلةفيةكان خؤيان ثةيوةست بكةن بة طؤى 
 ةوة لةبةر ضةند خاليَك :ـ جنس العمل (

ى كة طؤيةكى ضةند اليةنةية و ئةم شيَوةية دةطريَتةوة ـ يةكةميان : لةبةر ئةوة
خستويةتية رِوو و لة خاَلةكةى  مد العتيق (ـ) حمةبةستى ئةو شيَوةيةية كة شيَح 

 تردا ديَت ـ و جطة لةئةمةش دةطريَتةوة ، ئةوةى كة تةكفرييةكان مةبةستيانة .

) برامان شيَخ دووةميان : ئةم باسة باسيَكى كردارى وعةمةىل نية هةروةكو 
ةىل نية ، بةو مئةم باسة باسيَكى كردارى وعة ))فةرموويةتى :  مد العتيق (ـح

واتايةى كة ناتوانريَت بووتريَت : كة فآلنة كةس كة ناوى زةيدة لةخةَلكى 
وة ثاش ئةو  ه (ـحمدًا رسول اللَّ ـه ، مـ) ال إله إال اللَّ شايةتوومانى هيَناوة و ووتوويةتى : 

ة هيض كردةوةيةكى نةكردووة ، ضونكة ئةم نةريَكردنة بةو شيَوة رِةهاية شايةتوومان
ئةم  ((يةك كة بةئاطاية لة هةموو شتيَكى  ه (ـ) اللَّ لة تواناى كةسدا نية جطة لة 

 فةرموويةتى . مد العتيق (ـ) حباسةش بةو شيَوةية كة برامان شيَخ 

ةوروبةرى ئةم زاراوةية ، بؤ د سيَيةميان : طاَلةطاأل و ورتةورتى تةكفرييةكان لة
مةبةستى خراثيان ، لةوانةش : تؤمةتباركردنى ثيَشةوايانى ئةهلى سوننة بة ئريجا 
!!! بؤية دةبينني ئةو كةسةى كة نويَذ نةكةر بةكافر نةزانيَت لةالى ئةوان مورجيئةية 
!!! وة ئةو كةسةش ئةو كاربةدةستة كة حوكم بةجطة لةوة دةكات كة خواى 

ر دايبةزاندووة بةكافريَك نةزانيَت كة لةئيسالم دةرضووبيَت ، ئةوا ثةروةردطا
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مورجيئية !!! ئةطةرضى ئةو تةفصيَلةشى بداتآ كة سةلةف لةباسيدا كردوويانة و 
 نويَذنةكةريش بةكافر بزانيَت ؟!!!

ضوارةميان : لةبةر ئةو طشتيةى كة لةو طؤيةدا هةية وثيَشرتيش ئاماذةمانثيَدا 
رِةهايدا تيَكةأل وثيَكةَليةك لةالى زؤريَك لةخةَلدا دةخاتةوة ، وة لةبةر  ، لة دةربرِينى

ئةو هةموو جياوازيةى كة لةنيَوان ئةهلى سوننة دةيناتةوة ، لةطةأل ئةو مشتومرِ 
ال ثيَشرتة كة ثيَويستة ليَى دوور لةوئاشوبةى كة خستويةتية نيَوانيانةوة ، ئةوةم 

ى يةك بيَت ، وة يَرِةنطة مةبةست ث (رِةطةز نس = جـ) البكةوريَتةوة ، ضونكة وشةى 
ى زؤرينة بيَت ، لةمةوة يَى هةموو بيَت ، لةوانةشة مةبةست ثثيَرِةنطة مةبةست 

بؤمان ئاشكرا دةبيَت كة ئةطةر سةلةفيةكان باسى ليَوة بكةن جياوازيان دةكةويَتة 
كةسانةش  كة ئةوة  نيَوانةوة ، ئةو جياوازيةى كة تةكفرييةكان دةيانةويَت ، و بةو

دةَليَن ثاَلثشت و ثشتيوان بؤ خؤيان زياد دةكةن ، و دةَليَن : ئةوةتا فآلنة كةسى 
كافرة ، بةوةش كةسانى سةرةتا بؤ  ) اترك جنس العمل (سةلةفى بؤضوونى واية كة 

بةكافركردنى كاربةدةستان لةسةر بريوباوةرِى  بؤضوونةكانى خؤيان رِادةكيَشن لة
 ةتباركردنى زانايانى ئةهلى سوننة بة ئريجا ... هتد .خؤيان ، و تؤم

وة ئامؤذطارى سةلةفيةكانيش دةكةم كة ثابةند بن بةو ووتانةى ثيَشينانيان كة 
بةربآلوة و بةزؤرى ثيَمان طةشتووة ، هةر لةسةردةمةكانى سةرةتاى ثيَشينةوة تاكو 

ان ووتة وكردةوةية ، رِؤذطارى ئةمرِؤمان ، كة بريتية لةوةى كة دةيانفةرموو : ئيم
ووتةى دأل وزمان ، وكردةوةى دأل وئةندامةكان ، يان ئةوةى كة فةرموويانة : ئيمان 
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ووتةى زمان وبريوباوةرِى دَلة وكردةوةى ئةندامةكانة ، بة طويَرِايةَلى زياد دةكات ، و 
 بة سةرثيَضيش كةم دةكات .

 )بيَت ـ فةرموويةتى : ـ بة رِةمحةت  مد (ـ) أحيان هةروةك ئةوةى كة ثيَشةوا 
 . (ئيمان ووتة وكردةوةية ، وزياد وكةميش دةكات 

لة هةزار شيَخةوة بطرة  )فةرموويةتى :  ) البخاري (يان وةك ئةوةى كة ثيَشةوا 
زياتريش فةرموودةم نووسيوةتةوة ، بةآلم لةجطة لةوانة نةمنوسيوة كة دةَليَن : 

ئةم ووتانة ، كة لةثيَشينةوة بؤمان ، يان هاوشيَوةى  ((ئيمان ووتة وكردةوةية 
ماونةتةوة ، و لةم واتاية دةرناضن ، ضونكة بيَطومان ثابةند بوون بة ووتةى 
ثيَشينانةوة بةرثةرضدانةوةى طومرِاييةكانى مورجيئةى تيَداية ، وة بةسة بؤ 
بةرثةرضدانةوة ضارسةيةكى تةوا و ثاريَزةر و طرنتية بؤ سةلةفيةكان لة جياوازى و 

ووتى ، و ثاريَزةريشة لةوةى كة تةكفرييةكان بيقؤسنةوة بؤ ليَكدانةوةى ووتةى  ووتى
 . ) جنس العمل (رِةهاى هةنديَك لة سةلةفيةكان بؤ زاراوةى 

وانةى  وة لة بنةواكانى ئةهلى سوننة و جةماعة ئةوةية كة : رِيَطرى بكريَت لة
ةتكردنةوةى خراثةكاريةكان كة موسَلمانان بؤ ئاكامى خراث دةبةن ، وة : ثيَويستى رِ

انى ـة بةدةست هيَنـة لـةوةى خراثـ، هةروةها : ثيَشخستنى رِةتكردن
ةى تيَداية ، لةبةر ئةو ـخراث ) جنس العمل (: ة ووتى رِةهاى ـان ، بؤيـبةرذةوةنديةك

 ةوة ، وـثيَكةَلي ةَلك دةخاتة تيَكةأل وـخ ةيدا هةية وـواتاك ضةند اليةنيةى كة لة
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دةيناتةوة ، بؤية ثيَويستة ليَى  تةفريقةيةى كة اوازى وـجي لةبةر ئةو
 دووربكةوريَتةوة .

بةآلم شيَخ ـ خوا بيثاريَزيَت ـ لةطةأل ئةو حةزليَنةبوونةش دةَليَت : ئةطةر هةر 
ثيَويست بوو كة بةكار بهيَنريَت با زانايان سةبارةتى ـ لةكاتى ثيَويستدا ـ بدويَن ، 

ى ئاشكرا بكريَت ، هةروةكو يَ بكريَتةوة ، و مةبةست ثو واتاكةى ديارى و يةك ال
حاجة كأن ـم الفطن عند الـ)) فإذا كان البد من الكالم فيها فيكون من العالفةرموويةتى : 

ن ـها فبيـاذا تريد بـجملة فمـري عن كفر اترك جنس العمل  فيقول له هذه كلمة مـيسأله تكفي
رهان ، وإن ذكر الصورة ـحجة والبـة ردها عليه ِبلي ما تقصده ، فإن ذكر له صورا ِبطلـل

ر هذه ـى الناس بذكر غيـالسابقة قال له هذا حق وأَن معك ولكِن أحذرك من التلبيس عل
 . (1) الصورة ((

واتة : ئةطةر هةر ثيَويستى كرد كة ووتةى تيَدا بووتريَت ، با زانايانى ووردكار 
وةك ئةوةى كة كةسيَكى تةكفريى  ـ لةكاتى ثيَويستدا ـ قسةى ليَوة بكةن ،

ى يَ؟ با لةوةآلمدا ث ) اترك جنس العمل (ثرسياريان ليَبكات سةبارةت بة كافركردنى 
بَليَت : ئةم زاراوةية ووتةيةكى فرة ماناية ، ضيت دةويَت ليَى ، و مةستت بؤم 

تيان ئاشكرا بكة ؟! جا ئةطةر شيَوازة ثوضةَلةكانى مةبةست بوو ، ئةوا بة بةَلطة رِة
دةَليَت منيش  يَىدةكاتةوة ، وة ئةطةر ئةو شيَوازانةى ثيَشووى مةبةست بوو ئةوا ث

                                                           
 (. يـمدخلـي ال) كلمة حق حول جنس العمل ، للشيخ ربيع بن هاد (1)
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لةطةَلتام ، بةآلم هؤشيارت دةكةمةوة لة تيَكةأل و ثيَكةَلكردن و ضةواشةكارى خةَلك 
 بةباسكردنى جطة لةم شيَوازانة .

ةوةى ئةو سةررِاست كردنـ خوا بيثاريَزيَت ـ  ) ربيع ( خيَشئةم دووا ووتةيةى 
،  ْصِطاَلِح ((الي اـفِ  ةَ احَ شَ )) اَل مَ رِاستيةية كة زانايان سةبارةتى فةرموويانة : بنةوا و 

 واتة : كيَشة نية لة بةكارهيَنانى زاراوةكان .

 ؟ْصِطاَلِح ((الي اـفِ  ةَ احَ شَ )) اَل مَ ، و ضؤن كاتيَك ئةم ووتةية ثيادة دةكريَتبةآلم ض 

يادةكردنى ئةم رِيَساية لةكاتيَكدا دةبيَت كة واتا و لةوةآلمدا دةووتريَت : ث
 ةَ احَ شَ )) َفاَل مَ شويَنى بةكارهيَنانى رِةضاو بكريَت ، هةروةكو زانايان فةرموويانة : 

 ، واتة : (1) ِة ((ـُمَناَسبَ ـى َما َشاَء ، بـَْعَد رَِعايَِة الْ ـَأَحٍد َأْن َيْصَطِلَح َعلَ  ي َذِلَك ، فَِإنَّ ِلُكل ِ ـفِ 
كيَشة نية لةوةدا ، ضونكة بؤ هةموو كةسيَك هةية هةر زاراوةيةك بةكار بهيَنيَت ، 

 دواى رِةضاوكردنى طوجناويَتى .

، واتة :  (2) (( اظِ فَ لْ ي اأْلَ ـفِ  ةَ احَ شَ  مَ ي ، اَل ـانِ عَ مَ ـالْ  تِ فَ رِ ا عُ ذَ إِ )) وَ وة فةرموويانة : 
 نية . ئةطةر واتاكان زانران ئةوا كيَشة لة طؤى ووشةكاندا

                                                           
 (. 272/ ص  6ر : ج ـ) التقرير والتحبي (1)

 (. 286/ ص  1( ، أو : ) مقدمة ابن خلدون : ج  611، ص  1) اتريخ ابن خلدون : ج  (2)
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، واتة :  (3) ي ((ـانِ عَ مَ ـالْ  ةِ فَ رِ عْ مَ  دَ عْ ، بَـ  اظِ فَ لْ ي اأْلَ ـفِ  ةَ احَ شَ  مَ )) اَل يان فةموويانة : 
 كيَشة لة طؤى ووشةكاندا نية ، دواى زانينى واتاكان .

،  (4)  ((َّن عْ مَ ـالْ  ةِ فَ رِ عْ مَ  دَ عْ ، بَـ  ةِ رَ ابَ عِ ي الْ ـفِ  ةَ احَ شَ  مَ اَل )) فَ هةروةها فةرموويانة : 
 كيَشة لة برِطة و دةربرِينةكان نية ، دواى زانينى واتاكان .

دواى هيَنانةوةى  ي (ـمدخلـ) ربيع بن هادي البؤية ـ هةر لةم واتايةدا ـ شيخ 
ـ كة لة ثيَشدا  ) جنس العمل ( بؤ مد بن عبدالعزيز العتيق (ـ) ح شيَخثيَناسةكةى 

ي ال ــ ) جنس العمل ( هذه الصورة ؟ فإنمراد بـ)) إن كان ال:  خراية رِوو ـ دةفةرموويَت
ر من هذا حاله ، وأنه منافق زنديق !!! إذ ال يفعل هذا من ـي تكفيـردد مسلم فـأتردد وال يت

ئةم شيَوةية  ) جنس العمل (، واتة : ئةطةر مةبةست بة  (1) ان ((ـعنده أدىن حد لإلمي
ت لة كافريَتى ئةو كةسةى كة بيَت ؟ ئةوا من و هيض موسَلمانيَك نية كة دوو دَلى بكا

باوةرِن !!! ضونكة هيض يَئةوة حاَليَتى ، و ئةوةش كة ئةو جؤرة كةسانة دوورِوو و ب
 كةسيَك نية كة ئةوة بكات ئةطةر نزمرتين ثلةى ئيمانى هةبيَت .

)) وهنا مالحظة مهمة ينبغي لفت النظر إليها وهي : أن الصورة وة دةفةرموويَت : 

ر صاحبها إن وجد ، ـي تكفيـردد فـمسلم أن يتـجوز لـال ي ـ هُ ـاللَّ  هُ ق  فَّ ـ وَ مد ـاليت ذكرها األخ ح

                                                           
 (. يـحمد عبدالسالم عبدالشافـحقيق : مـي ، تـي حامد الغزالـمستصفى ، ألبـ) ال (3)

 (. 169، ص  2ية : ج جوز ـقيم الالبن ، ال نـ) مدارج السالكي (4)

 (. يـمدخلـ) كلمة حق حول جنس العمل ، للشيخ ربيع بن هادي ال (1)
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ر واقعية وال عملية  إذ ال يتصور وقوعها من مسلم ، ـي الوقت نفسه هي نظرية غيـولكنها ف
، واتة : وة ليَرةدا تيَبينيةك هةية كة  (2) ى الصور النادرة ((ـم تنب علـرائع لـوالش

د و بؤضوونةكانى بؤ ال رِابكيَشريَت ، ئةويش ئةوةية : ئةو شيَوةيةى كة ثيَويستة دي
ـ خوا بيثاريَزيَت ـ باسى كردووة نابيَت هيض موسَلمانيَك دوو  مد (ـ) حبرامان شيَخ 

دأل و رِارِا بيَت لة بةكافركردنى خاوةنةكةى ئةطةر بوونى هةبيَت ، بةآلم لةهةمان 
نةك واقعى و كردارى ، ضونكة لةو باوةرِةدا نيم كة ية  ) نظري (كاتدا ئةوة شتيَكى 

لة هيض موسَلمانيَك بووةشيَتةوة ، و ئةحكامة شةرعيةكانيش لةسةر منوونة 
 بةدةطمةنةكان بينا نةنراوون .

مد بن ـ) حبةو وواتايةى كة شيَخ  ) ترك جنس العمل (ثاشان با بزانني حوكمى 
يش ئيقرِارى كردووة حوكمى لةالى  ) ربيع (شيَخ  دةخياتةرِوو ، و عبدالعزيز العتيق (

 ثيَشةوايانى سةلةف بة طشتى و ثيَشةوا ئةلبانيش بة تايبةت ضية ؟

 

 

 

 

                                                           
 (. الـمصدر نفسه)  (2)
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لة الى زانايان بةطشتى و ثيَشةوا  ) ترك جنس العمل (ئايا حوكمى  سآيةم :
 ئةلبانيش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بةتايبةت ضية ؟

ةى ووتةى زانايان و ثيَشةوايانى لة زؤرين ) جنس العمل (ووشة و زاراوةى 
بةرضاوكةوتنى نووسةر ـ وةكو خؤى دةقاودةق نةهاتووة و  ى ثشكنني ويَسةلةف ـ بةث

وةك خؤى بةكار نةهيَنراوة ، بةَلكو لةزؤر لةووتةكانيان واتاى ئةم زاراوةية 
، بةكارهيَنراوة ـ ئةطةر بووتريَت : ماناى وازهيَنان لةكردةوة بةطشتى دةطريَتةوة ـ 

دا ـ تيمية ( ) ابنضونكة ئةم زاراوةية تا ئةو دواييانة و لةسةردةمى ثيَشةوا 
بةكارهيَنراوة ، و ثاشان لةووتةى هةنديَك لةزانايانى ئةم سةردةمة بةكارهيَنراوة ، 
ئةوةى كة لةووتةى زانايانى ثيَشوودا بةكارهيَنراوة تةنها واتاى ئةم ووشة و 

 ةياندا ئاشكرا دةبيَت ، و دةردةكةويَت :زاراوةيةية ، هةروةكو لةم ووتان

لة وةآلمى ثرسياريَك سةبارةت بة  ) عيينة (ى كورِى ـ ) سفيان (ثيَشةوا 
ان قول وعمل . ـان قول ، وَنن نقول اإلميـ)) يقولون اإلميمورجيئة فةرموويةتى : 

ترك الفرائض ، ومسوا ى ـرًا بقلبه علـه مصـمن شهد أن ال إله إال اللَّ ـجنة لـمرجئة أوجبوا الـوال
ر ـمحارم من غيـمحارم ، وليسوا بسواء ألن ركوب الـترك الفرائض ذنبًا ِبنزلة ركوب ال

، واتة :  (1) ر جهل وال عذر هو كفر ((ـاستحالل معصية ، وترك الفرائض متعمدًا من غي
، وة مورجيئةكان دةَليَن : ئيمان ووتةية !! و ئيَمة دةَليَن : ئيمان ووتة وكردةوةية 

                                                           
 (. 347/ 1مد : ـه بن أحـلعبداللَّ ، ة ــنَّ ) السُّ  (1)
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) أشهد أن ال إله مورجيئةكان بةهةشت ثيَويست دةكةن بؤ ئةو كةسةى تةنها بَليَت : 
ئةطةرضى بةدَليش سورِبيَت لةسةر وازهيَنان لة هةموو ثيَويست كراوةكان  ه (ـإال اللَّ 

، وة وازهيَنانيان لة هةموو ثيَويستيةكان بة تاوان زانيوة ، و بةهاوشيَوةى 
ةكانيان داناوة ، كةضى واش نية ضونكة ئةجنامدانى ئةجنامدانى قةدةغةكراو

قةدةغةكراوةكان بةبآ بةحةآلأل زانينيان سةرثيَضية ، بةآلم وازهيَنان لةهةموو 
ثيَويستةكان بةعةنقةستةوة ، و بة بآ نةزانني و بةبآ بوونى هيض بيانوويةكةوة 

 كوفرة .

رُت أن ـ)) ُأخبةتى : ش سةبارةت بةخةَلكانيَك فةرمووي حميدي (ـ) الوة ثيَشةوا 
م يفعل من ذلك شيئًا حَّت ميوت ، ـحج ولـَنسًا يقولون : من أقر ِبلصالة والزكاة والصوم وال

م يكن جاحدًا إذا علم أن تركه ذلك ـي مستدبر القبلة حَّت ميوت ، فهو مؤمن ما لـأو يصل
،  (1) راح ((ـر الصانه ، إذا كان يقر ِبلفرائض واستقبال القبلة . فقلت : هذا الكفـي إميـف

                                                           
ـــ (1)  5رح أصـــول االعتقـــاد لاللكـــائي : ـ: شـــفــــي ، والاللكـــائي  586:  3الســـنة : فــــي خالل ـ) روى ال
 (. نادين عن حنبل بن إسحاقإبس ، 887/

ا ] )) وأمـا قولـه :: ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ  ريــ قال أبو جعفر الطب ْو َكَسَبْت ِِف إِيَمانَِها َخرْيً
َ
( ،  158:  األنعـام)  [ أ

َلــه وتـــه خيـــي تصــديقها ِبللَّـــفإنــه يعــِن : أو عملــت فــ حققه ، مــن قبــل طلــوع ـراً مــن عمــٍل صــاحٍل تصــدُق ِقيـْ
ــالشــمس مــن  ـــه وبرســله مصــدقاً ولفــرائض اللَّـــها ... وال ينفــع مــن كــان ِبللَّـــمغرب  ر مكتســبٍ ـه مضــيعاً ، غي

الُه إن عمل ، وكسبه إن اكتسب ، لتفريطـه الـذي سـلف ـها أعمـه طاعة ، إذ هي طلعت من مغربـجبوارحه للَّ 
ــن الـا حــدثِن مـــي ذلــك ، كمـــقبــل طلوعهــا فــ ـــحمد ب ــمد بــن اـن قــال : حــدثنا أحـــحسي ــا ـل مفضل قــال : ثن

ْو َكَسَبْت ِِف  ]أسباط عن السدي 
َ
ِِت َبْعُض آيَاِت َرب َِك ََل َينَْفُع َنْفًسا إِيَماُنَها لَْم تَُكْن آَمَنْت ِمْن َقبُْل أ

ْ
يَوَْم يَأ



 

 

 557 ba8.org 

 ................................                    ةمحةت بي ت  لة ئريجا                               بةرائةتى ثي شةوا ئةلبانى بة ر 

                                                                                                                                                 

ا حاً ، فهــؤالء أهــل القبلــة وإن كانــت ـراً : عمــالً صالـــي تصــديقها خيـــ، يقــول : كســبت فــ [ إِيَمانَِهةةا َخةةرْيً
راً ـم يقبل منها ، وإن عملـت قبـل اآليـة خيــراً ، فعملت بعد أن رأت اآلية لـم تعمل قبل ذلك خيـدقة ولمص

 .  ( 76/  8ره : ـراً قبل منها (( ) تفسيـمث عملت بعد اآلية خي
ا ]: )) قولـه :   ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ ي ــ قال الشوكان ْو َكَسةَبْت ِِف إِيَمانَِهةا َخةرْيً

َ
، [  آَمَنةْت ]  ىـعلـمعطـوف [  أ

م تكـن آمنـت مـن قبـل ، أو آمنـت ـها لــها عنـد حضـور اآلَيت متصـفًة ِبنــانــمعّن : أنه ال ينفـع نفسـاً إميـوال
ان مـن قبـل ـن اإلميــجمع بيــراً . فحصل من هـذا أنـه ال ينفـع إال الــها خيـانـي إميـم تكسب فـمن قبل ولكن ل

انه ، ـي إميــراً فــم يكسب خيـان ، فمن آمن من قبل فقط ولـميي اإلـر فـخيـجيء بعض اآلَيت مع كسب الـم
 (. 254/ 2:  ، للشوكانـي ر َنفعه (( ) فتح القديرـم يؤمن فإن ذلك غيـراً ولـأو كسب خي

ى ـِبن الكـالم الطيـب حقيقتـه أن يُرفـع إلـ ـى ال َعـت ــ ر ـ)) فأخب بعد ذكره هذه اآلية : ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ ـ قال اآلجري 

م يكن عمل بطل الكالم من قائله وُردَّ عليه. وال كالم طيـب أجـل مـن التوحيـد ، ـِبلعمل ، إن ل ـى ال عَت ـ ه ـاللَّ 
 (. 1/284حات أجل من أداء الفرائض (( ) ـال الصالـوال عمل من أعم

اٌر لَِمْن تَاَب َوآَمَن وََعِمَل َصةاِْلًا ُثةمذ ِإَون ِ  ]: ـ  لََّجوَ زََّعـ )) وقال :  ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ  يـحنبلــ قال ابن ال لََغفذ
جمع لـه القـول والعمـل ، فهـو ال ـمن يــ: أنـه ال يغفـر إال لـ ـى ال عَت ـ ر ـ( ، فأخبـ 82) طه : [اْهَتَدى 

ورِثُْتُموَها بَِما كُ  ]:  ـى ال عَت ـ ينفع أحدمها دون صاحبه ... وقد قـال 
ُ
ُة الذِِت أ نذ ) [  نُْتْم َتْعَملُونَ َوتِلَْك اْْلَ

 (. 72الزخرف : 
ْصَحاُب اْْلَنذةِ َخاِلِيَن فِيَها َجةَزاًء بَِمةا ََكنُةوا َيْعَملُةونَ  ]وقال أيضًا : 

َ
ولَئَِك أ

ُ
 ، ( 14) األحقـاف :  [ أ

ا ـمرجئة ، ومـــر . فهــذه بــراءٌة مــن قــول الـــدمها دون اآلخـــه ال ينفــع أحـــى أنـــدل علـــات تـــذه اآليـــفهــ
 (. 808،  803/  2ى األشاعرة : ـ) الرسالة الواضحة يف الرد علمن مذاهبهم وأقاويلهم ((  يتشعب
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إَِِلْهِ يَْصَعُد الََْكِةُم   ]: ـى ال عَت ـ ه ـان قول وعمل ، قول اللَّ ـى أن اإلميـ)) والداللة أيضا عل:  ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ وقال 

الُِح يَْرَفعُ  ي ُِب َوالَْعَمُل الصذ أن القول ال يرفع إال ِبلعمل ؛ إذ العمل يرفعه ، فدل  ـى ال عَت ـ ه ـفأخرب اللَّ ،  [ هُ الطذ
 (. 802/ 2ى األشاعرة : ـي الرد علـرن ِبلعمل ال يرفع (( ) الرسالة الواضحة فـى أن قواًل ال يقتـعل

ان القلب يستلزم العمـل الظـاهر ـن أن إميـ: )) والقرآن يبي  ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ ـ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ن أن الـدين البـد فيـه مـن قـول ـ: )) وقـد تبيـ ـ هُـاللَّـ ُهَمـِحَرــ وقـال  (. 221/ 7حبسبه (( ) الفتاوى : 

م يؤد واجباً ظـاهراً ـه ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولـوعمل ، وأنه ميتنع أن يكون الرجل مؤمناً ِبللَّ 
ه أوجبهـا ، مثـل أن ـر ذلـك مـن الواجبـات ، ال ألجـل أن اللَّــماً وال غي، وال صالة وال زكاة وال صيا

م ـه ورسوله ، لـان ِبللَّ ـر إميـي قسمه وحكمه ، من غيـحديث ، أو يعدل فـيؤدي األمانة و يصدق ال
ن وأهــل الكتــاب يــرون وجــوب هــذه األمــور ، فــال يكــون ـمشركيـــخرج بــذلك مــن الكفــر ، فــإن الـيــ

 ) ((  حمدـها مــجابــختص إبيـيء مـن الواجبـات الـيت يــه ورسوله مع عدم شـالرجل مؤمناً ِبللَّ 

 (. 621/ 7الفتاوى : 
هو قول ونية  »ان ما هو ؟ قال : ـا سئل عن اإلميـمـ)) ل ـ هُ ـاللَّ هُ مَ ِحَرـ ري ـه التستــ قال سهل بن عبداللَّ 

وإذا كــان قــواًل وعمــاًل بــال نيــة فهــو ان إذا كــان قــواًل بــال عمــل فهــو كفــر ، ـوعمــل وســنة ؛ ألن اإلميــ
الفتـاوى ) ي ـنقله شيخ اإلسالم مقراً له ف (.اق ، وإذا كان قواًل وعماًل ونية بال سنة فهو بدعة (فن
 (. 2814اإلِبنة :  ) وانظر ( ، 171/ 7: 

ي ـجحـده فـ م يـؤد حقـه , كـان كمـنـ: )) ولـو أقـر , مث لـ ـ هُـاللَّـ ُهَمـِحَرــ ر ـحمد بـن نصــــ قـال اإلمـام مـ
رك لاداء ، فتحقيق ما قال أن يؤدي إليـه حقـه ، فـإن أدى جـزءاً منـه ، ـي التـمعّن , إذ استوَي فـال

ى ـا أقرَّ به ، وعلـمـحقيقاً لـا أدى جزءاً ، ازداد تـى ببعض ما أقر به ، وكلمـحقق بعض ما قال ، ووف  
 (. 517/  2قدر الصالة :  ا أقر به ، حَّت ميوت (( ) تعظيمـمـمؤمن األداء أبداً لـال
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واتة : ثيَم طةشتووة كة خةَلكانيَك هةن دةَليَن : هةر كةسيَك تةنها دان بنات بة 
نويَذ و زةكات و رِؤذوو و حةجدا ئةطةرضى هيضيَك لةوانة نةكات تاكو دةمريَت !! 
يان نويَذةكانى ثشت لة قيبلة بكات تاكو دةمريَت !! ئةوا ئةو كةسة ئيَماندارة 

َليان ىلَ نةكات ، و بزانيَت ئةو وازهيَنانةى لة ئيمانةكةيةتى ، ئةطةر بةمةرجآ نكو
دان بنات بةثيَويستكراوةكان ، و رِووكردن لة قيبلة !!! منيش دةَليَم : ئةمة 

 كوفريَكى رِاشكاوة .

                                                                                                                                                 

ان ِبلقلـب ـجوارح : تصـديق عـن اإلميــِبلـ ى ـال َعـت  هُـاللَّـ ُمك َمِحـ َرال ـ: )) فاألعم ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ ـ قال اآلجري 
ان بعمله وجبوارحه : مثل الطهارة ، والصالة ، والزكاة ، والصيام ، ـم يصدق اإلميـواللسان ، فمن ل

م ـم يكــن مؤمنــاً ، ولـــمعرفة والقــول ، لـــي مــن نفســه ِبلـــهذه ، ورضـــ، وأشــباه لــجهاد ـحج ، والـــوالــ
ا ذكـرَنه تصـديقاً منـه ـانه ، وكـان العمـل ِبــمعرفة والقول ، وكان تركه للعمل تكذيباً منه إلميـينفعه ال

 هُـا اللَّــَنـَمِحَرـــ )) اعلمـوا  :ي ـوقـال أيضــا فـ ، ( 1/275 :ريعة ـكتــاب الشـ)  ه التوفيـق (( ـانه ، وِبللَّــإلميـ

خلق : وهـو التصـديق ـميع الــى جــان واجـب علــن : أن اإلميــمسلميــاء الـأن الذي عليه علمـ ـ ْماك يَِّإَو
جزئ معرفـة ِبلقلــب والنطـق ِبللســان حــَّت ـجوارح ... وال تـــِبلقلـب ، وإقــرار ِبللسـان ، وعمــل ِبلـ

ـــيكــون معــه عمــل ِبلــ ـــان مؤمنــاً ... فاألعمــخصال الــثالث كـــجوارح . فــإذا كملــت ال جوارح ـال ِبل
ان بعملـــه وجبوارحـــه مثـــل الطهـــارة ـم يصـــدق اإلميــــان ِبلقلـــب واللســـان . فمـــن لــــتصـــديق عـــن اإلميـــ

معرفة والقول دون العمل ـي لنفسه الـهذه ، ورضـجهاد أشباه لـحج والـوالصالة والزكاة والصيام وال
 (.137ـ 135: له ن ـاألربعيكتاب )   معرفة والقول ((ـم تنفعه الـم يكن مؤمناً ، ولـل
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ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةوةآلمى  ي (ـ) الشوكانبة هةمان شيَوةش ثيَشةوا 
كةسانيَك كراوة كة واز لةهةموو كردةوة  ثرسياريَك كة سةبارةت بةحوكمى

وطوفاريَكى ئيسالم ئةهيَنن ، جطة لةهيَنانى شايةتومان نةبيَت !!! ئةمةش دةقى 
ي البادية من األعراب من ال يفعلون شيئًا من ـ)) فثرسيارةكةية كة تيَيدا هاتووة : 

ةرةبةكاندا كةسانى ، واتة : لة خيََلةكية ع جرد التكلم ِبلشهادة ؟! ((ـرعيات إال مـالش
وا هةن ، هيض شتيَك لةشتة شةرعيةكان ئةجنام نادةن ، تةنها ووتنى شايةتوومان 

 نةبيَت ؟! ئةو جؤرة كةسانة حوكميان ضية ؟!

)) وأقول : من كان اتركاً وةآلمدا دةفةرموويَت :  لةـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةويش 
جب عليه من ذلك من األقوال واألفعال ، ـا يـمـميع فرائضه ، و رافضًا لـألركان اإلسالم وج

ن ، فال شك وال ريب أن هذا كافٌر شديد الكفر ـجرد التكلم ِبلشهادتيـم يكن لديه إال مـول
، واتة : لة وةآلمدا دةَليَم : ئةو جؤرة كةسانةى كة وازيان هيَناوة  (1) حالل الدم ((

و ئةوانةش كة لةسةريان لة بنةواكانى ئيسالم و هةموو ثيَويستكراوةكانى ، و هةمو
فةرزكراوة ـ طوفتار بيَت يان كردار ـ رِةتدةكةنةوة ، و جطة لة ووتنى شايةتوومانيان 
نية ، طومان لةوةدا نية كة ئةو كةسة كافرة و كوفرةكةشى زؤر توندة ، و خويَنيشى 

 حةآلَلة .

                                                           
 (. 43مسائل : ـى دليل الـ) الرسائل السلفية ـ إرشاد السائل إل (1)
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تا ـ  ) ابن تيمية (بةآلم لةسةردةمةكانى تردا ـ بةتايبةت سةردةمى ثيَشةوا 
واتة :  )دةطاتة سةردةمى ئيَستاى زانايان بةكارهيَنانى ئةم ووشة وةك زاراوةيةك 

بةكاردةهيَنريَت ، هةروةكو بةرِاشكاوى لة ووتةى هةنديَكياندا  جنس العمل (
 دةردةكةويَت :

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة ضةند ووتةيةكيدا ئةم زاراوةية ) ابن تيمية (  ئةوةتا ثيَشةوا
ان قول وعمل ؛ ليبينوا ـ)) فقول السلف : اإلمي نيَت ، هةروةكو فةرموويةتى :بةكار دةهيَ

، واتة :  (2) ال ((ـم يكن مقصودهم ذكر صفات األقوال واألعمـجنس ؛ ولـى الـاله علـاشتم
ووتةى ثيَشني كة فةرموويانة : ئيمان ووتة وكردةوةية ، بؤ رِوونكردنةوةى ئةوةية كة 

دةطريَتةوة ، نةك ئةوةى مةبةستيان باسكردنى سيفةتى ووتة  (جنس ـ) ال ئيمان رِةطةز
 وكردةوةكان بيَت .

                                                           
: )) وأيضـا فـإن أيضـاً  ـ هُـاللَّـ ُهَمـِحَرــ  شيخ اإلسالم ( ، وقال 506/ 7:  ، البن تيمية ) الفتاوى (2)

مع عليـه ـه الكتاب ، والسـنة ، وأجـا دل عليـاعة : قول وعمل ، كمـجمـان عند أهل السنة والـاإلمي
،  والعمل : تالودنق ال وم   ي موضعه ، فالقول : تصـديق الرسـول ، ـى ما هو مقرر فـالسلف . وعل

خصوص ـر بـه مـؤمن قـول مــ، والقـول الـذي يصيـ ا نكون هؤهنوا  وفإذا خا الع د عن العمل بالك  ة لو 
قـة الـدين هـو الطاعـة واالنقيـاد ، وهو الشهاداتن ، فكذلك العمل هو الصالة ... وأيضـا فـإن حقي

 فمن ي ن عل هلل ش ئا فما دان هلل دننا وهن ال دنن له ف م كافرا يتم ِبلفعل ال ِبلقول فقط ـوذلك إمن
،  86/  4مشيقح ، أو نفســه : ـحقيق الـــ، تــ 61/  2رح العمــدة ، لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة : ـ) شــ(( 
 (. حقيق العطيشانـت
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ان القلب ، ـال ( من لوازم إميـ)) وقد تقدم أن ) جنس األعمهةروةها فةرموويةتى : 
، واتة : وة لة  (1) متنع ((ـال الظاهرة مـيء من األعمـان القلب التام بدون شـوأن إمي

                                                           
 (. 616/ 7: ن تيمية ، الب ىفتاو ال)  (1)

ان ، ـي مسـألة اإلميــى هـذه فــ: )) وقـد بسـطنا الكـالم علـ ـ هُـاللَّـ ُهَمـِحَرـ وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
جوارح ـى الـــه ورســوله وتعظــيم ، البــد أن يظهــر علـــوبيَّنــا أن مــا يقــوم ِبلقلــب مــن تصــديق وحــب للَّــ

ي ـا فـــملزوم البــاطن ، كمـــى انتفــاء الـــاهر علــهذا يســتدل ِبنتفــاء الــالزم الظـــوكــذلك ِبلعكــس ؛ ولــ
ا هَ ـلَـ حَ لُ ، صَ  تْ حَ لُ ا صَ ذَ إِ  ةً غَ ضْ مُ  دِ سَ جَ ـي الْ ـفِ  نَّ  إِ اَل أَ  »أنه قال :   حديث الصحيح عن النيبـال
ــ رُ ائِ َســ ــ دَ َســفَ  تْ دَ َســا فَ ذَ إِ ، وَ  دِ سَ جَ ـاْل ــ رُ ائِ ا َســهَ ـَل ــقَ الْ  يَ ِهــ وَ اَل أَ  دِ سَ جَ ـاْل ــن  ا قــالـ، وكمــ « بُ ْل عمــر ب
ــ خطاب ـالــ ـــل ــ »ي الصــالة : ـمن رآه يعبــث ف ــقَـ  عَ َشــخَ  وْ َل ــ بُ ْل ــذَ َه ــارِ وَ جَ  تْ عَ شَ خَ ـا َل )  «((  هُ ُح
ي القلـب مسـتلزم للعمـل الظـاهر . وانتفـاء الـالزم ـوقـال : )) مـا فـ ، ( 6/487جواب الصحيح : ـال

 (. 294:  7) الفتاوى : ملزوم (( ـى انتفاء الـيدل عل
ى فساد البـاطن ـانع دليل علـمـخل ف العمل ظاهرا مع عدم الـ: )) ت ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ القيم قال اإلمام ابن 
 (. 112:  ، البن القيم ان ، ونقصه دليل نقصه ، وقوته دليل قوته (( ) الفوائدـوخلو ه من اإلمي

ا ـاعِة : قوٌل وعمٌل ـ كمــجمـالسُّنَِّة وال اُن عنَد أهلِ ـ: )) اإلمي ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ  قال شيخ اإلسالم ابِن تيميَّةَ 
ي موِضــِعِه : فــالقوُل : ـى مــا هــو مقــرٌَّر فـــَمَع عليــه الســلُف ، وعلـــُة ، وأْجـــدلَّ عليــه الكتــاُب والسُّنَّــ

ْم يُكـْن ُمؤمنـاً . ـتصديُق الرَُّسوِل . والعمُل : تصديُق القوِل . فإذا َخال العبُد عن العمِل ِبلُكلِ يَِّة : لـ
خصوٌص ، وهو : الشهاداتن . فكذلك العمُل : هو الصالُة ـُر به ُمؤمناً : قوٌل مـوالقوُل الذي َيصي

،  86/  4مشيقح ، أو نفســه : ـحقيق الـــ، تــ 61/  2رح العمــدة ، لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة : ـ) شــ ((
 (.حقيق العطيشان ـت



 

 

 563 ba8.org 

 ................................                    ةمحةت بي ت  لة ئريجا                               بةرائةتى ثي شةوا ئةلبانى بة ر 

يةكيَكة ثيَويستيةكانى ئيمانى دأل ، وة  ) جنس العمل (ة ثيَشدا ئةوة خرايةرِوو ك
 ئةوةش كة ئيمانى دَلى تةواو بةبآ شتيَك لة كردةوةكانى رِووكةش قةدةغةية .

ـُمْمتَـَنع أن يكوَن الْ  نَ )) مِ يان بةواتا بةكارى هيَناوة ، هةروةك فةرموويةتى : 
حجَّ ، ـه فـََرَض عليِه الصَّالَة والزَّكاَة والصياَم والـاللَّ ي قلِبِه ِبنَّ ـاًَن َثبِتًا فـالرَُّجُل مؤِمنًا إمي

حج  ـه زكاًة ، وال يـه سجدًة ، وال يصوُم ِمن رمضاَن ، وال يؤد ي للَّ ـويعيُش دهَرُه ال يسُجُد للَّ 
ٍن صحيٍح اـي الَقلِب َوزَنَدَقٍة ال مَع إميـمتَـَنٌع ؛ وال يصُدُر هذا إال َمَع نِفاٍق فـى بيِتِه فهذا مُ ـإل
)) (1) . 

واتة : هةرطيز ناكريَت كة كةسيَك ئيمانداريَكى تةواو بيَت لةدَليدا بةوةى كة 
خواى ثةروةردطار نويَذ وزةكات ورِؤذوو وحةجى لةسةر فةرزكردووة ، كةضى ذيانيَكى 
دريَذ دةميَنيَتةوة بآ ئةوةى سوذدةيةك بؤ خواى ثةروةردطار بةريَت ، يان رِؤذوو 

طريَت ، يان زةكاتى ماَلةكةى بدا ، يان حةجى ماَلةكةى خوا بكات ، لةرِةمةزان ب
ئةمةش هةرطيز نابيَت ، و ناكةويَتةوة جطة لةطةأل دوورِووى نةبيَت لةدَلةكةى ، لةطةأل 

 بيَباوةرِيدا نةبيَت ، نةك لةطةأل بوونى ئيمانى رِاست ودروستدا .

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ِبز ( ) ابنوة لة ثيَشةوايان و زانايانى سةردةم ثيَشةوا 
م يكفر تـارك الصالة من السلف ، ـ)) من للةوةآلمى ئةم ثرسيارةدا كة تيَيدا هاتووة 

                                                           
 (. 611/ 7 ، البن تيمية : جموع الفتاوىـ) م (1)
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، واتة : ئةو زانايةى ـ لة ثيَشينان ـ كة  كمـال ؟ (( رطـأيكون العمـل عنده ش
 ة ؟ـ رط كمـال (ـ) شدانةناوة ، ئايا كردةوةكان لةاليدا  نويَذنةكةرى بةكافر

ئةم ووشةيةيان بةكارهيَناوة ، لة وةآلمدا كة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ان شييَزيبةرِ
ان ـهذا اإلميـميعًا . لـان عند السلف جـ)) جنس العمل البد منه لصحة اإلميفةرموويةتى : 

، واتة : لةالى ثيَشني بة  جتمعة ((ـها مـعندهم ؛ قول وعمـل واعتقـاد ، ال يصح إال ب
بؤ دروستى ئيمان ثيَويست بووة ، لةبةر ئةمةية ئيمان  ) جنس العمل (طشتى 

لةاليان بريتيبووة لة ووتة وكردة وبريوباوةرِ ، ئيَمان دروست نية جطة بةوانة نةبيَت 
 لةطةأل يةكدا .

هةر ئةم ثيَشةواية هةمان ووشةى بة واتاش بةكارى هيَناوة لةوةآلمى ئةم 
ال ، هل ـميع األعمـواعتقد بقلبه ولكن ترك جه ـ)) من شهد أن ال إله إال اللَّ ثرسيارةدا 
) ال إله إال ، واتة : ئةو كةسةى كة شايةتوومانى هيَناوة بة ووتنى  ًا ؟ ((ـيكون مسلم

و بةدَليشى بريوباوةرِى ثآ هةبووة ، بةآلم وازى لة هةموو كردةوةكان هيَناوة ،  ه (ـاللَّ 
 ئايا ئةمة بة موسَلمان دةذميَردريَت ؟

ه ـه بعمله ، يوحد اللَّ ـًا حَّت يوحد اللَّ ـ)) ال ، ما يكون مسلمموويةتى : هةروةك فةر
ه أوجب كذا وحرم كذا . وال يتصور .. ما ـحبته ، والصالة ، ويؤمن أن اللَّ ـخبوفه ورجاءه ، وم

ال ، هذا التقدير ال أساس له . ال ـميع األعمـرك جـه يتـمسلم يؤمن ِبللَّ ـيتصو ر أن اإلنسان ال
ى العمل ؛ اإلميـان الصادق .. ـحفزه إلـيتصور أن يقع من أحد .. نعم ؛ ألن اإلميـان يميكن 
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، واتة : نةخيَر ، ئةو كةسة موسَلمان نية تاكو بةكردةوةكانيشى  (1) نعم ((
يةكتاثةرستى خواى ثةروةردطار رِانةطةيةنيَت ، يةكتاثةرستى خوا بكات بةترسان و 

باوةرِيشى بةوة هةبيَت كة خواى ثةروةردطار ئةوةى ئاوات و خؤشويسنت و نويَذ ، و 
ثيَويست كردووة و ئةةشى حةرام كردووة ... وناشتوانريَت ئةوة بهيَنريَتة ثيَش ضاو كة 
مرؤظى موسَلمان هةبيَت باوةرِى بة خواى ثةروةردطار هةبيَت و واز لةهةموو 

ناكريَت ئةوة  كردةوةكان بهيَنيَت ، ئةم هةَلسةنطاندنة هيض بنةوايةكى نية ،
، ئةوةش لةبةر ئةوةية كة  ـآبهيَنريَتة ثيَش ضاو كة لةكةسيَكةوة بووةشيَتةوة ... بةَل

 . ـآئيمان ثاَلنةريَتى بؤ ئةجنامدانى كردةوة ، مةبةستمان ئيمانى دروستة ... بةَل

) سةرةرِاى ئةوةى كة وشةى ـ خوا بيثاريَزيَت ـ يش  ) صاحل الفوزان (ثيَشةوا 
ى وةكو زاراوة بةكارهيَناوة ، دةبينني بةواتاش بةكارى دةهيَنيَت و ـ لعمل (ترك جنس ا

ئةو تةرك كردنةشى بؤ كردةوة بة طشتى ثآ كوفرة ، ئةوةش لةوةآلمى ئةم ثرسيارةى 
ميع العمل الظاهر ِبلكلية لكنه ـ)) ما حكم من ترك جكة كراوة لةشيَخ وتيَيدا هاتووة : 

اً ِبن ـض لكنه ال يعمل شيئاً البتة ، فهل هذا مسلم أم ال ؟ علمن ويقر ِبلفرائـنطق ِبلشهادتي
، واتة : حوكمى ئةو كةسة ضية رعي مينعه من القيام بتلك الفرائض ؟ (( ـليس له عذر ش

كة بةطشتى وازى لةكردةوةكانى رِووكوش هيَناوة ، بةآلم لةبةرامبةريشدا 
                                                           

ي ( ، ـي أول الوجه الثانـريط الثانـرح كتاب التوحيد الشـمجيد شـى فتح الـالً من التعليق عل) نق (1)
(( ) جريـدة الـرَيض ،  إن جن  العمل البد هنه لالحة اإلميان عند الس ف: ))  ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ وقال 
  .( 58 / 2ان عند السلف : ـهـ ، نقال عن اإلمي 1423/ 13/7 : بتاريخ،  12506 : عدد
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فةرزكراوةكان ، كةضى بةهيض شايةتومانى هيَناوة ، ودان دةنات بةفةرزيةتى هةموو 
شيَوةيةك هيض شتيَك ناكات ، ئايا ئةمة موسَلمانة ، يان نة ؟ لةطةأل ئةوةى كة ئةو 
كةسة هيض بةهانة وبيانوويةكى شةرعى نية كة رِيَطربيَت لةهةستانى بةو فةرزانة 

!! 

)) هذا ال يكون مؤمنًا ، من  لة وةآلمدا فةرمووى :  ـ خوا بيثاريَزيَت ـ ئةويش
ر عذر ـال كلها من غيـان يعتقد بقلبه ويقر بلسانه ولكنه ال يعمل جبوارحه ، عط ل األعمك

اعة أنه : قول ـجمـا عرفه أهل السنة والـا ذكرَن وكمـان كمـهذا ليس ِبؤمن ، ألن اإلمي
ان إال ِبجموع هذه األمور ، ـحصل اإلميـجوارح ، ال يـِبللسان واعتقاد ِبلقلب وعمل ِبل

، واتة : ئةمة ئيماندار نية ، ئةو  (1) حدًا منها فإن ه ال يكون مؤمنًا ((فمن ترك وا
كةسةى كة بة دأل بريوباوةرِى هةبيَت ، و بة زمانيش دانى ثيَدا بنيَت ، بةآلم 
بةئةندامةكانى كردةوة ناكات ، بة شيَوةيةك كة هةموو كردةوةكانى لةكارخستووة 

ئةمة بةئيماندار ناذميَردريَت ، ضونكة بةبآ هيض بيانو و بةهانةيةكى شةرعى ، ئا
 ئيمان هةروةكو بامسان ليَوةكرد و وةك ئةوةى كة ثيَشةوايانى ئةهلى سوننة و

جةماعة ثيَناسةيان كردووة بريتية لة : ووتن بةزمان ، و بريوباوةرِبوون بةدأل ، و 
 كردةوةكردن بةئةندامةكانى لةش ، و ئيمانيش دروست نابيَت جطة بةكؤى ئةم سآ

شتة نةبيَت ، بؤية ئةطةر كةسيَك واز لة يةكيَكيان بيَنيَت بيَطومان بة ئيماندار 
 ناذميَردريَت .

                                                           
 (. 1/5ان والكفر للشيخ صاحل الفوزان ، السؤال السادس : ـي مسائل اإلميـ) أسئلة وأجوبة ف (1)
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لة وةآلمى ئةم ثرسياردا :  ـ خوا بيثاريَزيَت ـ يش ) صاحل آل الشيخ (وة شيَخ 
مستحبات ـرها من الواجبات والـ)) هل اترك العمل ِبلكلية مسلم ؛ اترك األركان واترك غي

واتة : ئاية ئةو كةسةى كة بةتةواوى واز جوارح ؟ (( ـال الظاهرة ِبلـواألعم
لةكردةوةكان دةهيَنيَت موسَلمانة ؟ مةبةست ئةو كةسةية كة واز لةهةموو بنةواكان 
و جطة لةوانيش لةثيَويستيةكان وسوننةت وكردةوةكانى رِووكةشى ئةندامةكان 

 دةهيَنيَت .

)) إنَّ العمل عند أهل السنة تى : فةرمووية ـ خوا بيثاريَزيَت ـ شيشيَخ
جتمعة وهي ـى أشياء مـان يقع علـان ؛ يعِن أنَّ اإلميـي مسمى اإلميـاعة داخل فـجمـوال

االعتقاد والقول والعمل ، ولذلك من ترك جنس العمل فهو كافر ؛ ألنَُّه ال يصح  إسالم وال 
وة لة الى ئةهلى سوننة و ، واتة : بيَطومان كردة (2) ان إال ِبإلتيان ِبلعمل ((ـإمي

جةماعة دةضيَتة ناو موسةماى ئيمانةوة ، بةو واتايةى كة ئيمان ضةند شتيَك 
ثيَكةوة دةطريَتةوة كة بريتني لة : بريوباوةرِ و ووتة و كردةوة ، بؤية هةر كةسيَك كة 

بهيَنيَت ئةوا كافرة ، ضونكة نة ئيسالم و نةش ئيمانى  ) جنس العمل (واز لة 
 روست نابيَت تاكو كردةوة ئةجنام نةدات .كةسيَك د

ان ، فال يوجد مؤمن ـ)) ترك جنس العمل مسقط لإلميفةرموويةتى : هةروةها وة 
ن جنس العمل ـانه إال وال بد أن يكون معه مع الشهادتيـاعة يصح  إميـجمـعند أهل السنة وال

                                                           
 ،ا يف الطحاويـــة مـــن مســـائل ـحاف الســـائل ِبــــ) إتـــ : مسمى بـــــرح العقيـــدة الطحاويـــة ، الــــ) شـــ (2)

 (. يـ، السؤال الثان 23/ ص 6للشيخ صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ : ج 
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، واتة : وازهيَنانى  (1) الصاحل ، يعِن جنس االمتثال لاوامر ، واالجتناب للنواهي ((
طشتى لة كردةوة رِووخيَنةرى ئيمانة ، هيض باوةرِداريَك نية لةالى ئةهلى سوننة و 
جةماعة ئيمانةكةى دروست بيَت ئيلال بةوة نةبيَت كة لة طةأل ووتنى 

ى هةبيَت ، ـ ) جنس العمل الصاحل (شايةتوومانةكةى رِةطةزى كردةوةى ضاكى 
ةطةزى ئةجنامدانى هةبيَت بؤ فةرمان ثيَكراوةكان ، و بةواتاى ئةوةى كة دةبيَت رِ
 ليَكراوةكان . (نةهى ) دوركةوتنةوةى لة ياساغى 

ه ـ)) جنس العمل اتركه قد كفر ـ نسأل اللَّ وة لة ووتةيةكى تريدا فةرموويةتى : 
وازليَهيَنةرى  ) جنس العمل (، واتة :  (2) ان ((ـالعافية ـ ، ألن العمل جزء من اإلمي

رى كردووة ـ داواكارين لة خواى ثةروةردطار ثاريَزةرمان بيَت ـ ضونكة كردةوة كوف
 بةشيَكة لة ئيمان .

ووتةيةكيدا سةبارةت بةمورجيئة فةرموويةتى  ش لة ي (ـمدخلـ) زيد الوة شيَخ 
ه ـن حصل لـوا أن مـن مسمى اإلميـان , وادعـل عـوا العمـرجـذين أخـة الـمرجئـ)) عموم ال: 

                                                           
 (. ، لصاحل آل الشيخ معة االعتقادـرح لـ) ش (1)

  .( مسجلةـالزيد الـمدخلـي ) من أحد أجوبة الشيخ  (2)
: )) معــروف عنــد أهــل الســنة وهــو أن تــرك  مسجلةـالــ تــهأحــد أجوبفـــي ي ـمدخلـــقــال الشــيخ زيــد الو 

 (.اإلسالم ( ـيجوارح فال حظَّ له فـال الـال كلها فلم يعمل شيئاً من أعمـاألعم
 ـيال حـظَّ لـه فـ ملًة وتفصـيالً ـال جــ: )) اترك األعمـآخـر  ب مسـجلاجـو فــي  ـ هُـاللَّـ هَُمِحَرـ الشـيخ  قالو 

 (.ملة (ـمخرج من الـالقول بكفره الكفر ال ـياإلسالم ، وال يتورع أحد ف
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يء من الطاعات أم ال ـر سواء أتى بشـى حاله ال يتغيـالتصديق فتصديقه هذا ِبق علرد ـجـم
ن ) جنس العمـل ( ـ والذي يعد ـي أو ارتكبها ، فهم لـم يفرقوا بيـمعاصـ, و سواء اجتنب ال

ن ) آحاد العمل وأفراده ( ـ والذي يعد اتركه ـي صحـة اإلميـان عند أهل السنة ـ وبيـرطًا فـش
ا ـان معصية , كمـر مع اإلميـال يض» تكمل اإلميـان ـ ، وقد استعملوا القياس فقالوا : ر مسـغي

، واتة : بةطشتى مورجيئة مةزهةبةكان ئةوانةى  (1) « ((ال تنفع مع الكفر طاعـة 
كردةوةيان لةموسةماى ئيمان هيَناوةتةدةر ، وة ووتوويانة ئةوةى كة تةنها بةرِاست 

ست دانانةى بةو شيَوةيةى خؤى دةميَنيَـةوة ، و ناطؤرِيَت ئةطةر دانان هةية ، ئةو بةرِا
شتيَك لة طويَرِايةَليةكانى ئةجنام دابيَت يان نة !!! وة ئوةشيان لة ال يةكسانة كة 
 خؤيثاراستبيَت لة تاوانةكان يان ئةجنامى دابيَنت !!! ئةوان جياوازيان نةكردووة لة نيَوان

نريَت لةالى ئةهلى سوننة بؤ دروستى ئيمان ، و لة كة بة مةرج دادة ) جنس العمل (
كة وازليَهيَنةرى بة ئيماندارى  ) آحاد العمل و أفراده (نيَوان تاك و بةشةكانى كردةوة 

سةرثيَضى هيض  )) تةواو ناذميَردريَت ، وة لةو كارةياندا قياسيان كردووة كة دةَليَن :
كو ضؤن طويَرِايةَليش سودى نية لة كاريطةريةكى نية لةطةأل بوونى ئيماندا ، هةروة

 !!! (( طةأل كوفر و بيَباوةرِيدا

؛  حرم حراماً ـحل حالاًل وال يـ)) اترك ) جنس العمل ( ِبلكلية ال يوة فةرموويةتى : 
ى العمل فإذا  ـان يدفع صاحبه إلـان ؛ ألن اإلميـ؛ فهذا ليس معه إمي وال يقيم فرضا وال واجباً 
 ان ((ـيء من أركان اإلسالم ... ما بقي معه إميـم يعمل بشـل ؛ ولاـكان ليس من أهل األعم

                                                           
 (. ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ  يـمدخلـلشيخ زيد اللمسجلة ـجوبة الاأل) من أحد  (1)
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بةطشتى بةوةى كة نة حةآلأل بة حةأل بزانيَت  ) جنس العمل (، واتة : وازهيَنةر لة  (2)

، و نةش حةرام بةحةرام !!! و نة ثيَويست كراوةكان بة ثيَويست بزانيَت !! ئا ئةم 
ونكة ئيمان ثاَلنةرى خاوةنةكةيةتى بؤ جؤرة كةسانة هيض ئيمانيَكيان نية ، ض

ئةجنامدانى كردةوة ، جا ئةطةر لة ئةجنامدةرانى كردةوة نةبيَت ، و هيضيَك لة 
 بنةواكانى ئيسالم ئةجنام نةدات ... ئةوا ئيمانى لةال نةماوة .

كةواتة ... لةوةى كة رِابوورد وخراية ثيَش ضاو دةردةكةويَت كة ... ثيَشةوايانى 
ـ بة  ) جنس العمل (ننة لةكؤن وتازةدا لةو باوةرِةدان كة وازهيَنان لة ئةهلى سو

واتاى : هةموو كردةوةكانى رِووكةش ـ و بةبآ هيض بيانوو و بةهانةيةكى شةرعى ، 
كوفرة و بةيةكيَك لةبةتاَلكةرةوةكانى بنةواى ئيمانى دةزانن ، وخاوةنةكةى هيض 

ئةطةر بةشيَوةيةكى طشتى واز  سودمةند نابيَت بةشايةتوومان وئيمانةكةى ،
لةهةموو كردةوةكانى رِووكةش بهيَنيَت ، سةرةرِاى مانةوةى بؤ تةمةنيَكى دريَذ 

 ونةبوونى هيض برِوبيانوو ورِيَطريَكى بؤ ئةو وازهيَنانةى .

ئايا ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ضى لةو بارةيةوة  ثاشان با بزانني :
ترك جنس واتة :  )ى سةبارةت بةوازهيَنى طشتى ضية بؤ كردةوة دةَليَت ، و بريوباوةرِ

؟ بةوةش رِاستى ونارِاستى ئةم شوبهةيةمان لةال ئاشكرا دةبيَت ، و دةزانني  العمل (
كة ئايا ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ هاودةنطة لةطةأل ثيَشةوايانى سةلةفى 

                                                           
 (. ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ  مسجلةـد أجوبة الشيخ المن أحكذلك )   (2)
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ضةوانةيان بووةتةوة و هاودةنطة لة طةأل صاَلحى ثيَش خؤى ـ بة رِةمحةت بن ـ يان ثيَ
 !!مةرجيئةى طومرِادا ؟!

ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة وازهيَنانى طشتى 
ان بدون عمل ال ـ)) إن اإلميفةرموويةتى :  ) ترك جنس العمل (لةكردةوةكانى رِووكةش 

ِبلعمل الصاحل ؛ ألننا ال نتصور  ن يذكره مقروَنً اـا يذكر اإلميـحينم ـ لَّ جَ وَ  زَّ ـ عَ ه ـيفيد ؛ فاللَّ 
ه ـبدون عمل صاحل ، إال أن نتخيله خياال ؛ آمن من هنا ـ قال : أشهد أال إله إال اللَّ  اَنً ـإمي
ه ـ ومات من هنا ... هذا نستطيع أن نتصوره ، لكن إنسان يقول : ال إله ـحمد رسول اللَّ ـوم

، فعدم عمله  حاً ـه ـ وال يعمل صالـ، ويعيش دهره ـ ما شاء اللَّ ه ـحمد رسول اللَّ ـه ، مـإال اللَّ 
حة ـال الصالـى قلبه ؛ فذكر األعمـان إلـم يدخل اإلميـالصاحل هو دليل أنه يقوهلا بلسانه ، ول

،  (1) ِبلعمل الصاحل (( ان النافع هو الذي يكون مقروَنً ـى أن اإلميـان ليدل علـبعد اإلمي
ةوة سودى نية ، ضونكة خواى ثةروةردطار كة باسى ئيمان دةكات واتة : ئيمانى بآ كرد

لةطةأل كردةوةى ضاكدا باسى دةكات ، ضونكة ئيَمة ناتوانني تةصةورى ئةوة بكةين كة 
ئيمانى بآ كردةوة هةبيَت ، جطة لةوة نةبيَت كة بةخةياآلت ئةو شتة دروست بكةين ، 

 ه (ـحمد رسول اللَّ ـه ومـأشهد أال إله إال اللَّ  ) ليَرةوة ئيمانى هيَنا و شايةتومانى هيَناوة :
، و رِاستةوخؤ لةوالوة كؤضى دواى كرد !!! ئةمة تةنها دةتوانني بةخةياأل تةصةورى 

ثاشان  و ه (ـحمد رسول اللَّ ـه ، مـ) ال إله إال اللَّ  بكةين ، بةآلم مرؤظيَك بَليَت :
ةردطار ويستى لةسةر بيَت ـ كةضى تةمةنيَكى دريَذ مبيَنيَتةوة ـ ئةوةندةى خواى ثةرو

                                                           
 (. ريط السادس /الوجه األولـمفرد : الشـى األدب الـرحه علـ) ش (1)
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طومان نةبوونى كردةوةى ضاكى بةَلطةية يَهيض كردةوةيةكى ضاك ئةجنام نةدات !!! ب
لةسةر ئةوةى كة شايةتومانةكةى تةنها بةزمانة ، وئيَمان نةرِؤشتووةتة دَليةوة ، بؤية 

ت كة باسكردنى كردةوةى ضاك لةدواى ئيمان بؤ ئةوةية كة ئةوةمان ثآ رِابطةيةنيَ
 ئيمانى سودبةخش ئةو ئيمانةية كة كردةوةى ضاكى لةطةَلدا بيَت .

سةرةرِاى ئةوةى كة ئةم ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ زؤر بة 
كوفرة ، لةطةأل ئةوةشدا بزانة  ) ترك جنس العمل (رِاشكاوى ئاماذة بةوة دةدات كة 

وو لةكردةوة بةطشتى ، فةرعيَكة كة : ثرس وباسى بةكافردانانى كةسى وازهاورد
لةبنةوايةك لةبنةواكانى بريوباوةرِى ئةهلى سوننة وجةماعة كة ئةويش بريتية لة : 
جيَطريكردن وسةملاندنى ثةيوةندى توند وتؤأل لةنيَوان رِوكةش ودَلدا ، كة لةثيَشدا بة 

ةت بيَت ـ ئةم تيَروتةسةىل خرايةرِوو ، لةطةأل ئةوةشدا كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمح
ثرس وباسة بةرِاشكاوى لةباس و ووتار ونوسينةكانيدا جيَطري وسةملاندوويةتى ، 
بةوةش شويَنكةوتة وهاودةنطة ـ لةبنةوا وفةرعةكةيشيدا ـ لةطةأل هةموو زانايانى 

 سةلةفى صاَلحى ثيَش خؤى .

ن ئةمةش هةنديَك لةو ووتانةى ثيَشةواية كة تيَيدا ئةبينيَت ثةيوةندى نيَوا
)) رِووكةش ودأل بة ثةيوةنديةكى ثيَويست دةزانيَت ، هةروةك فةرموويةتى : 

ال إال ـال وال صالح األعمـحقيقة أنه ال ميكن تصور صالح القلوب إال بصالح األعمـوال
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واتة : وة لةرِاستيدا ،  (1) مل بيان ((ـأج ن ذلك الرسول ـبصالح القلوب ، وقد بي
ةكان بكريَت جطة لةطةأل ضاكى كردةوةكان نةبيَت ، ناتوانريَت تةصةورى ضاكى دَل

                                                           
 (. 22ص ، ن ـحيـحقيق رَيض الصالـ) مقدمة ت (1)

ــ وقــال الشــيخ ابــن ِبز  ــِحَرـ ــ ُهَم ال ِبلنيــات ولــيس ِبلعمــل ! هــذا غلــط ، نعــم ـ: )) قولــه األعمــ ـ هُـاللَّ
ـَـإِ  » :  ، لكــن ال بـد مــن العمــل أيضـاً ، يقــول  ا قــال النــيبـال ِبلنيــات ، كمــعمـاأل ا ـمنَّ
ى النيـة ، ـولكنهـا تبـّن علـ، ال ـ، فـال بـد مـن األعمـ «ى وَ ا نَـ مَ  ئٍ رِ امْ  ل ِ كُ ا لِ ـمنََّ إِ ات ، وَ يَّـ ن ـِ لِبِ  الُ ـمَ عْ اأْلَ 

ال ، النيـة وحـدها ال ـرك األعمــتكفـي وتتـال ال بد هلا من نية ، ولكـن لـيس معناهـا أن النيـة ـفاألعم
ه ، ـي اللَّــه وأن يـدع معاصــى كل مسلم أن يعمـل بطاعـة اللَّــتكفي ، ال بد من عمل ، فالواجب عل

 ال ـَعوَ لَّـ َجه ـه العافية ، فال بد من العمل ، اللَّ ـه صار كافراً ، نسأل اللَّ ـرع اللَّ ـم يعمل بشـولو نوى ول
ُ َعَملَُكْم َورَُسوُلُ َوالُْمْؤِمُنونَ َوقُِل ا] يقـول :  ا ـمــ( ، ول 105) التوبـة :  [ ْعَملُوا فََسرَيَى اَّللذ

ان عمـل ال ـ، فاإلميـ « هِ لِ يْ بِ ي سَ ـفِ  ادٌ هَ جِ وَ  هِ ـللَّ ِبِ  انٌ ـميَْ إِ  »أي العمل أفضل ؟ قال :  :  سئل النيب
م يـؤمن ِبن الصـالة واجبـة فهـو  ـكافر ، ومن له واليوم اآلخر فهو  ـم يؤمن ِبللَّ ـان ، فمن لـبد من إمي

م ـان ، وهكــذا مــن لـــم يــؤمن ِبن صــيام رمضــان واجــب فهــو كــافر ، ال بــد مــن اإلميـــكــافر ، ومــن لــ
هذا فهو كافر ـم يؤمن بـ، وحرم العقوق وحرم الفواحش من ل خمرـه حرم الزَن وحرم الـيؤمن ِبن اللَّ 

ان ِبلقلب ، إذا قيل ـمن نية ، وهكذا قول بعضهم : اإلمي ان وال بد من عمل وال بدـ، ال بد من إمي
ان ِبلقلـب ! هـذه كلمـة حــق ـه عليـك ، قـال : اإلميــحيتك أو اتـرك مـا حـرم اللَّـــلـه : صـلِ  أو وفِ ـر لـ

جوارح أيضــاً ، يكــون ـي الـــي القلــب ، ولكنــه يكـون فـــان يكــون فـــها ِبطــل ، نعــم أصــل اإلميــأريـد بــ
ان عند أهل السنة قول وعمل ونية ، يعِن قول وعمل واعتقاد ، فـال بـد مـن ـِبلقول والعمل ، اإلمي

  .(( ... القول وال بد من العمل وال بد من العقيدة
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نةش تةصةورى ضاكى كردةوةكانيش دةكريَت جطة لةطةأل ضاكى دَلةكان نةبيَت ، وة 
 ئةوةى بة جوانرتين شيَوة رِوونكردووةتةوة . ثيَغةميةرى خواش 

 :كة فةرموويةتى  هةمان بؤضوون دوثاتدةكاتةوة وة لةوتةيةكى تريدا

ا ـكم  مؤمِن َوَجسدِه ...ـَن َقلِب الـُل أقوُل : إنَّ هناَك ارتباطًا َوثيقًا ِجدًا بي)) أَن ال أزا
اديَِّة لُه ارتباٌط ِبصالِح البدِن ، فإنِن ال أستطيُع أن أتصوََّر ـمـأنَّ َصالَح الَقلِب من النَّاحيِة ال

اماً ـمَ ـر هذا ، كذلَك األمُر تَ رَُجاًل َمريَض القلِب َوَيكون َصحيَح البدِن !! ال أستطيُع أن أتصوَّ 
ِه ـانيِة ، ال أستطيُع أن أتصوَّر ُمؤمنًا َوقد َكاَن كافرًا مث آمَن ِبللَّ ـا يَتعلَّق ِبلناحيِة اإلميـفيم

ا كاَن ، وأظن أنك وافقت معي ، لكن ـَوَرسوِلِه َحق ًا ، ُمستحيٌل أن أَتصوَّر أنَُّه َسَيبقى َكم
ي سهوًا منك ) كلياً ـى لسانـا أضفت علـر كلياً ـ كمـكون التغيروري ـ يقصد أن يـقلت مش ض

ا قُلنا ـ يَزيُد َويَنُقُص , وال أستطيع أن ـاَن ـ كمـ( أَن ما قلت ) كليًا ( ، والسَّبُب أنَّ اإلمي
, لكنِن أتصور َنس  ه ـمعصوم , أال وهو رسول اللَّ ـان بعد الـأتصور إنساًَن كامل اإلمي

ي ـحة الظاهرة فـا قويت األَثر الصالـان أحدهم , كلمـا قوي إميـان ، فكلمـإلميي اـيتفاوتون ف
ي بدنه قلياًل ـا كان الظاهر فـى األقل كلمـان أو قل ت قوته علـا ضعف هذا اإلميـبدنه ، وكلم

 أيضاً .

                                                                                                                                                 

 (. http://www.binbaz.org.sa/mat/14408 ) : الرابط

http://www.binbaz.org.sa/mat/14408
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ان ـاعة : اإلميـجمـمأزق إال أن تقول برأي أهل السنة والـجد وسيلة لتخرج من هذا الـولن ت
 .(1) يزيد وينقص ، يصل لدرجة إذا نقص ذهب ، وليس كل َنقص معناه ذهب (( ،قول وعمل

واتة : من هيَشتا هةر بةردةوامم لةووتنى ئةوةى كة : ثةيوةنديةكى ثتةو وتوند 
وتؤأل هةية لةنيَوان دَلى ئيماندار ولةشدا ... هةروةكو ضؤن سةالمةتى دأل لةاليةنى 

ةشةوة ، من ناتوامن تةصةورى ئةوة بكةم كة كةسيَك دَلى جةستةييةوة ثةيوةستة بة ل
نةخؤش بيَت كةضى تةندروست و لةش ساغ بيَت !! هةرطيز ناتوامن تةصةورى ئةمة 
بكةم ، بةهةمان شيَوةش شتةكة ثةيوةستة بةاليةنى ئيمانيةوة ، ناتوامن تةصةورى 

بووة وبةرِاستى  ئةوة بكةم كة ئيماندار هةبيَت ، كةضى دواى ئةوةى كة بآ باوةرِ
هيَنابيَت ، و وةكو خؤى مابيَتةوة  ئيمانى بةخواى ثةروةردطار وثيَغةمبةرةكةى 

هةرطيز تةصةورى ئةو شتة ناكريَت ، لةو باوةرِةشدام كة تؤش هاودةنط بيت 
لةطةَلمدا ، بةآلم ووتت : ئةو شتة ثيَويست نية ـ مةبةستى ئةوةية كة طؤرِانةكة 

ت  (هةموو = بةطشتى  )ن ـ بة سةهوةوة ـ ووشةى طشتى بيَت ـ هةروةكو ضؤ
،  (هةموو = بةطشتى  )لةاليةن خؤتةوة خستةسةر ووتةكةم ، من نةم ووتووة 

هؤكارةكةش دةطةرِيَتةوة بؤ ئةوةى كة ئيمان ـ هةروةكو وومتان ـ زياد وكةم دةكات . 
يمان كامأل كة مرؤظيَكى ئ (تةصةورى بكةم  )وة ناشتوامن ئةوة بيَنمة بةرضاوى خؤم 

، بةآلم خؤ دةتوامن  هةبيَت دواى كةسى مةعصوم كة ئةويش ثيَغةمبةرى خواية 
كة موسَلمانان جياوازن لة  (تةصةورى بكةم  )ئةوة بيَنمة ثيَش ضاوى خؤم 

                                                           
 (.من سلسلة اهلدى والنور ،  446:  ريط رقم ـش من،  19 ، ص رهانـ) دالئل الب (1)
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ئيمانياندا ، بةشيَوةيةك تاكو ئيمانى كةسيَكيان ثتةوتر بيَت ، شويَنةوارى كردةوة 
دةكةويَت ، وة تاكو ئةم ئيمانةش الواز بيَت ، يان ـ ضاكة ئاشكراكان لة لةشيدا دةر

بةالى كةمةوة ـ تواناى كةمبيَتةوة ، بةهةمان شيَوة كردةوةى رِووكةشيشى كةم 
 دةبيَتةوة .

وة هيض ريَطةضارةيةكت نية بؤ ئةوةى لةم تيَضةقينة دةربضيت جطة لةوة نةبيَت 
موويانة : ئيمان ووتة و كة ئةو بؤضوونةى ئةهلى سوننة و جةماعة بَليَت كة فةر

كردةوةية ، و زياد و كةميش دةكات ، دةطاتة ئةو ثلةيةى كة كةمبيَتةوة نةميَنيَت ، 
 بةآلم ئةوةش بزانة كة هةموو كةمبوونةوةيةك بةواتاى نةمان نايةت .

ٌر من النَّاِس ، ـى أمٍر ال يَعَلُمه َكثيـن َدليٌل واِضٌح علـحديثيـي الـ)) فوة فةرموويةتى : 
ي َفساِد الباطِن ، ـي ِعلِم النَّفِس ، َوهو أنَّ َفساَد الظَّاهِر يؤث ُِر فـوإن كاَن َصاَر َمعروفًا ف
ي ـِجها فـخريـجمِعها وتـرٌة ، َلعلَّنا نـََتعرَُّض لـمعّن أحاديُث َكثيـي هذا الـوالعكُس ِبلعكِس ، وف

: بةَلطةيةكى ئاشكرا لةم فةرموودةيةدا  ، واتة (1) (( ـى ال  عَ ت  ـ ه ـُمناسبٍة أخرى إن شاَء اللَّ 
هةية سةبارةت بة بابةتيَك كة زؤريَك لةخةَلك نايزانيَت ، ئةطةرضى بووتة شتيَكى 

يدا ، ئةويش بريتية لةوةى كة خراثى رِووكةش كاريطةرى هةية سانئاشكرا لةدةرون
تةوة ، لةسةر خراثى دأل وناوةوةى مرؤظ ، ثيَضةوانةكةشى كاريطةرى ثيَةوانة دةبيَ

فةرموودةيةكى زؤريش هةية كة ئةم واتاية بطريَتة خؤ ، بةَلكو ـ بة ويستى خواى 

                                                           
 (. 1/74: ، لالبانـي ) السلسلة الصحيحة  (1)
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ثةروةردطار ـ بتوانني كؤيان بكةينةوة و تةخرجييشيان بكةين لة جيَطة و بؤنةيةكى 
 تردا .

بةمةش دةطةينة ئةوةى كة : ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم بنةوايةى 
يَنيَت كة : ثةيوةنديةكى توندوتؤأل هةية لةنيَوان رِووكةش ئةهلى سوننة دةسةمل

) ترك جنس العمل ودَلدا ، لةطةأل ئةوةشدا وازهيَنانى طشتى لةكردةوةكانى رِووكةش 
 بة كوفر دةزانيَت ، كة فةرعيَكة لةم بنةوا طشتية . (

 عبدالعزيز الريس () شيَخ  ىةوةانليَكد كة : ةوةبكةينو ر وون دةمي ني تةوة ئةوة ئاشكرا 
)) األعمـال ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة دةَليَت :  وئةبؤ 

ثيَشةوا ئةلبانى  مةبةستىليَكدانةوةيةكى هةَلةية و  ان ((ـال اإلميـرط لكمـحة شـالصال
 !!! جنس العمل ( واتة :)  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وازهيَنان نية لة كردةوة بةطشتى

رك جنس عمل ـي ـ ال يكفر بتـ)) أنه ـ أي : األلبان دةَليَت : ) عبدالعزيز الريس ( شيَخ
) : ي كتاب ـه ، وفـراتـحاضـي بعض مـره فجوارح : ونسبة هذا القول إليه َثبت !! فقد قرَّ ـال

رة ـرة ، وكبوة كبيـذه زلة خطيـال ( ، وهـرط كمـال شـحكم اترك الصالة ( ، إذ قال : ) األعم
 ) جنس العمل (وازهيَنان و نةكردنى : بةواتة : ثيَشةوا ئةلبانى !!! ،  (( ..، .

بؤ  شوة نيسبةتدانى ئةم ووتةية!!! ،  كةس بةكافر ناكات لةكردةوةى ئةندامةكان ،
ثيَشةوا ئةلبانى جيَطرة ليَيةوة ، ضونكة لةهةنديَك لة موحازةرةكانيدا ئةوةى 

ال ـ) األعم، كة تيَيدا دةَليَت : ـدا  الصالة () حكم اترك  : كتيَبى فةرمووة ، و لة
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، وة ئةم ووتةيةش هةَلةيةكى ترسناك و  ( كردةوةكان مةرجى تةواويَتني: ال ـرط كمـش
 طآلنيَكى طةورةية .

ئةمة لة كاتيَكدا دةوتريَتيَت ئةطةر مةبةستى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت 
ليَى تيَطةيشتووة ، و  يز الريس () عبدالعز بيَت ـ بةو شيَوةية بيَت كة شيَخ 

ضونكة ئةم ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ ليَكدانةوةى بؤ دةكات ـ كة واش نية ـ !!!! 
جوارح ـال الـ) آحاد أعمى وازهيَنانة لةتاكى كردةوةكان يَبة رِةمحةت بيَت ـ مةبةست ث

نان بيَت ى وازهيَيَية ، نةك مةبةست ث مبانـي األربعة (ـ) آحاد أو كل اليان  (
، ئةو  ) ترك العمل كله = ترك جنس العمل (لةكردةوةكانى رِووكةش بةطشتى 

بةكارهيَنانةش بةرثةرضدانةوية بؤ خةواريج و موعتةزيلة كة ئيمان لةاليان بةتاأل 
 دةبيَتةوة بة نةكردنى ثيَويستيَك ، يان بة ئةجنامدانى قةدةغةكراويَك .

ةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة ليَكدانةوةى ةوا ئـةر ئةوةى كة ثيَشـوة ئةوةش لةب
دا ـ كة ناوةكةى ـ ) حكم اترك الصالة ( لةنووسراوى ، وـدا  ) الشفاعة ( وودةىـفةرم

ناوةرِؤكةكةيةتى ـ سةبارةت بة ثرس وباسى نويَذنةكةر دةدويَت ، و باس  واتاكارى
، هةروةكو  لعمل () ترك كل العمل = ترك جنس ا لةوازهيَنان لةكردةوة بةطشتى ناكات

) الدرر  كتيَبى و لة ي (ـحوالـ) سفر الخؤى ئةوة ئاشكرا دةكات لة رِةتدانةوةيةكيدا بؤ 
كة دةبينيت لةوآلمى ئةم  ( 126ي نقد وتعقبات مواضع من ظاهرة اإلرجاء : ص ـمتالئة فـال

ي ــ التارك الُكل ِ  يـ)) حيث جعل ـ أي : اإلمام األلبان دا كة دةَليَت :ـ ي (ـحوالـ) ال ووتةيةى
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اتيَكدا كة ـ ك، واتة : لة (1) ى هذا !!! ((ـمن أهل الشفاعة ، وركَّب رسالته كلها عل مؤمناً 
ئيمانداريَك داناوة شةفاعةتى  ثيَشةوا ئةلبانى ـ وازهيَنةرى طشتى بؤ كردةوةكان بة

 بةردةكةويَت ، و هةموو ناميلكةكةى لةسةر ئةمة دامةزراندووة .

)) ليس كذلك ؛ فالرسالة قائمة بانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : ثيَشةوا ئةل
نووسراوةكة ) ، واتة : ئةو شتة وانية ، ضونكة ناميلكةكة  ـ (( ى اترك الصالة ـ كسالً ـعل
 لةسةر نويَذنةكةريَك دانراوة كة لةبةر تةمةَلى نويَذةكانى نةكات !!! (

 ملةو باوةرِدام كة سةرضاوةى ئة ئةمة لةاليةكةوة ، لةاليةكى تريشةوة من
 لة دوو هؤكارةوة سةراوى طرتووة : ) عبدالعزيز الريس (يَخ ش هةَلةيةى ليَكدانةوة

بةرضاونةكةوتن و كؤنةكردنةوةى تةواوى ووتةكانى ثيَشةوا ئةلبانى  يةكةميان :
 ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةم بارةيةوة ، بةتايبةت ئةو ووتةيةى كة بةرِاشكاوى تيَيدا

بة كوفر دةزانيَت ،  ) ترك جنس العمل (وازهيَنانى طشتى لةكردةوةكانى رِووكةش 
 هةروةك لة ثيَشدا خرايةرِوو .

خوا بيثاريَزيَت ـ لة هؤكارى ئةم جؤرة باسانةدا  ) صاحل الفوزان ( ـثيَشةوا 
وله ي النقل من أـ)) إذا كان والبد من نقل كالم أهل العلم فعليه أن يستوففةرموويةتى : 

ختلف كتبه ؛ حَّت يتضح مقصوده ، ـمسألة من مـي الـم فـجمع كالم العالـى آخره ، و يـإل
رك الطرف اآلخر ؛ ألن هذا ـى بعض ، و ال يكتفي بنقل طرف ويتـويرد بعض كالمه إل
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، واتة : ئةطةر هةر  (2) م يقصده ((ـم ما لـى العالـيسبب سوء الفهم وأن ينسب إل
انايان بطيَرِدريَتةوة ، ئةوا ثيَويستة لةسةرى بةتواوى ثيَويستى كرد ووتةى ز

بيطيَرِيَتةوة لةسةرةتاوة تاكو كؤتايى ، لةطةأل كؤكردنةوةى هةموو ووتةكانى زاناكة 
لةو ثرس و باسةدا لةكتيَبةكانى بةطشتى ، بؤ ئةوةى مةبةست لةووتةكةى ئاشكرا 

كةى ترى الكى بطيَرِيَتةوة و يةالبيَت ، وة ووتةكانى بطةرِيَنيَتةوة بؤ الى يةك ، نةك 
وازليَبيَنيَت ، و بةبةسى بزانيَت ، ضونكة ئةمة دةبيَتة هؤى تيَطةيشتنى هةَلة ، و 

 ئةوةى ئةو زاناية شتيَكى بدريَتة ثاأل كة مةبةستى نية .

ووتةى زانايان ، و  ضونكة ئةطةر وا نةبيَت خراث تيَطةيشنت رِوودةدات لة
دةكةويَتةوة ، هةروةكو لةم ثرس و باسةدا ئاشكرا دةبيَت  مةبةستى تر لة ووتةكانيان

. 

 ان (ـال اإلميـرط لكمـحة شـال الصالـ) األعمليَكدانةوةيان بؤ برِطةى  لة دووةميان :
ةوا ئةلبانيان وةرطرتووة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ـةيةى ثيَشـدا الزمى ئةم ووتـ، كة تيَي

وازهيَنانى طشتى لة كردةوةكانى رِووكةش ، كة طوايا ووتةكةى ئةوة دةطةيةنيَت كة 
 بةكوفر نازانيَت !!! ) ترك جنس العمل (
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 وانية لةبةر سآ خاأل :هةلَةية و  لي كدانةوةية ئةمبةوةش بةوة دةطةين كة 

ئةم لي كدانةوةية وةرطرتنى الزمى خراثى مةزهةبى ووتةكةى ثي شةوا  خالَى يةكةم :
ةمةش نابيَت ، هةروةكو ثيَشةوا و شيَخى و ئ :ئةلبانية ـ بة ر ةمحةت بي ت ـ 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة الزمى ووتةى  ) ابن تيمية (ثايةبةرزى ئيسالم 
 زانايان فةرموويةتى :

 ى هذا فالزم قول اإلنسان نوعان :ـ)) وعل

حق حق و ـجب عليه أن يلتزمه ، فإن الزم الـا يـمـحق : فهذا مـأحدمها : الزم قوله ال
ا ـمـر مـز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه ال ميتنع من التزامه بعد ظهوره ، وكثيجو ـي

 ى مذهب األئمة من هذا الباب .ـيضيفه الناس إل

جب التزامه إذ أكثر ما فيه أنه قد ـي : الزم قوله الذي ليس حبق : فهذا ال يـوالثان
ن مث إن عرف من حاله أنه ـبيير النـتناقض ، و قد ثبت أن التناقض واقع من كل عالـم غي

جوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده ـيلتزمه بعد ظهوره له فقـد يضاف إليه وإال فال ي
 (1) ((.. لـم يلتزمه ، لكونه قد قال ما يلزمه و هو ال يشعر بفساد ذلك القول و ال يلزمه .

. 

 و جؤرة :واتة : وة بةم ثيَية دةردةكةويَت كة خوازراوى ووتةى مرؤظ دو
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يةكةميان : خوازراوى رِةواى ووتةكةى ، ئا ئةمةيان ثيَويستة كة ثابةند بيَت 
ثيَيةوة ، ضونكة خوازراوى رِةوايى رِةواية ، وة دةشتوانريَت ئةوةى بدريَتة ثالَ ئةطةر 
بزانريَت بة شيَوةيةكة ئةطةر ئةوة ئاشكرا بوو رِيَطر نية لة ثانةد بوونى ثيَوةى ، وة 

 ةى كة خةَلكانيَك دةيدنة ثاأل بؤضوونى ثيَشةوايان ئالةم جؤرةيانة .زؤريَك لةو

دووةميان : خوازراوى نارِةواى ووتةكةى : ئةم جؤرةيان نابيَت ثابةند بكريَت 
ثيَوةى ، ضونكة ئةوثةرِى كة بووتريَت ئةوةية كة ووتةكانى دذيةك بوونةتةوة ، وة لة 

موو زانايةك ووتةى دذيةكى شةريعةتيشدا ئةوة جيَطر سةمليَنراوة كة هة
دةكةويَتةوة ، جطة لة ثيَغةمبةران نةبيَت ، ثاشان ئةطةر بة شيَوةيةك بزانريَت كة يَل

ئةو كةسة ثابةندى ئةو بؤضوونة دةبيَت ئةطةر ئاشكرا بكريَت ، ئةوا دةتوانريَت 
ى بؤ ئةوةى بدريَتة ثاأل ، ئةطةرنة نابَت و دروست نية ئةوةى بدريَتة ثاأل ئةطةر خراث

ئاشكرا بوو ثابةند نابيَت ثيَوةى ، ضونكة ئةو ووتةيةكى فةرمووة ئةوةى خواستووة ، 
 و بآ ئاطاش بووة لة ثوضةَلى ئةو ووتةية ، بؤية نابيَت بدريَتة ثاَلى .

كةواتة نابيَت ئةو خوازراو والزمة خراثة وةربطرييَت لةووتةكةى ثيَشةوا ئةلبانى 
ر ووتةشى نةبيَت كة ثيَضةوانةى ئةوة بيَتةوة ، ئةى ض ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةمة ئةطة

جاى ئةوةى كة ثيَشةوا ئةلبانى ثيَضةوانةى ئةو الزمةية ـ وةكو لة ثيَشدا خراية رِوو 
 ـ ؟!!!

خالَى دووةم : ثي شةوا ئةلبانى ـ بة ر ةمحةت بي ت ـ مةبةستى خؤى ئاشكرا دةكات لة 
ي نقد ـمتالئة فـ) الدرر اللة كتيَبى  ئةوةتة : ي (ـحوالـ) سفر ال ر ةتدانةوةيةكيدا بؤ
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) آلمى ئةم ووتةيةى ةو كة دةبينيت لة ( 126وتعقبات مواضع من ظاهرة اإلرجاء : ص
من  ي مؤمناً ـي ـ التارك الُكل ِ ـ)) حيث جعل ـ أي : اإلمام األلباندا كة دةَليَت : ـ ي (ـحوالـال

دا كة ـ ـ، واتة : لة كاتيَك (1) ! ((ى هذا !!ـأهل الشفاعة ، وركَّب رسالته كلها عل
ثيَشةوا ئةلبانى ـ وازهيَنةرى طشتى بؤ كردةوةكان بة ئيمانداريَك داناوة شةفاعةتى 

 بةردةكةويَت ، و هةموو ناميلكةكةى لةسةر ئةمة دامةزراندووة .

)) ليس كذلك ؛ فالرسالة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 
، واتة : ئةو شتة وانية ، ضونكة ناميلكةكة  ـ (( اترك الصالة ـ كسالً ى ـقائمة عل

 لةسةر نويَذنةكةريَك دانراوة كة لةبةر تةمةَلى نويَذةكانى نةكات !!!!

بؤية نابيَت ليَكدانةوةى ووتةيةكى طشتى ثيَشةوايةك بكريَت بة بةَلطة بؤ 
كرا ثيَضةوانةكةى بؤضوون و مةزهةبى لةثرس و باسيَكدا لةكاتيَكدا خؤى بةئاش

 دةربرِيَت ؟!!!

خالَى سآيةم : ر اشكاوي تى بؤضوونى ثي شةوا ئةلبانى ـ بة ر ةمحةت بي ت ـ سةبارةت بة 
هةروةكو فةرموويةتى :  : ) ترك جنس العمل ( وازهي نانى طشتى لة كردةوةكانى ر ووكةش

ِبلعمل  ان يذكره مقروَنً ـا يذكر اإلميـمحين ـ لَّ جَ وَ  زَّ ـ عَ ه ـان بدون عمل ال يفيد ؛ فاللَّ ـ)) إن اإلمي
بدون عمل صاحل ، إال أن نتخيله خياال ؛ آمن من هنا ـ قال :  اَنً ـالصاحل ؛ ألننا ال نتصور إمي

ه ـ ومات من هنا ... هذا نستطيع أن نتصوره ، لكن ـحمد رسول اللَّ ـه ومـأشهد أال إله إال اللَّ 
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ه ـ وال يعمل ـا شاء اللَّ ـمـه ، ويعيش دهره ـ مـمد رسول اللَّ حـه ، مـإنسان يقول : ال إله إال اللَّ 
ى قلبه ؛ ـان إلـم يدخل اإلميـ، فعدم عمله الصاحل هو دليل أنه يقوهلا بلسانه ، ول حاً ـصال

 ان النافع هو الذي يكون مقروَنً ـى أن اإلميـان ليدل علـحة بعد اإلميـال الصالـفذكر األعم
 . (1) ِبلعمل الصاحل ((

اتة : ئيمان بةبآ كردةوة سودى نية ، ضونكة خواى ثةروةردطار كة باسى ئيمان و
دةكات لةطةأل كردةوةى ضاكدا  باسى دةكات ، ضونكة ئيَمة ناتوانني تةصةورى ئةوة 
بكةين كة ئيمانى بآ كردةوة هةبيَت ، جطة لةوة نةبيَت كة بةخةياآلت ئةو شتة 

ه ـ) أشهد أال إله إال اللَّ ايةتومانى هيَناوة : دروست بكةين ، ليَرةوة ئيمانى هيَنا و ش
، و رِاستةوخؤ لةوالوة كؤضى دواى كرد !!! ئةمة تةنها دةتوانني  ه (ـحمد رسول اللَّ ـوم

ه ـحمد رسول اللَّ ـه ، مـ) ال إله إال اللَّ بةخةياأل تةصةورى بكةين ، بةآلم مرؤظيَك بَليَت : 
ـ ئةوةندةى خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَت وثاشان تةمةنيَكى دريَذ مبيَنيَتةوة  (

ـ كةضى هيض كردةوةيةكى ضاك ئةجنام نةدات !!! بآ طومان نةبوونى كردةوةى ضاكى 
بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة شايةتومانةكةى تةنها بة زمانة ، و ئيَمان نةرِؤشتووةتة 

ئةوةمان ثآ  دَليةوة ، بؤية باسكردنى كردةوةى ضاك لة دواى ئيمان بؤ ئةوةية كة
 رِابطةيةنيَت كة ئيمانى سودبةخش ئةو ئيمانةية كة كردةوةى ضاكى لةطةَلدا بيَت .

 دةَليَت :كة ى خؤى نية يَج ) عبدالعزيز الريس ( شيَخبؤية ئةم رِةخةنطرتنةى 

                                                           
 (. ريط السادس / الوجه األولـمفرد : الشـى األدب الـرحه علـ) ش (1)
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جوارح : ونسبة هذا القول إليه ـرك جنس عمل الـي ـ ال يكفر بتـ)) أنه ـ أي : األلبان
) حكم اترك الصالة ( ، إذ قال : : اب ـي كتـه ، وفـراتـحاضـي بعض مـره فَثبت !!! فقد قرَّ 

 . رة ، ... ((ـرة ، وكبوة كبيـذه زلة خطيـال ( ، وهـرط كمـال شـ) األعم

لةكردةوةى  ) جنس العمل (واتة : ثيَشةوا ئةلبانى بةوازهيَنان و نةكردنى 
ا ئةلبانى جيَطرة ليَيةوة ، ضونكة ئةندامةكان ، وة نيسبةتدانى ئةم ووتةية بؤ ثيَشةو

) حكم اترك الصالة  : كتيَبى ووة ، و لةـدا ئةوةى فةرمـازةرةكانيـلةهةنديَك لة موح
، وة  ( كردةوةكان مةرجى تةواويَتني: ال ـرط كمـال شـ) األعمدا دةَليَت : ـ، كة تيَي (

 ة .ـةورةيـةش هةَلةيةكى ترسناك و طآلنيَكى طـئةم ووتةي
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 تؤمةتباركردنى بةوةى كة :  يةميَطومان وشوبهةى س
ـ ئةو كةسةش نويَذنةكةر بةكافر نةزانَيت  ،نويَذنةكةر بةكافر نازانَيت 

 : كاريطةرى ئيرجائى كةوتووةتة سةرـ  بة طومانى ئةوان

ال ئاشكرابوو كة نويَذ : يةكيَكة لةثاية  لةبةشةكانى ثيَشوودا ئةوةمان لة
وطرنطة كرداريةكانى ئاينى ئيسالمى ثريؤز ، بةَلكو بةكؤَلةكةى هةرة طرنطى  طةورة

دادةنريَت ـ دواى شايةتومان ـ وبةَلطة ونيشانةى ئيمانة ، و بة بةشيَك لةئيمان 
باوةرِانة ، وحوكمى ئةو كةسةى يَدادةنريَت ، وسيفةتى جياكارى نيَوان موسَلمانان و ب

 )باوةرِى بة واجبيَتى نية وئينكاري ونكوَلى ليَدةكات كة وازى ليَدةهيَنيَت بةوةى كة 
كافرة ودةرضووة لةئاينى ئيسالمى ثريؤز ، ئةوةش بةكؤرِاى  إنكارا وجحودا (واتة : 

زانايان و بةبآ هيض جياوازيةك لةنيَوانياندا ، بةهةمان شيَوة ئةو كةسةش ـ كافر 
رنة دةكوذريَيت ، كةضى ى بووتريَت نويَذ بكة ئةطةيَودةرضووة لةئيسالم ـ كة ث

 . (1)كوشنت ثيَش خبات لة سةر نويَذكردنى 

                                                           
طةأل بوونى توانـا بـؤ ئـةو    نةكةريَك ووترا : نويَذ بكة ـ لةنويَذدةبيَت ئةوة رِةضاوبكريَت كة بة (1)

ـ وة كـارة ـ تـاكو بطاتـة ئـةوةى كـة ث       كارة و نةبوونى هيض رِيَطريَك لة ـ ى بووتيَ ت : ئةطـةر  ريَ
زانايانى هـةردوو الى   كوشتنى رِازى بيَت ، ئةو جؤرة كةسانةنويَذنةكةى دةكوذريَيت ، كةضى بة

ـ بة رِةمحـةت بيَـت ـ      ) ابـن تيميـة (سةرى ، ثيَشةوا جياوازى بةكافرى دةزانن ، ويةك دةنطن لة
ها ، وال ـن مقراً بوجوبي الباطـم يكن فـ)) ومَّت امتنع الرجل من الصالة حَّت يقتل ل فةرموويةتى :
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ئةوةش كة ليَرةدا ثيَويستة بووتريَت ئةوةية كة : ئةو كةسةش كة ئةو جؤرة 
كةسانة بة كافر نةزانيَت ، و بةموسَلمانيان بزانيَت ـ سةرةرِاى ئةوةى كوشتنيان 

بوون كة مورجيئة تووشى ثيَش دةخةن لة نويَذكردن ـ ئةوا تووشى ئةو شوبهةية 
)) فمن ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (بوون ، هةروةكو ثيَشةوا 

ي هذا الباب وعلم أن من قال من ـعرف ارتباط الظاهر ِبلباطن زالت عنه الشبهة ف
الفقهاء أنه إذا أقر ِبلوجوب وامتنع عن الفعل ال يقتل أو يقتل مع إسالمه فإنه دخلت 

ى من جعل اإلرادة ـجهمية واليت دخلت علـمرجئة والـى الـه الشبهة اليت دخلت علعلي
ممتنعون من قتل ـهذا كان الـيء من الفعل ولـها شـجازمة مع القدرة التامة ال يكون بـال

ان ـال ليست من اإلميـان وأن األعمـي مسألة اإلميـهم فـى قولـهذا من الفقهاء بنوه عل
يء ـان القلب التام بدون شـان القلب وأن إميـال من لوازم إميـعموقد تقدم أن جنس األ

ان  ـان أو جزءًا من اإلميـمتنع سواء جعل الظاهر من لوازم اإلميـال الظاهرة مـمن األعم
 . (1) ا تقدم بيانه ((ـكم

دَلةوة بزانيَت ، ئةوا توشى  ناوةرِؤك و واتة : ئةو كةسةى ثةيوةندى رِووكةش بة
لةم باسةدا و َليَى رِةويةتةوة ، وة دةزانيَت ئةو شةرعزانةى كة دةَليَت : شوبهة نةبووة 

ثيَويستى نويَذ ـ رِيَطرة لةئةجنامدانى ، : ئةطةر كةسيَك دانبنيَت بةثيَويستى ـ واتة 
                                                                                                                                                 

) ا استفاضت اآلَثر عن الصحابة بكفر هذا (( ـن ، كمـمسلميـملتزماً بفعلها ، وهذا كافر ِبتفاق ال
 (. 48/ 22: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـم

 (. 616/ 7:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) م (1)
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ئةوا ناكوذريَت ، يان دةكوذريَت لةطةأل موسَلمانيَتى ئةو كةسة ، ئةوا ئةو جؤرة 
وبهةيةى كة تووشى مورجيئة وجةهميةكان بووة ، شةرعزانانة كةوتوونةتة ئةو ش

يان ئةوةى كة تووشى ئةو كةسانة بووة كة وويستى تةواوى بآ طومانيان لةطةأل 
 تواناى تةواودا وا ليَكداوةتةوة كة دةتوانريَت هيض بةشيَكى كردةوةى لة طةَلدا نةبيَت

ئةو جؤرة كةسانة !!!! وة لةبةر ئةمة ئةو شةرع زانانةى كة رِيَطر بوون لةكوشتنى 
ئةو بؤضوونةيان لةسةر ئةو باس وثرسةى ئيمان بيناكردووة كة : كردةوة بةشيَك نية 

 ) جنس العمل (لةئيمان ، وة لةثيَشدا ئيَمة ئةوةمان رِوونكردةوة كة رِةطةزى كردةوة 
يةكيَكة لةخوازراوةكان ئيمانى دأل ، و ئةوةش كة : ئيمانى تةواوى دأل بةبآ شتيَك 

ةكانى رِووكةش وئةندامةكان هةرطيز نابيَت ، بةبآ جياوازى لةنيَوان ئةوةى لةكردةو
كة ئةو كةسة رِوكةش بةخوازراو ، يان بة بةشيَك لةئيمان دةزانيَت يان نة ، هةروةك 

 لةثيَشدا باسكرا .

نيَوان زانايانى ئةهلى  وة لةثيَشدا ئةوة ئاشكرابوو كة : جياوازى هةية لة
نكةوتوانى سةلةفى صاَلح ـ لةوةى كة ئةطةر كةسيَك لةبةر سوننة وجةماعة ـ شويَ

تةمةَلى نويَذنةكات ، بةبآ ئةوةى ئينكار ونكوَلى لةواجبيَتى بكات ، كافرة يان نة 
مد ـ) مالك وشافعي وأبو حنيفة وأحثيَشةوايان  ؟ دووةميان ـ واتة كافر نةبوونى ـ لة

ـ بة  مد (ـ) أحدريَتةوة ، و ثيَشةوا يش لةرِيوايةتيَكدا ـ بة رِةمحةت بن ـ دةطيَرِ (
 رِةمحةت بيَت ـ لةرِيوايةتةكةى تردا بةكافرى زانيوة .
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لةطةأل رِةضاوكردنى ئةم تيَبينية ، تيبينيةكةش ئةوةية : كة ئةهلى سوننة ـ 
ئةوانةيان كة نويَذنةكةر بةكافر نازانن ـ وازهيَنانةكة بةتاوان دةزانن ، و ثيَيان واية 

كةم دةبيَتةوة ، ضونكة نويَذ بة بةشيَك لةئيمان دادةنيَن . ئةمةش كة ئيمانى ثآ 
بةثيَضةوانةى مورجيئةكانةوة كة نويَذ بة بةشيَك لةئيمان نازانن وبوون ونةبوونى 
وةكو يةكة اليان !!! ونةكردنيشى هيض كاريطةريةكى لةسةر ئيمان نية لةاليان !!! 

)) َوالَِّذيَن اَل بيَت ـ فةرموويةتى :  ـ بة رِةمحةت ) ابن تيمية (هةروةكو ثيَشةوا 
ْساَلِم َكالشَّاِفِعيِ  َوَماِلٍك َوَأبِ ـْجَعُلونَ ـي يَ ـَمَبانِ ـَيْكُفُروَن ِمْن تـَْرِك َهِذِه الْ  ي َحِنيَفَة ـَها ِمْن اإْلِ

، واتة : ئةو زانايانةى كة كةسانى وازهاوردوو لةم بنةوايانة بةكافر  (1)رِِهْم (( ـَوَغيْ 

                                                           
 (. 484/ 2مكتب اإلسالمي : ـ، ال 5:  ي ، طـحقيق األلبانـان ، البن تيمية ، تـ) كتاب اإلمي (1)

احة الوالد يقول السائل : ـه إليكم مسـ: )) أحسن اللَّ  ـ هُ ـاللَّ هُ ظ ِفـ َحسئل العالمة الشيخ صاحل الفوزان 
ونورى أن األعموا  داخ وة يف    ،  ونرى االسبثناء يف اإلميوان ،  بأن اإلميان نكند ونن ص هل هن ن م 

 ؟ ف ل ن ا  إنه هرجئي.  تك ري تار  الالا. لكنه ال نرى ، هسمى اإلميان
ها فهـو كــافر ـ... اترك الصـالة إن كــان جاحـدا لوجوبــ هووا هووم ن ووا  إنووه هرجئوويفأجـاب فضـيلته : 

جمهور ـره ، الــي تكفيـاء فـها قد اختلف العلمـرف بوجوبـاع ، أما إن كان متكاسال وهو يعتـمـِبإلج
ا يكفـــر الكفـــر األصـــغر ، والقـــول الصـــحيح الـــذي عليـــه ـر ، وإمنــــى أنـــه ال يكفـــر الكفـــر األكبــــعلـــ
ــ ـــال رفه ، ـى صـــى الكفــر األصــغر ، ال دليــل علـــر ، وال صــارف إلـــمحققون أنــه يكفــر الكفــر األكب

) شـبكة ، نعـم ((  لكون ال نعود هو ا هون الرجئوة ألن هو ه هسوألة خاف وة        ر ... ـفيكفر الكفـر األكبـ
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ن ، بنةواكان لةئيسالم دادةنيَن ، وةك ثيَشةوا شافعى ومالك وأبو حةنيفة وجطة نازان
 لةوانيش ـ بة رِةمحةت بن ـ .

بةرثةرضدانةوةيةكيدا بؤ  وة ثيَشةوا ئةلبانيش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة
، ئةوةى دووثاتكردووةتةوة و  ي (ـحوالـ) سفر الى ـ ) ظاهرة اإلرجاء (رِةشنووسى 

ان ـمرجئة ـ يقولون : الصالة ليست من اإلميـه ؛ فهم ـ أي : الـ)) ات ق اللَّ  فةرموويةتى :
، واتة : لةخوا برتسة ئةوان ـ مورجةئةكان ـ دةَليَن : نويَذ  ، وَنن نقول خبالفه ((

بةشيَك نية لةئيمان ، كةضى ئيَمة ـ واتة : خودى ثيَشةوا ئةلبانى ـ ثيَضةوانةى ئةوة 
 دةزانني لةئيمان ـ . ىكدةَليَني ـ واتة بةبةشيَ

وة دةبيَت ئةوةش بزانريَت كة : ئةو زانايانةى كة نويَذنةكةر بةرِةهايى بةكافر 
دانابيَت ، ثيَضةوانةكةى بةمورجيئة لةقةَلةم نةداوة ، و بةوةى تؤمةتبار نةركردووة 

 !!!! 

ى وة ئةوةشيان : كة لةبةر تةمةَلى نويَذنةكةرى بةكافر نةزانيوة ، ثيَضةوانةكة
بة خةواريج دانةناوة و بةوةى تؤمةتبار نةكردووة !!! بؤشيان دروست نية ئةو كارة 

 بكةن !!!

                                                                                                                                                 

مرجئة ـسالمي : فتوى هل من يرى عدم كفر اترك الصالة يعد من الـر اإلـمنبـال ،منابر ـال ،سحاب السلفية 

 (. ـ هُـاللَّ ُهظ فَِحـ ؟ العالمة الفوزان 
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بؤية جياوازى سةبارةت بةنويَذنةكةر ـ بةو شيَوةية رِةواية ـ جياوازيةكى 
بدات ، هةروةكو ثيَشني  دروستة ونابيَت برايةتى نيَوان اليةنة جياوازةكان تيَك

ة لةسةرى بوون ، لةثيَشةوايانيَك كة ئوممةت دانى وسةلةفى صاَلحى ئةم ئوممةت
ثيَشةوايةتيان بؤ داوون ، وةكو  بةثيَشةوايةتياندا ناوة ، وشايةتى سةروةرى و

و جطة لةوانيش ... ئةو جياوازية زانستيةش بةو  مد (ـ) مالك وشافعي وأحثيَشةوايان 
جياوازى دوو ثيَشةوا شيَوة بةردوام بووة تاطةشتؤتة سةردةمانى خؤمان ، هةروةكو لة 

 . (1)دا ـ بة رِةمحةت بن ـ دةردةكةويَت ـ ) ابن ِبز (ئةلبانى و 

بةآلم كةسانى نةزان و بآ ئاطا لةم جياوازيةى نيَوان زانايانى سةلةف ، دةبينني 
دةكةن كة  ئةو كةسةى كة نويَذنةكةر بةرِةهايى بةكافر نةزانيَت ، بةوةى تؤمةتبار

ةرى مورجيئةى كةوتووةتة سةر !!! ئاشكراشة كة ئةم مورجيئةية !!! يان كاريط
تؤمةتباركردنة سةرضاوة و سةراوى لةنازيةوةية !!! يان لةشويَنكةوتنى 
ئارةزووةكانةوةية ـ كة هةردووكيشيان زةرةريان زؤر بةئايني طةياندووة ـ ضونكة 

ة باوةرِيان ئةطةر وابيَت ئةوا ئةو تؤمةتةيان زؤريَك لةزانايانى سةلةف دةطريَتةوة ، ك
) الزهري ، ومالك ، وابووة كة نويَذنةكةر لةبةر تةمةَلى كافر نية وةكو ثيَشةوا 

، وضةندةها زاناى تر ، ئةم ووتةيةش ووتةيةكة  والشافعي ، وأبو عبيد قاسم بن سالم (
                                                           

ى أنـه ـأهل السنة متفقون علـ: : )) وَنن إذا قلنا  ـ َرِحَمُه اللَّـُه ت َعال ى ـ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (1)
ر ـي ففــي تكفيـــمبانـــرب ، وأمــا هــذه الـوالشــ، لزَن كــا؛  ي ـمعاصـــا نريــد بــه الـال يكفــر ِبلــذنب ، فإمنــ
 (. 302/ 7:  ، البن تيمية الفتاوىمـجموع اتركها نزاع مشهور (( ) 
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لةدوو ووتةكةى زانايانى ئةهلى سوننة ـ نةك مورجيئة ـ هةروةكو لةثيَشدا 
 شكرا بوو لةووتةى زانايانةوة .ئاماذةمان ثيَدا ، وئا

بةمةش ئةوة ئاشكرا دةبيَت كة : هيض ثةيوةنديةك لةنيَوان ووتةى ئةو 
زانايانةى ئةهلى سوننة كة نويَذنةكةر بةكافر نازانن ـ لة بةر تةمةَلى ـ و 

 مورجيئةدا نية !!! 

 ت :ثاشان و دواى خستنةرِووى ثةيوةندى نيَوان نويَذنةكردن بة ئريجاوة ، دةووتريَ

رِاستة كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ نويَذنةكةر بةكافر نازانيَت ، 
بةآلم تاوانيَكى طةورة وطومرِايية كة تؤمةتبار بكريَت بةوةى كة مورجيئةية !!! يان 
كةوتووةتة ذيَر كاريطةرى بريوبؤضوونةكانى مورجيئةوة !!!! يان بةو هؤكارة ئريجاى 

 تيَداية !!!!!

ضى بَليَني لةطةأل هةَلطرانى بريى خارجيةت لةم سةردةمةدا كة بةكافر بةآلم 
دانةنانى نويَذنةكةريان كردووةتة هؤكاريَك بؤ توانج وتانةدان لةزاناينى سةلةفيةت 
، وخودى سةلةفيةت !! بؤية دةبينيت ئةو زانايةى كة نويَذنةكةر بةكافر نةزانيَت بة 

 مورجيئةى لةقةَلةم دةدةن !!!
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 (1)زيندووكةرةوةى بريى طروث وكؤمةَلى مةنصوريةكانن لةخةواريج  لةمةشدا
) َو بآ ئةوةى بةخؤيان بزانن ، يان بةخؤيان دةزانن كةضى خؤ لة كةودةنى دةدةن 

 !!!! َأْحالمُهَا ُمرٌّ (

نةك هةر ئةوة بةَلكو ئةو كارةيان تؤمةتباركردنى ثيَشةوايان وزاناينى ثيَشني 
و ثيَشةوا ، بو حنيفة ئةمالك ، وشافعي ، و تةية لةوسةلةفى صاَلحى ئةم ئومة

 ) أبو عبيد القاسم بن سالم ، و الزهري (، لةطةأل  (2)بؤضوونيَكيدا  د لةةمـحئة
 ضةندةها زاناى تر !!!!

                                                           
            )) ل  ط ئفرة  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بؤمان دةطيَرِيَتةوة كـة :                       ) لبي ا فضع ا لكلرك: ( هةروةكو ثيَشةوا (1)

ة ـتلمرري  لهررع ا لرر ة                                                  أبورررلل ُّية ررة  قي رر  ر ل     قرريل لهررع ا لرر ة ر     ر                                                  ُّرري لهررع ا بدوررة تلررمو اب رررم صيـر
                       س                                                                 ا صرررالة  لا  ررررل ـكررري ة برررداس  يةيبررررل  ُّلرررنل ونررررو ا صرررحرب ُّررري ا ررررم ه    ل  ُّررري ُّررر ه  اهُّررر   لبررررمد ، 

قي ي  ه ا ـؤي    رو ل  اه ر   و ردهل قريل برال ومرع ((( ((  رة وق ئرد لهرع األيص    ص                                                         ـو                                          ) ا برريه   ـرر: ُّمـي
   (.    24  ر     21

مد ـي َكـاَن ـ أي : أحــَمَبانِــْرِك الْ ـُر بِتَ ـ: )) وََكَذِلَك التَّْكِفي ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  (2)
   (.     272 /   7                   ) ُّرجميع ا فت وى   َها (( ـَها َحَّتَّ يـَْغَضَب ؛ َواَترًَة اَل َيْكُفُر بِ ـبن حنبل ـ اَترًَة َيْكُفُر بِ 

ر ـ: )) وأما مع اإلقرار ِبلوجوب إذا ترك شيئاً من هذه األركان األربعة ففـي التكفيـ ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ وقال 
حج ـرك واحد مـن األربعـة حـَّت الــ) أحدها ( : انه يكفر بت مد :ـاء هي رواَيت عن أحـأقوال للعلم

: و ) الثالـث ( ، يٍء من ذلك مع اإلقرار ِبلوجـوب ... ـرك شـنه ال يكفر بت: أي ( ـو ) الثان،  ...
خامس ( : ـو ) ال ركها ، وترك الزكاة فقط .ـو ) الرابع ( : يكفر بت، رك الصالة ... ـال يكفر إال بت
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ديَك لةزانايانى ـة ووتةى هةنـكؤتايى خستنةرِووى وةآلمى ئةم شوبهةي لة
ئةوانة دةكةن كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ  ةرِوو كة باس لةكةوتنة هةَلةيىـسةردةم دةخةين

دةكةن بةوةى كة مورجيئةية !!! يان كاريطةرى  بة رِةمحةت بيَت ـ تؤمةتبار
داية !!! ئةوةش لةبةر ـبؤضوونةكانى مورجيئةى كةوتووتة سةر !!! يان ئريجائى تيَ

 لةو!!!  (1)ئةوةى كة نويَذنةكةر بةكافر نازانيَت ـ ئةطةر لة بةر تةمةَلى بيَت ـ 
 انةش :زاناي

                                                                                                                                                 

، البــن  الفتـاوىمـــجموع )  حج ((ـركها وتــرك الزكـاة إذا قاتــل اإلمـام عليهــا دون تـرك الصــيام والــبتـ
 (. 611ـ  610/ 7:  تيمية

 ا ُسِئَل َعمَّا َيكُفُر الرجُل ِبِه ؟ـمـل ـ هُـاللَّ هَُمِحـ َرد بن عبدالوهاب حمَّ ـمجدِ د مُ ـقاَل الشيُخ الو 
ها الشـهاداتِن ، مثَّ األركـاُن األربعـُة ؛ ـخمسُة ، أوَّلُــ: )) أركـاُن اإلسـالِم الـ ـ هُـاللَّـ هَُمِحـ َرالشيخ  فأجابَ 

ـــَنحُن ـها ، وتـَرََكهـــا تـــفاألربعــُة : إذا أقـــرَّ بِــ ـــرُه بِتَــــوإن قاتَلنـــاُه علــهاُوَنً ، فـَ رِكها ؛ ـى ِفعِلهـــا ، فــال ُنَكفِ 
اُء  ـمَع عليـِه الُعلمــر ُجحوٍد ؛ وال ُنَكفِ ُر إال ما أجــها َكَساًل ِمن َغيِ ـي ُكفِر التارِك لَ ـاُء اختلفوا فـوالُعلم

 (. 1/102 : كلُّهم ، َوهَو الشَّهاَداتِن (( ) الدرر السنية

) يـة لـة رِةشنووسـى     ي (ـحوالــ) سـفر ال ر نةووتريَت سةرى فيتنةكة ـ  يةكيَك لةوانة ـ ئةطة ( 1)
ـْر اَتِرَك الصَّـالِة ، فـَُهـَو ُمتَـأَث ٌِر ِبإلرَجـاِء َشـَعَر أم لَــ)) َمْن لَـ دا كة تيَيدا دةَليَت :ـ ظاهرة اإلرجاء ( ْم ـْم ُيَكفِ 

و سـتةمة كـة بةرامبـةر    كة ـ بة ِراستى ـ ئـةم تؤمةتـةش ئةوثـةرى نـةزانى         !!! َيْشـُعْر !! ((
ثيَشةوايانى ئيسالم ثيَشينى ئةم ئوممةتة بكريَت لة شـافعى و مالـك و ئةمحـةد ... هتـد ثـيَش      
زانايانى سةردةم لة ثيَشةوا ئةلبانى و جطة لةويش ـ رِةمحةتى خـواى ثـةروةردطار لـة زانايـانى      

 ثيَشني و سةردةميش بيَت ـ .
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ةروةكو ـ خوا بيثاريَزيَت ـ ه:  ي (ـدخلـمـ) ربيع بن هادي الشيَخ  يةكةم :
ن السلف ، فمن ترجح له ـخالف جار بيـي اترك الصالة الـ)) ... وففةرموويةتى : 

ر ؛ ألن  هذا من مسائل ـه واجتهد وترجح له التكفيـر ال نلومه إذا ات قى اللَّ ـالتكفي
ر ، ال ـومه وال وتصم معه ، هو أخوَن ، و من ترجح له عدم التكفياالجتهاد ، فال نل

 (1) نقول عنه مرجئا ، والذي يكفر اترك الصالة ، ال نقول عنه خارجي  ، عرفت ؟ ((
، واتة : وة سةبارةت بة نويَذنةكةر جياوازى لة نيَوان زانايانى ثيَشيندا هةبوو ، جا 

ال ثيَشرت و رِاجح بوو هيض لؤمةيةكى ئةو زانايةى كة كافريَتى نويَذنةكةرى 
ناخةينةسةر ، ئةطةر لة خوابرتسيَت ، و كؤششى كرد و كافريَتى ال ثيَشرت و جيَطري 
بوو ، ضونكة ئةمة لةو ثرس و باسانةية كة جآى ئيجتيهادة ، بؤية لؤمةى ناكةين 

خؤمانى لةسةر ئةو كارةى ، و دووبةريَكيَى لةطةَلدا دروست ناكةين و بةَلكو بةبراى 
دةزانني ، وة ئةو زانايةش كة كافرنةبوونى نويَذنةكةرى لةال ثيَشرت و رِاجح بوو ئةوا 

                                                                                                                                                 

... اترك الصـالة إن كـان  ها هم ن ا  إنوه هرجئوي   )):  فةرموويةتى ـ هُـاللَّ ُهظ ِفـ َح (الفوزان  ) بةآلم شيَخ
ي ـاء فــها قـد اختلـف العلمــرف بوجوبــاع ، أما إن كان متكاسـال وهـو يعتــمـها فهو كافر ِبإلجـجاحدا لوجوب

الـذي  ا يكفـر الكفـر األصـغر ، والقـول الصـحيحـر ، وإمنــى أنه ال يكفر الكفر األكبـجمهور علـره ، الـتكفي
رفه ، فيكفـر ـى صــى الكفـر األصـغر ، ال دليـل علــر ، وال صـارف إلــمحققون أنه يكفر الكفر األكبـعليه ال

 ،) شـبكة سـحاب السـلفية ، نعـم ((  لكن ال نعد ه ا هن الرجئة ألن ه ه هسوألة خاف وة   ر ...ـالكفر األكب

 (. ـ هُـاللَّ ُهظ فَِحـ مرجئة ؟ العالمة الفوزان ـالصالة يعد من ال ر اإلسالمي : فتوى هل من يرى عدم كفر اتركـمنبـال ،منابر ـال

 (. ـ هُـاللَّ ُهظ ِفـ َحي ـمدخلـجزائر مع الشيخ ربيع بن هادي الـمة طلبة العلم من الـ) نص  مكال (1)
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ثآى ناَليَن مورجيئةية !!! و ئةوةش كافريَتى ال ثيَشرت و راجح بوو ثآى ناَليَن 
 خةوارجية !!! تيَطةيشتى ؟

لشيخ : ) عدم ى اـا البعض أيخذها علـمسألة الثانية : اليت رِبـ)) الوة فةرمويةتى : 
ي ـهاوَن ـ فـمسألة هو مسبوق إليها ، فمن ترك الصالة تـره لتارك الصالة ( وهذه الـتكفي

هاوَن ـ ومع ـي كفر اترك الصالة و لو تـرعية واضحة فـحقيقة أَن أعتقد أن النصوص الشـال
ند ي حنيفة ورواية عـجهابذة مثل : مالك والشافعي وأبـهذا كله فقد قال بعض األئمة ال

 .ي هذاـ، بل هو عاص من العصاة ، والشيخ وافقهم فهاوَن ال يكفرـمد أن اترك الصالة تـأح

مسألة ـ فيلزمنا القول ِبن مالكا والشافعي وأِب ـى هذه الـفإذا قلنا إنه مرجيء ـ بناء عل
 !!!ة ـرون مرجئـي إحدى روايتيه كلهم يعتبـمد فـحنيفة وأح

منسوبة ـالعلم ، و إن كنا نرجح خالف هذا األمر الم يقل به أحد من أهل ـو هذا ل
 ي هذا واضحة ((ـجمهور ، والذي يبدو أن اترك الصالة يكفر مطلقا ، و النصوص فـى الـإل
(2) . 

شيَخ  سةرهةنديَك كردبيَتيانة رِةخنة لة يةةوانةلواتة : ثرس وباسى دووةم : 
نويَذنةكةر ، كةضى ضةندةها  ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ : بةكافردانةنانيةتى بؤ

زانا لةثيَش ئةو هةمان بؤضوونيان هةبووة لةم ثرس وباسةدا ، بؤية هةر زانايةك 
نويَذنةكةر بةكافرنةزانيَت لةبةر تةمةَلى ـ ئةطةرضى لةرِاستيدا من بريوباوةرِم واية 

                                                           
 (.1 : ريطـالش، رح نواقض اإلسالم ـ) من ش (2)
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ةر ـكة بةَلطة شةرعيةكان ئاشكران لةكافريَتى نويَذنةكةردا ئةطةر لةب
ةو بؤضوونةى وهاودةنطة لةطةأل ـةوا ثيَشينى هةية لـيش بيَت ـ ئكةمتةرخةم

ضةندةها ثيَشةواى طرانقةدر وةك : مالك وشافعى وئةبو حةنيفة ـ بة رِةمحةت بن ـ و 
ثيَشةوا ئةمحةديش ـ بةرِةمحةت بيَت ـ لةرِيوايةتيَكدا ـ هةموو ئةوانة نويَذنةكةريان 

ةسةرثيَضيكارانيان زانيوة ، ثيَشةوا ـريَك لةرثيَضيكاـبةكافر نةزانيوة ، بةَلكو بةس
 ئةلبانيش هاودةنطيانة لةم باسةدا .

بؤية ئةطةر بةثيَشةوا ئةلبانى بَليَني : مورجيئةية ـ ئةوةش بةمتمانةكردن 
بةسةر ئةو باسة ـ ئةوا ئةو كارةمان ئةوة دةطةيةنيَت كة مالك وشافعى وئةبو 

رِيوايةتانةى كة ليَوةى دةكريَت حةنيفة وثيَشةوا ئةمحةديش لة يةكيَك لةو 
 هةموويان بةمورجيئة دةذميَردريَن .

ئةم ووتةيةش هيضيَك لةزانايان نةيانفةرمووة ، ئةطةرضى ئيمة ووتةى 
ثيَضةوانةى ئةمة هةَلدةبذيَرين وتةرجيحى دةكةين ، كة دراوةتةثاأل زؤرينةى زانايان ، 

كةر بةرِةهايى كافر دةبيَت ، وة ئةوةش كة بؤمان دةردةكةويَت ئةوةية كة نويَذنة
 بةَلطةكانى ئةمةش ئاشكران .

ى ـ)) لو أردَن أن ننسب إلكة فةرموويةتى :  ) صاحل السحيمي (شيَخ  دووةم :
، هاوًَن ليس بكافر يكون مرجئًا ـأن كل من قال إن اترك الصالة ت: الشيخ اإلرجاء لقلنا 
مع ـاإلمام أِب حنيفة ومالكًا والشافعي وج ي إحدى روايتيه ، ويلزمـمد فـوهذا يلزم اإلمام أح
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، واتة : ئةطةر مبانةويَت تؤمةتى ئريجا  (1) م يقل به أحد ((ـمن السلف وهذا ل
نيسبةت بدةينةثاأل شيَخ ، ئةوا ووتةكةمان ئةوة دةطةيةنيَت كة : هةموو ئةو 

!!!! زانايانةى كة نويَذنةكةر لةبةر كةمتةرخةمى بةكافر نازانن هةموو مورجيئةن 
ليَوةى  ةكوة ئةمةش ئةوة دةخوازيَت كة ثيَشةوا ئةمحةد لةيةكيَك لةو رِيوايةتانةى 

دةكريَت ، و ثيَشةوا ئةبو حةنيفة ومالك وشافعى وكؤمةآلنيَك لةثيَشني بةمورجيئة 
 دابنةين !!!! ئةم ووتةيةش هيض كةسيَك نةيووتووة .

هاوَن ـ ـي حكم اترك الصالة تـه فا جرأ البعض رأيُ ـ)) و رِبفةرموويةتى : هةروةها وة 
خرج من دين ـهاوَن يكفر ، ويـي هذا ؛ فنعتقد أن اترك الصالة تـوَنن وإن كنا والفه ف
من هم ؟ مثل من ؟ مـالك ، ، مسألة للشيخ فيها سلف أم ال ـاإلسالم ـ لكن هذه ال

ي ـقلنا : إن األلبان مد ، كلهم يرون هذا الرأي ؛ فإذاـوالشافعي ، وأبو حنيفة ، ورواية عن أح
مسألة !!! البُـدَّ أن نقول ذلك ـ أيضا ـ َعمَّْن ؟! عن : مالك والشـافعي ـي هذه الـمرجيء ف

 ي حنيفة !!!ـمد وأبـوأح

ا ـمسألة ـ قدميـي هذه الـيء ؛ هذا اختالف فـي شـحق أن هذا ليس من اإلرجاء فـوال
  .هاوَنـي مسـألة اترك الصالة ـ تـوحديثا ـ اختالف ف

                                                           
مدينة النبويـــة ـجامعة اإلســـالمية ِبلــــالتـــدريس ِبلـــ) أمـــاله : د . صـــاحل بـــن ســـعد الســـحيمي عضـــو هيئـــة  (1)

 هــ 1423ربيع األول لعـام  29موافق ـال، ي درس الفجر من يوم االثنني ـمسجد النبوي ، فـمدرس ِبلـوال

.) 
 (. http://alathary.net/vb2/showthread.php?t=3934 ) : الرابط

http://alathary.net/vb2/showthread.php?t=3934


 

 

 599 ba8.org 

 ................................                    ةمحةت بي ت  لة ئريجا                               بةرائةتى ثي شةوا ئةلبانى بة ر 

ضاءلة علمنا مع من يقول : إن اترك الصالة ماذا ؟ يكفر ، وال شك ع حقيقة َنن مـي الـف
هذا ـهاوَن كفر ، لكن هل إذا اقتنعت بـي كفره . من ترك الصالة ولو تـ، بل ال أكاد أشك ف

 ي هذا الرأي يكونـن القدامى ومن السلف الصاحل ِبن من خالفِن فـاء الرِبنيـالرأي ألزم العلم
 مرجئا ؟!

جهلة ، وبعض ـمسألة تزعمها بعض ُشذَّاذ اآلفاق من الـجوز ؛ لكن الـال ؛ هذا ال ي
 حداد ، وسلكها بعض الناس من بعده .ـحمود الـها مـن ، بدأ بـحدادييـال

 هُ تُ نْـ آذَ  دْ قَ فَـ  اً ي  لِ ي وَ ـى لِ ادَ عَ  نْ مَ  »ه : ـا يرويه عن اللَّ ـفيم  ونقول  هلؤالء قول النيب
 . « بِ رْ حَ ـلْ ِبِ 

ر ؛ بعدها ـى الشيخ َنصـمل فيها بعض الُشذَّاذ علـي السنة اليت حـه َي إخواته ! فـواللَّ 
ة ؛ فأخذها ـة السنـي خدمـملك فصيل فـائزة الـجـل ـ هُ ـا اللَّ هَ ق  فَّ ـ وَ ة ـدولـه الـة رشحتـِبسابيع قليل

م من كبار ـيعرفون أنه عال ـ هُ اللَّ  ُمهُ ق  فَّ ـ وَ مسؤولون ـ؛ فال ـ ة  عَ اسِ وَ  ة  مَ حْ رَ  هُ اللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ ها ـوهو أهل ل
 من يصفونه ِبإلرجاء .ـى نعيق زيد ، أو عمرو مـن ، وال يسمعون إلـمسلميـاء الـعلم

 مِ ـــيْ قِ السَّ  مِ هْ فَ الْ  نَ ـمِ  هُ ــتُ آفَـ وَ         حاً يْ حِ صَ  الً وْ قَـ  بٍ ائِ عَ  نْ مِ  مْ كَ وَ 

جاهل إمعة كالببغاوات يقلد الناس  إها ثة أصناف :خرجون عن ثالـهذا ال يـوالقائلون ب
 اءهم .ـريد أن يسقط علمـى أهل العقيدة ؛ فيـي قلبه مرض علـمريض ف وإها فيما يقولون .
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ى التزلف ، ويستغل بعض ـهذا إلـأنـه صاحب مصلحة وهوى ؛ يريد أن يتوصل ب وإهوا
 . (1) ركب مطية الشيطان هذه ((ـاألمور ؛ لي

لةوانةية بؤضوونى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت واتة : وة 
بةكافرنةبوونى نويَذنةكةر كةسانيَكى نةترس كردبيَت لةوةى كة قسةى ثآ بكةن ، 
لةكاتيَكدا ئيَمة ثيَضةوانةى ئةوين لةمةدا ، وبريوباوةرِمان واية كة نويَذنةكةر لةبةر 

تةدةر ، بةآلم لةم باس و ثرسةدا كةمتةرخةمى كافرة و لةئايينى ئيسالم دةضيَ
 ثيَشينى هةية يان نة ؟

ثيَشينةكانى كيَيشن ؟ وةكو كآ ؟ مالك وشافعى وئةبو حةنيفة ورِيوايةتيَكيش 
لة ئةمحةدةوة ـ هةموو ئةوانة ئةم بؤضوونةى ئةويان هةية ، بؤية ئةطةر بَليَني : 

ةربارةى كيَيش بَليَن ئةلبانى مورجيئةية لةم باس و ثرسةدا !!! ثيَويستة ئةوةش د
 دةربارةى : مالك وشافعى وئةمحةد و ئةبو حةنيفة !!!!! !؟!!

ووتةى رِةواش ئةوةية كة ئةم باس و ثرسة هيض ثةيوةنديةكى بةئريجائةوة نية ، 
بةَلكو ئةمة جياوازيةكة لةكؤن وتازةدا هةر هةبووة ـ واتة : جياوازى سةبارةت 

 ـ . و تةمبةَلى ةر لةبةر كةمتةرخةمىبةكافريَى يان كافرنةبوونى نويَذنةك

                                                           
 ي ـ دورة ابـن رجـب ـ ينبـع (ـرح الثانـ) الشخلف ( ـى علم الـرح كتاب ) فضل علم السلف علـ) ش (1)

 (. ريط الثالثـي من الشـ( من الوجه الثان 31:  23عند )  ـ هُـاللَّ ُهظ ِفـ َحللشيخ صاحل السحيمي 
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لةرِاستيدا ئيَمة لةطةأل كةمى زانستمان لةطةأل ئةو زانايانةين كة دةَليَن : 
نويَذنةكةر ضية ؟ كافر دةبيَت ، وهيض كومانيش لةوةدا نية ، بةَلكو نزيكة لةوةى 

ـ  كة هيض طومانيَكم لةكافريَتيدا نةبيَت ، ئةو كةسةى كة واز لةنويَذ بهيَنيَت
ئةطةرضى لةبةر كةمتةرخةميش بيَت ـ كافر دةبيَت ، بةآلم ئايا ئةطةر قايلبووم بةم 
بؤضوونة ئةوة ثيَويست بكةم لةسةر زانايانى خواناس لةثيَشني كة ئةو كةسةى 

 ثيَضةوانةم بيَتةوة لةم بؤضوونةمدا ئةوا مورجيئةية ؟!!!

و ثرسة كةسانيَكى نةخيَر ، نابيَت ئةمة بكريَت ، بةآلم دةبينني ئةم باس 
نةزانكارى نامؤ لة ناوضةكان ، و هةنديَك لةحةداديةكان ، كة مةمحود حةداد 

 دةستثيَشخةرى تيَداكردووة ، خةَلكانيَك لة ثاش ئةو طرتوويانةتة بةر !!!!

جا بةو جؤرة كةسانة دةَليَني : طويَبيستى ئةم فةرموودةية بن كة ثيَغةمبةرى 
هةر كةسيَك دذايةتى دؤست و  »دةيطيَرِيَتةوة :  لة خواى ثةروةردطارةوة خوا 

 . «وةليةكى من بكات ئةوا منيش بانطيَشى شةرِى لةطةَلدا دةكةم 

خوا برايان ! هةر لةو ساَلةى كة هةنديَك لةو كةسة نامؤيانة توانج  بة
وتانةيان لةشيَخ دةدا ، ثاش ئةوة بةضةند هةفتةيةكى كةم وآلت ـ مةبةستى وآلتى 

بؤ ) ملك فيصل ( خوا بيثاريَزيَت ثاآلوتى بؤ ثيَدانى ديارى  سعوديةية ـ
، و وةريشيطرت ـ كة شايستةشيَتى ـ  خزمةتكردنى سوننةتى ثيَغةمبةر 

ثةروةردطار بة رِةمحى فراوانى رِةمحى ليَبكات ـ كاربةدةستان ـ خوا سةركةوتوويان 
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ويَنادةن بة زةرِةى زةيد بكات ـ دةزانن كة يةكيَكة لةطةورة زانايانى موسَلمانان ، وط
 يان عةمر لةو كةسانةى كة وةسفى بةئريجا دةكةن .

كةضى كيَشةشيان تيَطةيشتنى ضةوتى  ضةندةها ووتةى ضاك بةخراث ليَك دةدةنةوة
 ! خؤيانة

نةزانيَكى تةمام  يان : بيَذةرانى ئةمةش لةسآ كؤمةأل بةدةرنني ، ئةوانيش :
كةسيَكة  ويان : ةكاتةوة لةوةى كة دةيَليَن !!!عةيارة وةكو توتى السايى خةَلك د

نةخؤشى لةدَليداية بةرامبةر كةسانى خاوةن بريوباوةرِ دروست ، ودةيةويَت زانايانيان 
كةسيَكى خاوةن بةرذةوةندى وئارةزووة ،  وة يان : لةثيَش ضاو موسَلمانان خبات !!!

، بؤ ئةوةى سوارى  دةيةويَت بةوة بطات بةشتيَك ، وهةنديَك شت بةهةل بزانيَت
 كةرى شةيتان ببيَت !!!

 وة لة كؤى ئةم ووتانة ئةم خاآلنةمان بؤ ئاشكرا دةبي ت :

باس وثرسى كافربوون نويَذنةكةر لةبةر كةمتةرخةمى يان كافرنةبوونى ،  ـ 1
ى مشتومرِ و بطرة وبةردةى زانايان بووة وجياوازيةكة تا يَهةر لةكؤنةوة ج

 ردةوامى هةية لةنيَو زانايانى ئةهلى سوننة وجةماعة . سةردةمانى ئيَستاش هةر بة

زانايانى ثيَشني وشويَنكةوتوانيان لةم سةردةمةدا لةم ثرس وباسةدا  ـ 2
كةسيان لؤمةى ئةوى بةرامبةريان نةكردووة بةوةى كة : ئةطةر نويَذنةكةر بةكافر 

ر !!! وة نةزانيت ئةوا تؤ مورجيئةى !!! يان كاريطةرى مورجيئةت كةوتووةتة سة
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ئةوانيش بَليَت : نةخيَر تؤ بؤضوونةكةت بؤضوونى خةوارجية ضونكة نويَذنةكةر 
 بةكافر دةزانيت !!!

ووتنى ئةوةى كة ثيَشةوا ئةلبانى مورجيئةية !!! يان كاريطةرى مورجيئةى  ـ 3
كةوتووةتة سةر !!! يان ووتةكةى ووتةى مورجيئةية !!!! لةبةر ئةوةى كة نويَذنةكةر 

متةرخةمى بةكافر نازانيَت ، ئةوة دةطةيةنيَت كة ثيَشةوايان مالك لةبةر كة
وشافعى وئةبو حةنيفة وثيَشةوا ئةمحةديش لةبؤضوونيَكيدا ، بةو تؤمةتة تؤمةتبارن 
!!! ضونكة هةر ئةو ثيَشةوايانة وضةندةها ثيَشةوا وطةورة زاناى ترن كة ثيَشني 

 وسةلةفى ثيَشةوا ئةلبانني لةم بؤضوونةيدا !!!

بيَذةرانى ئةم تؤمةتة و ئةو كةسانةش كة رِةواجى ثيَدةدةن لة سآ كؤمةأل  ـ 4
 بةدةر نني ، كة ئةمانةى خوارةوة :

نةزانيَكى تةمام عةيارة كة توتى ئاسا السايى خةَلك دةكاتةوة لةوةى كة  /أ 
 دةيَليَن !!!

نةخؤشيةكةى بةرامبةر كةسانى خاوةن وكةسيَك كة نةخؤشة لةدَلداية ،  / ب
 بريوباوةرِ دروستة ، و دةيةويَت زانايانيان لةثيَش ضاو موسَلمانان خبات !!!

 كةسانيَكى خاوةن بةرذةوةندى وئارةزوو وهةلثةرست !!! / ـج
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 تؤمةتباركردنى ثيَشةوا ئةلبانى :  طومان وشوبهةى ضوارةم
بةوة ناكات كة نازانَيت كة حوكم  ئةو كاربةدةستة بةكافر:  بةوةى

ئةطةر بةحةآللَدانانى لةطةلَدا ،  خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة
 ئةمةش لةالى ئةوان بؤضوونى مورجيئةية نةك ئةهلى سوننة،  نةبَيت

: 

نةزانينى ئةو  هؤكارى سةرةكى ئةم تؤمةتباركردنة ـ واتة : بةكافر سةرضاوة و
دطار دايبةزاندووة ، ئةطةر كاربةدةستانةى كة حوكم بةوة ناكةن كة خواى ثةروةر

بةحةآلَلدانانى لةطةَلدا نةبيَت ـ ئةوةية كة خةَلكانيَك ئةيانةويَت تؤش وةكو ئةوان 
ان !!! رِاستةوخؤ ـنيَوان ئةم وئةوي دوو !!! يان بةبآ جياوازى لة بة بآ يةك و

ةوةى ـهةركةسيَك ـ بةتايبةت كاربةدستان ـ كةوتة ئةوةى كة حوكم بكةن بةجطة ل
واى ثةروةردطار دايبةزاندووة كافرة و لةئايني دةرضووة و ثاشطةزبووةتةوة كة خ

لةئيسالم ... هتد ، ئةوةش نةك لةبةر ئةوةى كة حوكمةكة واية ، و دةبيَت وةكو خؤى 
ثيادة بكريَت و داببةزيَنريَتة سةر كةسى شايستةى خؤى !!! بةَلكو لةبةر ئةوةى كة 

ةية !!! وشويَنكةوتنى ئارةزووةكانة !!! يان لة مةبةستيَك لة ثشتةوةى باسةكانةوة ه
 !!! (1)بةر جةهل و نةزانينة 

                                                           
ثرؤطرامى ئةهلى سوننةت و ))  يشانة :ثاش نووسينى ئةم سةرباس و ناون(  مةاليةك !!!)  (1)

لة كتيَبةكةيدا ، لة ثةراويَزدا دةَليَت ((  جةماعة لة هةَلسوكةوت كردن بةرانبةر دةسةآلتداران
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يةكي كة لة مةسةلة هةرة طرنطةكانى بريوباوةر  و عةقيدة ، ضونكة : بنةر ةتة بؤ :  ئةم بابةتة))  :
مالَى و دةبي تة هؤى ثاراستنى خوي ن وشةرةف و،  يسالمداوآلتى ئاستنى ري كوثي كى و ئاسايش لةثار

تازةدا ر يشةى دةطةر ي تةوة بؤ ئةم كي شةكان لةناو موسلَماناندا لةكؤن و و زؤربةى،  موسلَمانان
، ثةراويَزى :  847: ص :  ثوختةى بريوباوةرِ وعةقيدة بةبةَلطةى قورئان وفةرموودة) ((  مةسةلةية

363 .) 
باسة و ئةو ووتةية ووتةيةكى رِاست ودروستة سةبارةت بةطرنطى ئةم ثرس و يدا ئةمرِاستلة

بة ضةند (  مةالى برِيَز !!)  ئاكامانةى كة ليَى دةكةونةوة ، بةآلم بةداخةوة كاكى رِشنووسكار
رِووى بؤضوونى ةَلدةوةشيَنيَتةوة !!! ـ بةخستنةووتةيةكى ترى تةكفرييانةى ئةم ووتةيةى ه

و دوو !!! كة بؤضوونى خةوارجية وبؤضوونيَكى تةكفرييانةية ةدةستان بةبآ يةك بةكافردانانى كارب
ئاذةوةيةكى ليَكةوتووةتةوة !!! هةر لةسةردةمى دةركةوتنى !!! وهةموو ئاشووب وطرتن وبرِين و

تةقينةوة و خؤ كة لةشيَوازى كوشنت وبرِين و !!جةكانيان تاكو رِؤذطارى ئةمرِؤ !ثيَشينة خةوار
!!! هةروةكو لةم ضةند ديَرِةدا ئاشكرا دةبيَت ـ و اوَلكارى و ويَرانسازى ماوةتةوة ، ك تةقاندنةوة

تةكفريية (  مةال)  رِووى تةكفرييانةى ئةم بةناويشك دةخريَتة سةر ئةم رِاستسية وتيايدا ت
كى يَستا هةَلخةَلةتاوون بة ووتار ودةرس نووسينةكانى و بةكةسيَرِوو بؤ ئةوانةى كة تا ئدةخريَتة

هانى ئةهلى سوننة وجةماعةى دةزانن !!! نةك بةتةكفريى وشويَنكةوتةى بريى خةواريج !!! و
 !!! ا بَليَنةوة طةَلدن كة هاوكارى بكةن و تيَكةآلوى ودةرسى لةخةَلى دةدة

ئةو لقانة دةطري تةخؤ كة بنةر ةتى :  ان (ـ) أصل اإلمي بنضينةى باور : ))  دةَليَت(  !!! مةالية)  ئةم
 (. (وةر ى لةسةر دادةمةزري ت ، وة نةبوونى هةريةكي كى دةبي تة هؤى دروست نةبوونى باوةر هي نانبا

كى ئيمانى ئادةميزاد وةرطرياو ئةوةية كةوا بةنةبوونى هةريةكي :  بنضينةكانى باوةر ))  وة دةَليَت :
دي تة ريزى و بةبوونى هةمووشى لةكوفر وبي باوةر يى ر زطارى دةبآ:  وة،  قةبوأل نابي تو
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، ثةراويَزى  642ص :  :فةرموودة ةرِ و عةقيدة بةبةَلطةى قورئان وثوختةى بريوباو) ((  باوةر دارانةوة
 :275 .) 

نةبوونى بةَلـآ : كةواتة ئةم مةالية ئةو لقانةى كة بة بةشيان دةزانيَت لةئةصَلى ئيمانى ، بة
ت نةبوونى ، و بةوةش بآ باوةرِ ؤى دروسهةريةكةيان ئةم ئةصَلة بةتاأل دةبيَتةوة و دةبيَتة ه

ريَت بةكافرى دةزانيَت ، و خواى ثةروةردطار دةخياتة ةر ئةوةش مبئةطةر لةس وكافردةبيَت ، و
وة ئةطةر كةسي ك بنضينةيةك يان ))  ةهيض شيَوةيةك رِزطارى نابيَت ، هةروةكو دةَليَت :دؤزةخ و ب

كافرة ، وة ئةطةر لةسةريشى ي نا ، ئةوة بي باوةر  وبةجآ نةهزياتر لة بنضينةكانى باوةر هي نانى 
 بةهيض شي وةيةكيش دةرضوونى نية خواى طةورة دةخياتة دؤزةخةوة ، ومبري ت و تةوبة نةكات ئةوة 

 (. 645فةرموودة : ص ثوختةى بريوباوةرِ وعةقيدة بةبةَلطةى قورئان و) (( 
 تةكفرييةداية ؟!!! !!! ( المة)  كويَى ووتةكانى ئةمجا بابزانني خاَلى تةكفري لة

جا ئةو ))  رِةشنووسةكةيدا دةَليَت :براو لةوتةيةك لةوةتةكانى لةوخويَنةرى بةرِيَز : نا
دروست نية مةطةر هةر باوةرِى هيض ئادةميزاديَك راست وضةند لقيَك ، بنضينانةش بريتية لة

 هةموو ئةو لقانةى تيَدا بيَتةجآ .
ئةجنام دامةكان نن بةدَلةوة : ... وة ئةوانةشى كة بةئةتايبةترِن وئةو لقانةى كة بنضينةى باوةجا 

حوكم و ة زانايان ـيةكانى ترى ئيسالم ـ لةالى هةنديَك لادةدريَن : نويَذكردن ، لةطةأل ث
وونى ـ، ورازيب ةكانـةرى كي شـارةسـؤ الى بؤ ضـطةر انةوة بو،  شةريعةتى خوادادوةرى كردن بةو
ة بةبةَلطةى قورئان عةقيدثوختةى بريوباوةرِ و(( )  انىـؤ برِيارةكـب دنيشملكةض كرةواو ثيَى وـت

 (. 643: ص وفةرموودة 
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و حوكم و دادوةرى كردن بة شةريعةتى خوا ، و طةر انةوة بؤ ))  بة ووردى برِوانة ئةوةى كة دةَليَت :
بنضينةكانى ةكي كة لةةم مةالية ـ ئةم كارة يالى ئكةواتة ـ لة(( !!!!  الى بؤ ضارةسةرى كي شةكان

 ئيمان بوونى نيشانةى ر استى و دروستى ئيمانة و نةبوونيشى نادروستى ئيمان ر ادةطةيةني ت .
ئةو تاوانانةى كة بكةرةكةى بي باوةر  دةكات هةر :  بةآلم))  ووتةيةكى تريدا دةَليَت :وة دوواتر لة

و جويَندان بة خواى وةك،  ءت يان نةئيرت بة حةآللَى بزاني ،  بة كردنى يةكسةر بي باوةر  دةبي ت
بةرى خوا ، هةروةها طاَلتةكردن وسوكايةتى بة ـ ئيرت بةكردار بيَت يان ثيَغةمطةورة يان بة

ثوختةى ) ((  نةكردنيشونويَذ،  داوةرى نةكردن بةوةى كة خواى طةورة دايبةزاندوةوـ  طوفتاربة
 (. 674ص : عةقيدة بةبةَلطةى قورئان و فةرموودة : بريوباوةرِ و
 ! ـ!!بةطشتى دايبةزاندووة ـ بة بآ جياوازى و دادوةرى نةكردن بةوةى كة خواى طةورة:  كةواتة

 !!! تاواني كة يةكسةر بكةرةكةى بي باوةر  دةكات ، بةحةآلى بزاني ت يان نة
! و وونة بؤضوونى خةوارجية كؤنةكان وتةكفرييةكانى ئةم سةردةمةية !!طومان ئةم بؤضيَكة ب
ة لة بؤضوونى زانايانى ثيَشني وسةلةفى صاَلحى ئةم ئوممةتة وئةهلى سوننة وجةماعة ... ردوو

ذة بةووتةى هاوةآلن تيَيدا ئاماثرسةكانى ئةم نووسينةدا ئاشكراكراوة ، و هةروةكو لةباس و
تاووس وئةمحدى كورِى حةنبةل وئينب ئينب عباس و)  زانايان وةك :وشويَنكةوتوان وثيَشةوايان و

ةميشةيى بؤ ة وئينب القيم وئينب باز وئةلبانى وئينب عوسةميني وطةورة زانايانى ليذنةى هتيمي
 كراوة .(  وآلتى سعودية و ... هتدتويَذينةوة وفةتوا لة

مةجةكانى داوة ، نةك وة ئةوةيان رِوونكردووةتةوة ، وئاماذةيان بةكة دةبينني ضؤن بةجوانرتين شيَ
بآ تةفصيل ، و بةبآ باسكردنى هيض مةرجيَك ، بةطشتى و بة(  مةال !!!)  وةك ئةوةى كة كاكى

نوسينةكانيدا بآلوى دةكاتةوة و الوانى موسَلمان تةكفريكردنى كاربةدةستان ، و لة كةوتووتة
ئةم ))  لةسةر ئةو ديد و بؤضوونة خراثة خةوارجييانة ثةروةردة دةكات ، و لةو الشةوة دةَليَت :
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باس وثرسيَكى ثيَشووتردا ئةوةمان ئاشكراكرد كة ئةطةر كةسيَك  بةآلم لة
لةموسَلمانان ـ كاربةدةست بيَت يان هةر تاكيَكى ترى موسَلمان ، ضونكة ئةو كارة 

هةروةكو كةسانيَكى نةزانكار ثةيوةست نية تةنها بة كاربةدةستانةوة !!! 
تيَطةيشتوون !!! ـ بكةويَتة ئةم تاوانةوة !!! ض حوكميَكى دةبيَت ، و ض مةرجيَكى بؤ 

 !دانراوة ؟!

بؤ ئةوةش ضةندان ووتةى ثيَشةوايان و زانايانى ئةهلى سوننة و جةماعةمان 
ؤرة خستةرِوو كة تيَدا طةشتينة ئةوةى كة مةرج نية ئةو كارة يةك اليةنة لةو ج

و حوكمى ثاشطةزبووى بةسةردا  ةوةكوفرانة بيَت كة ئةجنامدةرى لةئايني برِواتة دةر
بدريَت ، ئةطةرضى لةزؤرينةى حاَلةت و بارةكاندا لةو جؤرة كوفرة دةبيَت ، وة بؤ 

 ) طاووس ، وعطاء (، و شويَنكةوتوان  (1) ) ابن عباس (ئةوةش ووتةى هاوةَلى بةرِيَز 

                                                                                                                                                 

ةر ةتة بؤ ثاراستنى عةقيدة ، ضونكة : بنةرة طرنطةكانى بريوباوةر  وةلة همةسيةكي كة لة:  بابةتة
مالَى موسلَمانان ، وشةرةف و دةبي تة هؤى ثاراستنى خوي نووآلتى ئيسالمدا ، ري كوثي كى وئاسايش لة

، ((  تازةدا ر يشةى دةطةر ي تةوة بؤ ئةم مةسةلةيةكي شةكان لةناو موسلَماناندا لةكؤن و زؤربةىو
 !! ( باً جَ عَ  رَ تَـ  باً جَ رَ  شْ ) عِ  عةرةب وةتةنى : بةرِاستى

ة ـ رِةزاى خوا لة خؤى و باوكى بيَت ـ ـ) ابن عباس (  هاوةَلى بةرِيَزى ثيَغةمبةرى خوا  (1)
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  ] كة لة رِاظةى ئةم ئايةتةدا :

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
لة [  َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

 هِ بِ تُ كُ وَ  هِ تِ كَ ئِ اَل مَ وَ  هِ ـللَّ ِبِ  رَ فَ كَ   نْ مَ كَ   سَ يْ لَ ، وَ  رٌ فْ كُ   هِ بِ  يَ )) هِ  دا فةرموويةتى :ـائدة ( ـمـال ) سورةتى
 (.وإسناده صحيح ، مروزي ـ(( ) أخرجه ال رِ خِ اآْل  مِ وْ يَـ الْ وَ  هِ لِ سُ رُ وَ 
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) أبو و  ) حنبل (ى كورِى ـ مد (ـ) أحترى ئةهلى سوننة ، وةكو وضةندةها زاناى  (2)

خرايةرِوو و ئاشكراكران ... وة لة ووتةى ضةندان زاناى تريش  (3) عبيد قاسم بن سالم (
، و ضةندان شتى تريان رِةضاوكردووة بؤ  ) االستحالل (ئةوة ئاشكرا بوو كة خاَلى 

ئةجنامدةرى ، ئةم ستةمة طةورةية ،  حوكم دان بة كافريَتى و لة ئايني دةرضوونى
) عبداللطيف بن ، و  (4) ) ابن تيمية (لةوانةش : كة ووتةيان خرايةرِوو : ثيَشةوا 

                                                           
 رٍ فْ كُ بِ  سَ يْ )) لَ  فةرموويةتى :لة رِاظةى ئايةتى ثيَشوودا بة رِةمحةت بيَت ـ  ـ) طاووس (  (2)
 (.وإسناده صحيح ، مروزي ـ(( ) أخرجه ال ةِ لَّ مِ ـالْ  نِ عَ  لُ قُ نْـ يَـ 
ح ( ـ) أبى كورِى ـ) عطاء (  وة ر ، فْ كُ   ونَ دُ  رٌ فْ )) كُ يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : ي رِبَّ
 .(مروزي إبسناد صحيح ـق (( ) أخرجه السْ فِ  ونَ دُ  قٌ سْ م ، فِ لْ ظُ  ونَ دُ  مٌ لْ ظُ وَ 

) مسائل  ة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ برِوانة :ـ ) حنبل (ى كورِى ـ مد (ـ) أح بؤ ووتةى ثيَشةوا (3)
يش ـ بة رِةمحةت ) أبو عبيد القاسم بن سالم (  ، وة بؤ ووتةكةى ثيَشةوا(  2/192ي : ـابن هان

 ا ئةلبانى .لة نووسينى ئةو و تةحقيق كردنى ثيَشةو(  45ان : ص ـ) كتاب اإلمي بيَت ـ برِوانة

حرام ـ)) واإلنسان مَّت حلل ال ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : ) ابن تيمية ( ثيَشةوا (4)
مجمع عليه ، كان كافرًا مرتداً ـرع الـمجمع عليه ، أو بدل الشـحالل الـمجمع عليه ، أو حرم الـال

ُ  ]: ن ـيـولـد القــى أحـه علــذا نزل قولـل هـي مثـ، ِبتفاق الفقهاء وف نَْزَل اَّللذ
َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ 
ُ
جموع ـ) م((  هم السبحل ل حكا بغري ها أنك  اهلل:  أي ( 44ائدة : ـمـ) ال [ فَأ

 (. 267/  3الفتاوى : 
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) اللجنة الدائمة للبحوث ايانى ـطةوةرة زان ، و (1) عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ (
بوون ـ  (3)يش  () ابن ِبز , و ثيَشةوا  (2) ) السعودية (لة وآلتى  العلمية واإلفتاء (

 رِةمحةتى خوا لةهةمووان بيَت ـ .

                                                           
))  يةتى :ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموو من بن حسن آل الشيخ (ـدالرحـ) عبداللطيف بن عب ثيَشةوا (1)

خالف الكتاب والسنة ، كأحكام اليوَنن ـريعة ِبطلة تـى شـمستند إلـحرم التحكيم إذا كان الـا يـوإمن
جارية ـهم الـر وقوانينهم اليت مصدرها آراؤهم وأهواؤهم ، وكذلك سوالف البادية وعاداتـواإلفرنج والتت

نَْزَل  ]:  ـ ىال  عَ ت  ـ  قال ف م كافر رهاـي الدماء أو غيـف فمن اسبحل الكا ب  ا .
َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ 
ُ
ُ فَأ مفسرين : أن الكفر ـ، وهذه اآلية ذكر فيها بعض ال ( 44ائدة : ـمـ) ال [ اَّللذ

ر ـو غيه ، وهـر ما أنزل اللَّ ـها تتناول من حكم بغيـهم فهموا أنـر ، ألنـمراد هنا كفر دون الكفر األكبـال
) منهاج ملة (( ـخرج عن الـي عمومها للمستحل ، وأن كفره مـمستحل لذلك ، لكنهم ال ينازعون ف

 (. 71التأسيس والتقديس : ص

ف م ك ر أكرب ، وظ ا أكرب ، وفسوق  واعتقده جـائزاً  لكن إن اسبحل ذلك هةروةكو فةرموويانة : )) (2)
 (.ه الغدَين ـشيخ ابن ِبز ، وعبد الرزاق عفيفي ، وعبداللَّ ، ال 5741) فتوى رقم : ((  أكرب خيرج هن ال ة

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سـةبارةت     ) عبدالعزيز بن ِبز ( موفتى ثيَشووى وآلتى سعوديةثيَشةوا و (3)
) ، و  رق األوسـط (ـ) الشـبة فةتوايةكى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة لـة رِؤذنامـةى   

مفيد القيم الذي تفضـل بـه ـجواب الـى الـ)) اطلعت عل وويةوة فةرموويةتى :دا بآلوبـ  مسلمون (ـال
رق األوسـط ـي جريـدة الشــمنشور فــالـ ـ هُـاللَّـ ُهق ـفَّـ َوي ـرالدين األلبانـحمد َنصـصاحب الفضيلة الشيخ م

ر ـن غيـه مــر ما أنزل اللَّ ـر من حكم بغيـمسلمون الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفيـوصحيفة ال
أنـه  ـ هُـاللَّ هُق فَّـ َو ن ، و أوضحـمؤمنيـحق ، وسلك سبيل الـتفصيل ، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيه ال
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ثاش ئةم خستنةرِووة بؤ ووتة و بؤضوونى زانايان ـ بة رِةمحةت بن ـ لةبارةى 
حوكمى حوكم نةكردن بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة و ئةو خاآلنةى كة 

ةوا ئةلبانى ـ بة رِةضاوكراوون و بةمةرجطرياون لةو بارةيةوة ، بابزانني بؤضوونى ثيَش
رِةمحةت بيَت ـ لةم بارةيةوة ضية ؟ و ئايا هيض ثيَضةوانةى زانايان وثيَشةوايانى ثيَش 
خؤى بووتةوة ، يان نة ؟!!! ئةوةش بة هيَنانةوةى ضةند ووتةيةكى ئةم ثيَشةواية ، 

 .وثاشان خستنة رِووى ثوختةى ئةو ووتانة لةضةند خاَليَكدا 

 :دةبي ت وارةوة ـخةيةى شي وةش بةم خستنة ر وو ئةو

)) إذا علمت ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ووتةى يةكةم :
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  ]أن اآلَيت الثالث : 

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
ولَئَِك ُهُم  ] ، [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ُ
أ

الُِمونَ  ولَئَِك ُهُم الَْفا ]،  [ الظذ
ُ
: ) إن  ي حكمه ـهم فـي اليهود وقولـنزلت ف [ِسُقوَن أ

ى ـار القرآن إلــد أشـــوه ( وقـحكمـذرمت فلم تـم يعطكم حـأعطاكم ما تريدون حكمتموه ، وإن ل
وتِيتُْم َهَذا فَُخُذوهُ ِإَوْن لَْم تُْؤتَوْهُ  ]ال : ـات فقـذه اآليـل هـذا قبـهم هـقول

ُ
َيُقولُوَن إِْن أ

ى بعض ـمل هذه اآلَيت علـجوز حـ، إذا عرفت هذا ، فال ي(  41ائدة : ـمـ) ال [ وافَاْحَذرُ 
 ن األرضية . ـه من القوانيـر ما أنزل اللَّ ـحكمون بغيـهم الذين يـن وقضاتـمسلميـحكام الـال

ه ورسوله ، ـن ِبللَّ ـملة ، إذا كانوا مؤمنيـرهم بذلك ، وإخراجهم من الـجوز تكفيـأقول : ال ي
هم وإن كانوا كاليهود من ـجوز ذلك ، ألنـه ، ال يـر ما أنزل اللَّ ـن حبكمهم بغيـجرميـكانوا م  وإن

                                                                                                                                                 

ال جيم  ألحد هن الناس أن نك ر هن حكا بغري ها أنك  اهلل مبجرد ال عل هن دون أن نع وا أنوه اسوبحل    
 (.هـ 1416 /5 /12يخ : ، اتر  6156عدد : ، رق األوسط ـ) جريدة الش (( ذلك ب   ه
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ا ـهم وتصديقهم ِبـانـخالفون هلم من جهة أخرى ، أال وهي إميـمذكور ، فهم مـجهة حكمهم ال
متقدم : ) ـا يدل عليه قوهلم الـهم كانوا جاحدين له كمـه ، خبالف اليهود الكفار ، فإنـأنزل اللَّ 

 ن أصال .ـهم ليسوا مسلميـى أنـحكموه ( ، ِبإلضافة إلـموه فلم تـم يعطكم حذرتـ... وإن ل

ي ـي . فاالعتقادي مقره القلب . والعملـان : اعتقادي وعملـر هذا أن الكفر قسمـوس
من  ي قلبهـا وقر فـمـرع ، وكان مطابقا لـمخالفته للشـفمن كان عمله كفرا ل جوارح .ـحله الـم

ي النار ـخلد صاحبه فـه ، ويـالكفر به ، فهو الكفر االعتقادي ، وهو الكفر الذي ال يغفره اللَّ 
خالفه بعمله ، ـي قلبه ، فهو مؤمن حبكم ربه ، ولكنه يـا وقر فـمـخالفا لـوأما إذا كان م أبدا .

إن شاء عذبه وإن  ـى ل  اعَ ت  ـ ه ـحت مشيئة اللَّ ـي فقط وليس كفرا اعتقادَي ، فهو تـفكفره كفر عمل
 شاء غفر له ... .

ي ـه فمن شاركهم فـا أنزل اللَّ ـمـجاحدين لـي اليهود الـملة القول ؛ أن اآلية نزلت فـوج
ي ألنه عمل ـجحد فكفره عملـي الـم يشاركهم فـجحد ، فهو كافر كفرا اعتقادَي ، ومن لـال

ا تقدم عن ابن عباس ـملة كمـالخرج بذلك عن ـجرم آمث ، ولكن ال يـعملهم ، فهو بذلك م
 )) ... (1) . 

ولَئَِك  ]واتة : ئةطةر زانيت كة ئةم سآ ئايةتة : 
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

الُِمونَ  ]، و  [ُهُم الََْكفُِروَن  ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ  ]، و  [ أ

ُ
 [ أ

هاتووةتة خوارةوة  تةيان سةبارةت بةحوكمى ثيَغةمبةر سةربارةت بة جولة و وو
دادوةر  ئةطةر ئةوةى ثيَدان كة ئيَوة دةتانةويَت بيكةن بة ))كة دةيانووت : 

                                                           
 (. 116ـ  109ص ، القسم األول ، مجلد السادس ـال، لالبانـي : ) السلسلة الصحيحة  (1)
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لةنيَوانتاندا ، وة ئةطةر ئةوةى ثيَنةدا كة دةتانةويَت ئةوا نايكةن بةدادوةر لة 
ان كردووة ، ثيَش ئةم وة قورئانى ثريؤزيش ئاماذةى بؤ ئةم ووتةيةي ((نيَوانتاندا 

وتِيتُْم َهَذا فَُخُذوهُ ِإَوْن لَْم تُْؤتَوْهُ فَاْحَذُروا  ]ئايةتانة ، و فةرموويةتى : 
ُ
 [َيُقولُوَن إِْن أ

، جا ئةطةر ئةمةت زانى ، دروست نية حوكمى ئةم ئايةتة بدةى بةسةر هةنديَك 
م دةكةن بةوةى كة لةكاربةدةستى موسَلمانان و دادوةرِانياندا ، ئةوانةى كة حوك

 خواى ثةروةردطار داينةبةزاندووة ، لة ياسا مرؤظ كردةكان .

: نابيَت بةوة تةكفري بكريَن ، و لةئوممةتى  (واتة : ثيَشةوا ئةلبانى  )دةَليَم 
 ئيسالم دةربكريَن ، ئةطةر باوةرِيان بةخواى ثةروةردطار وثيَغةمبةرةكةى هةبوو 

بةجطة لةوة دةيكةن كة خواى ثةروةردطار ، ئةطةرضى بةو حوكمكردنةيان كة 
دايبةزاندووة بةستةمكاريش لةقةَلةم بدريَن ، بةآلم نابيَت حوكمى كوفريان بةسةردا 
بدريَت ، ضونكة ئةوان ئةطةر لة رِواَلةتى حوكم كردنةكةيان وةكو جولةكان بن ، 

بةرِاست دانانيان دةبينني لةاليةنى ترةوة جياوازن ليَيان ، كة بريتية لةباوةرِهيَنان و 
ثيَضةوانةى جولةكة بيَباوةرِةكان ،  بؤ ئةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، بة

وة ئةطةر  ))دةكرد ، هةروةكو ووتةى ثيَشوويان بةَلطةية لةسةرى : يَكة نكوَليان ل
 ، سةرةرِاى ئةوةى ((ئةوةى ثيَنةدا كة دةتانةويَت ئةوا نايكةن بةدادوةر لةنيَوانتاندا 

 كة ئةوان هةر لة بنةواوة موسَلمان نني .

وة نهيَنى ئةمةش ئةوةية كة كوفر دوو جؤرة : ئيعتيقادى و كردةوةيى ، 
ئيعتيقاديةكةشيان جيَطةى دَلة و كردةوةييةكةش جيَطةى ئةندامةكانى لةش و 
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كوفر بيَت لةبةر ثيَضةوانة بوونةوةى بؤ  جا ئةو كةسةى كة كردةوةكةى رِووكةشة .
، و هاوشيَوةى ئةو كوفرة بيَت كة لةدَلداية ، ئةوا ئةو كاتة كوفرةكةى  شةريعةت

كوفريَكى ئيعتيقادية ، و ئةو كوفرةية كة خواى ثةروةردطار ليَى خؤش نابيَت ، و 
بةآلم ئةطةر ثيَضةوانةى ئةو كوفرة  خاوةنةكةشى بةهةتا هةتايى لةئاطردا دةميَنيَتةوة .

ةوا ئةو كةسة باوةرِى بةحوكمةكةى خواى ثةروةردطارى بيَت كة لةدَليدا جيَطريبووة ، ئ
هةية ، بةآلم بةكردةوةكانى ثيَضةوانةى بووتةوة ، ئةوا كوفرةكةى تةنها كوفريَكى 
كردارية ، نةك كوفريَكى ئيعتيقادى ، و دةكةويَتة ذيَر ويست ومةشيئةتى خواى 

ستى هةبوو ليَى ثةروةردطارةوة ، ئةطةر ويستى هةبوو سزايى دةدات ، وة ئةطةر وي
 خؤش دةبيَت ... .

ثوختةى ووتةكان ئةوةية كة : ئةم ئايةتانة لةسةر جولةكةى نكوَليكار دابةزيوون 
كة نكوَليان لةوةبوو كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندوة ، جا هةر كةسيَك هاوبةشيان 
بكات لةنكوَليكردندا ئةوا كوفرةكةى كوفريَكى ئيعتيقادية ، و هةر كةس كة 

ةشيان نةكات لةنكوَليكردنةكةيان ئةوا كوفرةكةى كوفريَكى كردةوةيية ، ضونكة هاوب
هةمان كردةوةى ئةوانى كردووة ، و بةوةش كةسيَكى ستةمكار وتاوانبارة ، بةآلم بةو 

ى ـ ه (ـ) عبداللَّ  كردةوةيةى لةئوممةتى ئيسالم دةرناضيَت هةروةكو ثيَشرت لةووتةكةى
 لة خؤى و باوكى بيَت ـ طيَرِامانةوة . ( ـ رِةزاى خوا) عباس  كورِى

ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة هةر لةم بارةيةوة و لة ووتةيةكى تريدا  ووتةى دووةم :
هذه اآلَيت ـمقصود بـي أن الـريح فـحديث : دليل صـ)) والفةرموويةتى : رِةمحةت بيَت ـ 
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ة اإلسالمية وأحكامها ، ريعـالثالث الكفار من اليهود والنصارى ؛ وأمثاهلم الذين ينكرون الش
ا ـي ذلك ؛ ولو كان يتظاهر ِبإلسالم ، حَّت ولو أنكر حكمـهم كل من شاركهم فـويلحق ب

 واحدا منها .

يء منها مع عدم إنكاره ـحكم بشـا ينبغي التنبه له ، أنه ليس كذلك من ال يـمـولكن م
ي ـنه مؤمن ، غاية ما فأل؛ ملة ـوخروجه عن ال، ى مثله ِبلكفر ـحكم علـجوز الـذلك ، فال ي

 األمر أن يكون كفره كفرا عمليا .

متحمس لتحكيم ـر من الشباب الـمسألة يغفل عنها كثيـي هذه الـوهذه نقطة هامة ف
حكام الذين ال ـى الـخروج علـر من األحيان يقومون ِبلـي كثيـاإلسالم ، ولذلك فهم ف

م تعد له ـاس الذي لـحمـمجرد الـريئة لرة ، وسفك دماء بـحكمون ِبإلسالم ، فتقع فنت كثيـي
ا ليس منه كالعقائد الباطلة ، واألحكام العاطلة ، ـمـعدته ، الواجب عندي تصفية اإلسالم م

ه ـمصفى . واللَّ ـى هذا اإلسالم الـجيل علـمخالفة للسنة ، وتربية الـواآلراء الكاسدة ال
 . (1)مستعان (( ـال

نَْزَل  ] فةرموويةتى : واتة : ووتةى خواى ثةروةردطار كة
َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن 
ُ
ُ فَأ الُِمونَ  ]،  [اَّللذ ولَئَِك ُهُم الظذ

ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
،  [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

                                                           
ـــي ، ) السلســلة الصــحيحة  (1) ــ، لالبان ، حــديث  457ص ، القســم األول : مجلد الســادس ـال

ي ـها فـــوأنــ(  …ه ـا أنــزل اللَّـــحكم ِبـــم يـــر آَيت ) ومــن لـــحت عنــوان : تفسيـــ، تــ 2704 رقــم :
 (. الكفار
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ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ  ]
ُ
ُ  أ نَْزَل اَّللذ

َ
وى سةبارةت بة بآ هةمو [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

 باوةرِان هاتووةتة خوارةوة .

مةبةست بةم سآ  بةَلطةيةكى ئاشكراية لةسةر ئةوةى كة فةرموودةكةش :
هاوشيَوةكانيان ـ ئةوانةى كة نكوَلى  خاض ثةرستان و و جولةكة ئايةتة بآباوةرِانة لة

أل كة ئةحكامةكانى دةكةن ـ ، وة ئةوانةشيان دةدريَتةثا شةريعةتى ئيسالمى و لة
هاوبةشيان دةكةن لةوةدا ، ئةطةرضى واش دةربربِيَت كة موسَلمانة ، تةنانةت ئةطةر 

 يةك حوكميش لةحوكمةكانى ئينكار بكات .

بةآلم ئةوةى كة ثيَويستة ئاماذةى بدريَتآ ئةوةية كة ئةو كةسةى كة حوكم 
جؤرة  ناكات بةهيض شتيَكى لةطةأل ئينكار نةكردنى بؤى ، نابيَت حوكم بةسةر ئةو

كةسانةدا بدريَت بةكوفر و دةرضوونى لةئوممةت ، ضونكة ئةو باوةرِدارة ، ئةوثةرِى 
 ئةوةى كة لةو كارةدا هةية ئةوةية كة كوفرةكةى كوفريَكى كردارية .

ئةمةش خاَليَكى طرنطة لةم ثرس وباسةدا ، كة زؤريَك لةالوانى ثةرؤش و 
ن !!! بؤية دةبينيت لةزؤريَك هةَلضوو بؤ هاتنةدى حوكمى ئيسالم ليَى بيَئاطا

لةبوارةكاندا هةَلدةسنت بة دةرضوون لةو كاربةدةستانةى كة حوكم بةئيسالم ناكةن ، و 
بةو هؤكارةشةوة ئاشوبيَكى زؤر دةكةويَتةوة ، لةطةأل رِشتنى خويَنى ضةندةها كةسانى 

ئةوةى كة  بآ تاوان ، تةنها لةبةر ئةو حةماسةتةى كة ئامادة باشى بؤ نةكراوة ، بةآلم
من بة ثيَويستى دةزامن ئةوةية كة ثيَويستة : ئيسالم ثاآلوتة بكريَت لةوانةى كة لةو 
نني ، وةكو بريوباوةرِة ثوضةَلةكان ، و ئةحكامة ثةككةوتووةكان ، لةطةأل بؤضوونة 
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دؤرِاوةكان كة ثيَضةوانةى سوننةتن ، ثاشان ثةروةردةكردنى نةوة و وةضةى موسَلمانان 
 ئيسالمة ثاآلوتةكراوة ... خواى ثةروةردطاريش يارمةتى دةرة .لةسةر ئةو 

لةدابةشكردنيَكى بؤ  ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم ووتةى سآيةم :
ثلةكانى تاوانى ئةو كةسانةى كة حوكم ناكةن بةوةى كة خواى ثةروةردطار 

 دايبةزاندووة ، فةرموويةتى :

ه قد يكون كفرا ـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـأن ال جب أن يتفطن له وهو :ـ)) وهنا أمر ي
جازَي وإما كفرا ـرة . ويكون كفرا : إما مـرة أو صغيـملة ، وقد يكون معصية : كبيـينقل عن ال
ا ـحكم ِبـحاكم : فإنه إن اعتقد أن الـمذكورين . وذلك حبسب حال الـن الـى القوليـأصغر عل
ه : فهذا كفر ـيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم اللَّ ر فـخيـر واجب ، وأنه مـه غيـأنزل اللَّ 

 ر .ـأكب

ي هذه الواقعة ، وعدل عنه مع ـه ، وعلمه فـا أنزل اللَّ ـحكم ِبـوإن اعتقد وجوب ال
 جازَي أو كفرا أصغر .ـرافه ِبنه مستحق للعقوبة ، فهذا عاص ، ويسمى كافرا كفرا مـاعت

حكم ـ ـي معرفة الـه و استفراغ وسعه فه فيها ـ مع بذل جهدـوإن جهل حكم اللَّ 
 . (1) ى اجتهاده وخطؤه مغفور ((ـخطيء له أجر علـوأخطأه ، فهذا م

 واتة : وة ليَرةد شتيَك هةية ثيَويستة ليَى بةئاطابني ئةويش ئةوةية كة :

                                                           
 (. 1/60:  ، لالبانـي خريج الطحاويةـ) ت (1)
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حوكم كردن بةجطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، لةوانةية لةو 
ى لةئوممةت دةردةضيَت ، وة لةوانةشة تاوان بيَت ـ طةورة يان يَثجؤرة كوفرة بيَت كة 

وة بة كوفريش دابنريَت : يان وةكو مةجاز ، يان كوفريَكى بضووك بيَت ،  ،بضوك ـ 
 ى حاَلى حاكمةكة :يَى ئةو دوو بؤضوونةى ثيَشوو كة باسكران ، ئةوةش بةثيَبةث

ى كة خواى ثةروةردطار جا ئةطةر بريوباوةرِى وابوو كة حوكم كردن بةوة  
دايبةزاندووة ثيَويست نية ، و ئةو ئازادة تيايدا ، يان سوكايةتى ثآ دةكرد ، لةطةأل 

حوكمةكةى خواى ثةروةردطار : ئةوا لةم بارةدا بةكوفرى طةورة  ئةوةى كة دَلنياية لة
 دةذميَردريَت .

 واى ثةروةردطارـةوةى كة خـوة ئةطةر باوةرِى وابوو كة حوكم كردن ب
الدةدات آ ةو رِوداوةدا دةزانى ، كةضى ليَـدايبةزاندووة ثيَويستة ، وة حوكمةكةشى ل

ى يَاز ثـةم جؤرةيان : وةكو مةجـةأل داننانى بةوةى كة شايستةى سزاية ، ئا ئـ، لةط
 ردووة ، يان كوفرى بضووكى كردووة .ـافرة وكوفرى كـدةووتريَت ك

ةرةرِاى ـةزانى ـ سـةدا نـةو شتواى ثةروةردطارى لـةر حوكمى خـبةآلم ئةط
ةوأل و كؤششيَكى خستووةتة طرِ بؤ زانينى حوكمةكة ـ كةضى ـة هةموو هـئةوةى ك

بةهةَلةدا ضووة ، ئا ئةمةيان هةَلةى كردووة ، بةآلم ثاداشتى هةية لةسةر ئةو هةوأل 
 و كؤششةى كة داويةتى و هةَلةكةشى ليَناطريدريَت .
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لةباسى هةَليَنجاندنى يَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ هةر ئةم ثوة  ووتةى ضوارةم :
 هةنديَك لةسوودةكانى فةرموودةيةك لةفةرموودةكانى ثيَغةمبةرى خوادا 

 فةرموويةتى :

ن ـحديث تنبيه ألمور تتعلق بنا َنن ، وتتعلق ِبألمة اليت تنصب مفتيـي هذا الـ)) ف
ي ـمذكور فـميعًا الوعيد الشديد الـء جه ، ويتناسى هؤالـر ما أنزل اللَّ ـحكمون بغيـوقضاة ي

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  ] ثالث آَيت من القرآن الكرمي :
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
 َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ  ] ( 44دة : ــائـمـ) ال [
ُ
ولَئَِك ُهُم  ] ( 47دة : ـائـمـ) ال [ فَأ

ُ
فَأ

الُِمونَ  م ـى من لـحكم ِبلكفر علـحة بذم ، بل ِبلـريـ( هذه آَيت ص 45دة : ــائـمـ) ال [ الظذ
 ه .ـا أنزل اللَّ ـحكم ِبـي

ه منه حكٌم يرادف الردة ، ومنه ـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـرة : أن الـولكن ههنا كلمة قصي
 هِ يْ ل  عَ  هُ ـى اللَّ ـلَّ صَ ـ ه ـى رسول اللَّ ـي الكذب علـحكٌم ال يلزم منه الردة ، التفصيل الذي ذكرَنه ف

َوَمْن لَْم َُيُْكْم  ]:  ر هذه اآلَيت الثالثـي تفسيـ، أيضًا ال بد من استحضاره ف  ـمَ لَّ سَ وَ  هِ آلِ وَ 
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن 

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
ر ) ـي تفسيـ( قال ابن عباس ف 44دة : ـائـمـ) ال [بَِما أ

إن الكفر نوعان : كفر اعتقادي قليب : أي ،  (كفر دون كفر   ):  ي هذه اآليةـالكافرون ( ف
يء ، ـن اليوم وخاصة منهم الشباب الناشـمسلميـٌر من الـجهله كثيـي ، وهذا ما يـ، كفر عمل

ه فهو مرتد عن دينه ، وليس كذلك ، بل ـا أنزل اللَّ ـحكم ِبـم يـهم يتومهون أن كل من لـفإن
ر ما أنزل ـحكم بغيـه ، فإن كان يـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـم الذي يحاكـى الـجب أن يُنظر إلـي
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ه وحكم نبيه ، فهذا هو الذي يرتد به عن ـى حكم اللَّ ـه مستحاًل له بقلبه ، مؤثرًا له علـاللَّ 
ه هو الصواب وهو الواجب ـا أنزل اللَّ ـحكم ِبـي قرارة قلبه يعتقد ِبن الـدينه ، أما إن كان ف

جد لنفسه ـهذا ، فهو يـر كيف لنا أن َنكم إال بـى هؤالء البشـه علـأعاننا اللَّ  ، لكن يقول :
ه ـى أنه يؤمن حبكم اللَّ ـهذا العذر يدل علـا اعتذاره بـر مقبول ، إمنـعذرًا ، ولو أنه عذر غي

ٌر من ـا ينحرف كثيـحكم ، كمـوحكم رسوله ، أنه هو الصواب ، ولكن اَنرف عن هذا ال
 رًا .ـهم خيـنظن بالناس الذين 

ه ليس معصومًا ، فقد ـه ، وحبديث رسول اللَّ ـحكم بكتاب اللَّ ـمسلم الذي يـحاكم الـال
ه ـذا ينطبق عليـه ، فهـزل اللَّ ـا أنـر مـكم بغيـاًل ـ فيحـا ، أي : يُرشى ـ مثـي حكٍم مـيضل ف

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  ]:  ـى ال  عَ ت  ـ ه ـولـق
ُ
ولكن ِبي معّن ) أولئك ، (  44ئدة : اـمـ) ال [ فَأ

ا ـي ِبـا ارتشى وحكم للراشـهم الكافرون ( كفر ردة أم كفر معصية ؟ ننظر إذا كان حينم
خ ، ـلإي ـارق ، والزانـاش ، والسـد الغـا يعتقـه ، كمـي نفسـه آمث فـليس له ، إن كان يعتقد أن

ر من ـا يقول كثيـ، وإن كان يقول كم ذا معّن ) كفر دون كفر (ـافر ، وهـو آمث وليس بكـفه
!!! ، ي قلبه ، يقول : بال إسالم ـان فـا يدخل اإلميـمـالشباب الذي تثقف الثقافة األجنبية ول

ى رأسه ِبلكفر ، فهو ـخل ، فهذا وضع الغطاء علإبال كذا !!! ، بال رجعية !!! ، بال إميان 
 ر .ـمصيـى جهنم و بئس الـإل

ره ـا فسـه ، وِبـا أنزل اللَّ ـحكم ِبـمسلم أن يـى الـأن الواجب عل جب أن نعرفـفإذًا : ي
ي إنسان ويسأله ـي الطريق فيأتـي فـ؛ سواًء كان مفتيًا عادًَي كرجل ميش ه ـوبينه رسول اللَّ 

ه أنه حرام أو ـي كتاب اللَّ ـ، فيجب عليه أن يتثبت وال يقول له : حرام حالل ؛ ألنه درس ف
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ى أال يفيت الناس بدون رشد ، وبدون ـى وأولـموظف ( أولـيت الرمسي ) المفـحالل ، كذلك ال
ه ـي كتاب اللَّ ـا جاء فـي قضائهم إال ِبـحكم القضاة فـى أال يـى وأولـبينة وحجة ، والقضاء أول
 . (1) ((  ـمَ لَّ سَ وَ  هِ آلِ وَ  هِ يْ ل  عَ  هُ ـى اللَّ ـلَّ صَ ـ ه ـ، وما جاء عن رسول اللَّ 

وودةدا تيَبينيةكى طرنط هةية ثةيوةستة بةخؤمانةوة ، و واتة : لةم فةرم
ثةيوةستيشة بة ئوممةتةوة كة ضةندةها موفتى وقازى دادةنةن بؤ ئةوةى حوكم بةوة 
 بكةن كة خواى ثةروةردطار دابةزاندووة ، كةضى هةموو ئةوانة ئةو هةرِةشة توندة لةبري

َوَمْن لَْم َُيُْكْم  ] ى ثريؤزدا :خؤيان دةبةنةوة كة لةم سآ ئايةتة باس كراوة لةقورئان
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن 

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ  ] ( 44ائدة : ـمـ) ال [بَِما أ

ُ
)  [ فَأ

الُِمونَ  ] ( 47ائدة : ـمـال ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ئايةتةكان  ، كة ( 45ائدة : ـمـ) ال [ فَأ
َلكو بةحوكم دان بةكافريَتى ئةو كةسةى كة حوكم بةوة ناكات سةرزنشتيان تيَداية ، بة

 كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة .

بةآلم ليَرةدا ووتةيةكى كورت هةية ئةويش ئةوةية كة : حوكم كردن بةجطة لةوةى 
كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندوة ، جؤرى واى هةية هاوشيَوةى كوفرى ثاشطةزبوونةوةية 

باسى  هةية ثاشطةزبوونةوة ناخوازيَت ، بةو شيَوةيةى كة لة ، وة جؤرى واشى
 ، هةروةها دةبيَت لة  ـمَ لَّ سَ وَ هِ آلِ وَ  هِ يْ ل  عَ  هُ ـى اللَّ ـلَّ صَ ـ  دةم ثيَغةمبةرةوة دروكردندا كردمان بة

                                                           
 (. هـر ما أنزل اللَّ ـحت عنوان : حكم من حكم بغيـ، ت 15/ 34ي : ـ) دروس للشيخ األلبان (1)
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ولَئَِك ُهُم الَْكَ  ] رِاظةى ئةم سآ ئايةتةشدا :
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
)  [ فُِرونَ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

 ئةمةمان لةثيَضاودا بيَت . ( 44ائدة : ـمـال

باوكى بيَت ـ  ؤى وـخ ةـوا لـيش ـ رِةزاى خ اس (ـ) عبَّ  ورِىـى كـ ه (ـداللَّ ـ) عب
، واتة :  )) كفر دون كفر ((ى ئايةتةكةدا فةرموويةتى : ـ ) الكافرون (ةى ـرِاظ ةـل

داية ، وكوفريَك كردةوةيةى ، ئةمةش كوفر دوو جؤرة : كوفريَكى ئيعتيقادى كة لةدَل
ئةوةية كة زؤريَك لةموسَلمانان ـ لةرِؤذطارى ئةمرِؤدا ـ نايزانن ، وة بة تايبةت ئةو 
طةجنانى تازة ثيَطةيشتوو ، كة دبينني طومانيان واية كة هةر كةسيَك حوكم بةوة 

كةى ، و واش نةكات كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، ئةوا ثاشطةزبووةية لة ئايينة
نية ، بةَلكو ثيَويستة برِوانريَتة ئةو حاكمةى كة حوكم دةكات بةجطة لةوةى كة خواى 
ثةروةردطار دايبةزاندوة ، جا ئةطةر حوكمكردنى بةوةى كة خواى ثةروةردطار 
داينةبةزاندوة بةو شيَوةية بوو كة بةدأل بةحةآلَلى دةزانى ، وثيَشى دةخست بةسةر 

، بيَطومان ئةمةية كة  ثيَغةمبةرةكةى  ار وحوكمى خواى ثةروةردط
ثاشطةزبووةتةوة لةئايينةكةى ، بةآلم لةقةرارةى دَليدا بريوباوةرِى وابوو كة : حوكم 
كردن بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة دروست وثيَويستة ، بةآلم دةَليَت : خواى 

 هذا ((ـ) كيف لنا أن َنكم إال ب) ثةروةدطار يارمةتى دةرمان بيَت بةسةر ئةو خةَلكةدا ،
، و ئةوةشى كردووة بة بيانوويةك بؤ خؤى ، ئةطةرضى بيانووةكةش وةرطرياو نية ، ئةوة 
نةبيَت كة بيانووهيَنانةوةكةى بةم بيانووة تةنها بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة باوةرِى 

م هةية ، ودروستيشة ، بةآل بةحوكمةكةى خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى 
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اليداوة لةم حوكمةدا ، هةروةكو ضؤن خةَلكانيَكى زؤر الدةدةن كةضى طومانى 
 ضاكيشمان ثيَيان هةية .

كاربةدةستى موسَلمان كة حوكم دةكات بةكتيَبةكةى خواى ثةروةردطار و 
ثاريَزراو نية لةتاوان ، بؤية رِةنطة لةحوكميَكدا  بةفةرموودةكانى ثيَغةمبةرى خوا 

بةرتيلى بدريَتآ ـ وةك منوونةيةك ـ و حوكم بة جطة لةوة بكات كة البدات ، واتة : 
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  ] : ئةم ئايةتةى خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، ئائةمة

ُ
)  [ فَأ

بةسةردا دةدريَتةوة ، بةآلم بةكام واتايان ، بةواتاى ئةوةى كة  ( 44ائدة : ـمـال
ى دةووتريَت كوفر ؟ دةرِوانني كة يَة ، يان تاوانة و ثكوفرةكةى كوفرى ثاشطةزبوونةوةي

ئةطةر ئةو كاتةى بةرتيلى وةرطرت ، وحوكمى بةالى بةرتيلدةردا داشكاند بةوةى 
شتيَكى ثيَدا كة مافى خؤى نةبوو ، ئةطةر  باوةرِى وابوو كة خؤى بؤ خؤى تاوانبارة ، 

يان واية كة تاوانبارن ، ئةوا هةروةكو خيانةتكار و دز و داويَن ثيس ... هتد ، باوةرِ
ة ، وة ئةطةر ـ وةكو ضؤن ـ )) كفر دون كفر ((تاوانبارة نةك كافر ، و ئةمةش واتاى 

بآ بةو !!! زؤريَك لةالوانى طؤشكراو بةرِؤشنبريى بيانى دةيَليَن ـ بَليَت : بةبآ ئيسالم 
نةكةيان تةنها دواكةوتن ، و بةبآ ئةمة و ئةوة ... هتد ـ كة ئيمابآ و بة!!! ئيمان 

زارةكية ونةرِؤشتووةتة دَلةكانيانةوة ـ ئةوا ئةمة ثؤشةرى كوفرى بةسةر خؤدا داوة ، 
 ئةوةش بةرِةو دؤزةخ وخراثرتين ئاكام .

كةواتة : ثيَويستة بزانني كة ثيَويستة لةسةر موسَلمان كة حوكم بكات بةوةى كة 
كةى رِاظة ورِوونى كردووةتةوة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، و بةوةى كة ثيَغةمبةرة
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  ئةطةر موفتيةكى ئاسايى بيَت وبةرِيَطةدا برِوات ، وكةسيَك بيَت ثرسياريَكى ،
ليَبكات ، ثيَويستة لةسةرى دَلنيايى بكات ولةخؤيةوة نةَليَت : حةرام ... حةآلأل ... 

ة يان بةَلكو لةبةر ئةوةبيَت كة لةكتيَبةكةى خواى ثةروةردطاردا هاتووة كة حةرام
حةآلَلة ، هةروةها موفتيةكى رِةمسيش كة زؤر لةثيَشرت وثيَشرتة كة فةتوا بؤ خةَلك 
 نةدات بةبآ ضاورِؤشنى وبةبآ بةَلطةيةك ، دادوةريش بةهةمان شيَوة ئةوالتر و

ئةوالتريشة كة تيَيدا دادوةران لةقةزاوةتياندا قةزاوةت نةكةن جطة بةوة نةبيَت كة 

 .  ـمَ لَّ سَ وَ  هِ آلِ وَ  هِ يْ ل  عَ  هُ ـى اللَّ ـلَّ صَ ـ  ردطار و لةثيَغةمبةرى خواوة هاتووةلةكتيَبةكةى خواى ثةروة

 

 ثوختةى ئةم ضةند ووتةيةى ثي شةوا ئةلبانى لةم خاآلنةى خوارةوة كورت دةكري تةوة :

: كة حوكم بةوة بكات  يةواجبة لةسةر هةموو موسَلمانيَك ئةوة ثيَويست و ـ 1
رِاظة  بةزاندووة ، و بةوةى كة ثيَغةمبةرى خوا كة خواى ثةروةردطار داي

وئاشكراى كردووة ، بةبآ جياوازى لةنيَوان كاربةدةستان ، و زانا ، و كةسيَكى 
 ئاساييدا .

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  ]هةر سآ ئايةتى :  ـ 2
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
،  [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

[  ِ ال ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ  ]،  [ ُمونَ أ

ُ
دا ـ ائدة (ـمـ) اللة سورةتى  [ أ

 سةبارةت بةجولةكة وخاض ثةرست و بآ باوةرِان هاتووةتة خوارةوة ودابةزيَنراوة .
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نابيَت بةبآ جياوازى و وةكو خؤى ئةم حوكمة كة سةبارةت بة بآباوةرِان و  ـ 3
ةسةر موسَلماناندا ـ كاربةدةست بن يان جولةكة و خاض ثةرستان دابةزيوة بدريَت ب

 جطة لةكاربةدةستان ـ .

ئةم تاوانة ـ واتة : تاوانى حوكم كردن بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار  ـ 4
 دةخويَنريَتةوة :يَدايبةزاندووة ـ هةردوو جؤرى كوفرى ل

: و  ي () الكفر االعتقاد، يان  ) الكفر األكرب (ى دةووتريَت يَكة ث كوفرى طةورة :
 خاوةنةكةى لةئيسالم دةردةكات و حوكمى ثاشطةزبوونةوةى بةسةردا دةدريَت .

، يان  ي (ـ) الكفر العمل، يان  ) الكفر األصغر (ى دةووتريَت يَكة ث كوفرى بضوك :
: كة بةتاوان دادةنريَت ، وخاوةنةكةى لةئيسالم دةرناكات ونابيَت  ) كفر دون كفر (

 ةر خاوةنةكةيدا بدريَت .حوكمى ثاشطةزبوونةوة بةس

ى ـاوانةوة ، كةضـة ئةم تـردةوة بكةويَتـةر موسَلمانيَك تةنها بةكـئةط ـ 5
) الكفر األصغر =  : ةى بيَتةوة ، ئةوا كوفرةكةى بة كوفرى بضوكـةدأل ثيَضةوانـب

 دادةنريَت . ي = كفر دون كفر (ـالكفر العمل

 بيَت ، وةكو :بةآلم ئةطةر بريوباوةرِيَكى كوفرى لة طةَلدا 

 .ثيَشخستنى ئةو حوكمة لةحوكمى خواى ثةروةردطار  [1]

 .يان : بةيةكسان دانانيان [ 2]
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يان : دةربرِينى ئةوةى كة ئازادة لةثيادةكردنى حوكمى خوا يان جطة لةوة  [3]
. 

 .يان : حوكمى خوا بة ثيَويست نةزانيَت  [4]

بؤ حوكمى خواى ثةروةردطار  ر (ود واإلنكـاـجحـ) اليان : بةنكوَلى ليَكردن  [5]
 .تةنها حوكميَكى شةرعيشدا بيَت ـ ، و ئةطةر لة!! ـ با خؤشى بةموسَلمان بزانيَت!

 .بؤ ئةو كارةى ، ... هتد  ) االستحالل (يان : لةبةر بةحةآلأل دانانى  [6]

ر = الكفر ـ) الكفر األكبئةوا بةكافر دادةنريَت ، و كوفرةكةشى كوفرى طةورةية 
، و خاوةنةكةى لةئيسالم دةردةكات ، ضونكة هاوبةشى بآ باوةرِان  عتقادي (اال

بووةتةوة لةبريوباوةرِياندا ، سةرةرِاى ئةوةى كة بةكردةوةش هاوشيَوةيان بووةتةوة ، بة 
 ثيَضةوانةى يةكةم كة تةنها لةكرداردا هاوشيَوةيان بووةتةوة ، نةك لةبريوباوةرِدا .

واى ثةروةردطارى لةرِوداويَكدا نةزانى وهةموو ئةطةر كةسيَك حوكمى خ ـ 6
كؤششيَكى كرد و هةموو هةوَلةكانى خستةطرِ بؤ زانينى ئةو حوكمة كةضى  هةولَ و

هةر كةوتة هةَلةوة و حوكمى بةحوكيَك كرد كة ئةوة نةبوو خواى ثةروةردطار 
فةرمانى ثيَكردبوو ، ئةوا ئةو كةسة بةهةَلة دادةنريَت ، و ثاداشتى خؤى 

ردةطريَتةوة لةبةرامبةر ئةو هةوأل وكؤششةى كة كردوويةتى ، وخواى وة
 ثةروةردطاريش لةهةَلةكةى دةبووريَت .
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كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة  :وة لةكؤتاييدا ئةوة دةلَي م 
! !ِر !ـصْ عَ َة الْ ئَ جِ ِل ـ ُمرْ اطِ بَ لْ ِء ـ ِبِ اَل ؤُ ا هَ قِ بُـنَ يـُلَ  )) مثَّ فةرموويةتى : رِاستى فةرمووة كة خؤى 

، واتة : ثاشان ئةو جؤرة كةسانة ـ بة نارِةوايى ـ ثيَمان دةَليَن : مورجيئةى  (1) ((
 سةردةم .

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 
                                                           

 (. 108 ، ص ) التعريف والتنبئة (1)
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 طوايا تؤمةتباركردنى بةوةى :  ثيَنجةم وشوبهةى طومانان
،  !! ةبَيتدةرِ تةنها بةبيروباوبةلَكو  !!كوفر بةكردةوة رِوونادات :  دةلََيت

 ( التكذيب = نفي التصديق : بةدرؤدانان ) كوفر حةصر دةكات لة: واتة 
 : كة ثةيوةستة بة دَلةوة

) مورجيئة لةبةر ئةوةى بريوباوةرِيان واية كة ئيمان بريتية : لةزانينى دأل 
، يان : ئةو دووةى  ( قُ يْ دِ صْ والتَّ  ةُ فَ رِ عْ مَ ـ) الْ ، يان : زانني و بةرِاست دانانى دأل  ( ةُ فَ رِ عْ مَ ـالْ 

 لُ وْ قَـ ، وَ  قُ يْ دِ صْ التَّ وَ  ةُ فَ رِ عْ مَ ـ) الْ ثيَشوو لة طةأل ووتةى زمان كة ووتنى شايةتومانة 
، لة هةمووشياندا ـ لةالى مورجيئة ـ كردةوةكانى رِووكةش دةركراون  ( انِ سَ الل ِ 

ودَلدا !!! وة  لةئيمان و بةش نني ليَى !!! وة هيض ثةيوةنديةك نية لةنيَوان رِووكةش
تاوان وسةرثيَضيةكانى رِووكةش كاريطةريان لةسةر ئيمانى دأل نية !!! كةواتة نابيَت 

) ـ لةالى ئةم طروثة طومرِاية ـ بةكردةوة كوفر رِووبدات ، بةَلكو تةنها بة بريوباوةرِ 
و  ( قِ يْ دِ صْ تَّ ال يُ فْ = نَـ  بُ يْ ذِ كْ التَّ  بة درؤدانان :) ى دةووتريَت يَدةبيَت ، كة ث اإلعتقاد (

 ثةيوةستة بةدَلةوة ، نةك ئةندامةكانى لةش !!!

مرجئة هم ـ)) وإنَّ الهةروةكو ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 
ه ، فالنتفاء التصديق ـي التكذيب ِبلقلب ، وقالوا : كل من كفره اللَّ ـروا الكفر فـالذين حص

واتة : مورجيئةكانن كة كوفريان تايبةت كردووة تةنها ،  (1) ((!!! ب ي القلب ِبلرَّ ـف

                                                           
 (. 856و  855رقم : ، ريط ـهدى والنور : الشـ) سلسلة ال (1)
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لة بةدرؤدانانى دأل ، و ووتوويانة : هةموو ئةوانةى كة خواى ثةروةردطار بةكافرى 
 !!!داناوون ، لةبةر نةمانى بةرِاستدانانى دَلة بة ثةروةردطار 

بةآلم ئةهلى سوننة و جةماعة سةلةفى صاَلحى ئةم ئوممةتة ـ بة ثيَضةوانةى 
، و  (2)ورجيئة ـ فةرموويانة : كة كوفر بةبريوباوةرِ وكردةوة وطوفتاريش رِوودةدات م

 شةش جؤريشة ، كة ئةم جؤرانةى خوارةوةن :

 ، واتة : كوفرى بةدرؤدانان . ( بِ يْ ذِ كْ التَّ  رُ فْ ) كُ  يةكةم :

 ، واتة : كوفرى ئينكار ونكوَليكردن . ( ودِ حُ جُ ـالْ  رُ فْ ) كُ  دووةم :

 ، واتة : كوفرى سةركةشى . ( ادِ نَ عِ الْ  رُ فْ كُ )   سآيةم :

 ، واتة : كوفرى ثشت هةَلكردن . ( اضِ رَ عْ اإْلِ  رُ فْ ) كُ  ضوارةم :

 دوورِووى .نيفاق و، واتة : كوفرى  ( اقِ فَ الن ِ  رُ فْ ) كُ  ثي نجةم :

 طومان .شةك و، واتة : كوفرى  ( ك ِ الشَّ  رُ فْ ) كُ  شةشةم :

موسَلمانان لةم تؤمةت ، ودرؤية بةئاطابن كة جا ثاشان وليَرةدا بؤ ئةوةى 
بوو بؤ ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دةيكةن يَخةَلكانيَكى نةزان والرِ

                                                           
ى أن ـاع علــمــر واحـد اإلجـ)) بـل حكـى غيـ : دةَليَت ) علوي بـن عبـدالقادر السـقاف (و بةَلك (2)

) التوسط واالقتصاد يف أن الكفر يكون ِبلقـول أو الفعـل الكفر يكون ِبلقول أو الفعل أو االعتقاد (( 
 (. 13ـ  12أو االعتقاد : ص
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بةهؤى ئةوةشة ئةم ثيَشةوا بةرِيَزة دةدةنة ثاأل طروث وكؤمةَلى  وهةَليدةبةسنت و
لةم بارةيةوة ـ طومرِاى مورجيئة !!! هةنديَك لةووتة و ئيقرِارةكانى بةرِيَزيان ـ 

دةخةينةرِوو ، لةطةأل لةسةرنووسينى ضةند رِوونكردنةوةيةك لة سةريان بؤ زياتر 
 ئاشكرا كردنى ئةو رِاستية .

كوفر بةبريوباوةر  وكردةوة وطوفتاريش  سةبارةت بةوةى كةئةلبانى ووتةى ثي شةوا 
 : ر وودةدات

طةأل ثيَشةوا ئةلبانيدا ـ لة ووتوويَذيَكيد ـ لة ري (ـ) خالد العنب ووتةى يةكةم :
)) إذاً سةبارةت بة ئيمان وكوفر بةثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دةَليَت : 

 فهمت منكم اآلن أنكم تقولون : إن الكفر يكون ِبالعتقاد . اإلمام : نعم .

 بـ ... اإلمام : ِبلعمل . ِبلقول ، ويكون أيضاً  ري : ويكون أيضاً ـالعنب

 ه . اإلمام : نعم .ـلعمل كمن استهزأ ايَيت اللري : ِبـالعنب

 ري : ورسوله . اإلمام : لكن أقول من ِبب اإليضاح : إن هذا العمل يكون داال ً ـالعنب
ي القلب ـى ما فـ؟ ألنه دل عل اً اذا هذا العمل كان كفر ـمـي القلب من الكفر ، لـى ما فـعل

 من الكفر .

 . ري : ال التكذيب . اإلمام : آهـالعنب

 ي .ـيء َثنـري : هل الكفر هذا التكذيب أم ال ؟ اإلمام : التكذيب شـالعنب
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 ري : هذا هو . اإلمام : آه .ـالعنب

 . (1) ه فيكم . اإلمام : وفيكم ِبرك ((ـري : ِبرك اللَّ ـالعنب

دةَليَت : كةواتة ئيَستا تيَطةشتم ليَتان كة بةرِيَزتان  ري (ـ) خالد العنبواتة : 
 . ـآكوفر بةبريوباوةرِ دةبيَت ... ثيَشةوا ئةلبانى : بةَلدةَليَن : 

: وة هةروةها كوفر بةووتة وبة ... ثيَشةوا ووتةكةى دةبرِيَت  ري (ـ) خالد العنب
 ودةَليَت : بة كردةوةش دةبيَت .

: كوفركردن بة كردةوة وةكو ئةو كةسةى كة طاَلنة بة  ري (ـ) خالد العنب
 . ـآدةكات ، ثيَشةوا ئةلبانى : بةَل ئايةتةكانى خواى ثةروةردطار

... ثيَشةوا ئةلبانى :  : وة طاَلتةكردن بة ثيَغةمبةرةكةى  ري (ـ) خالد العنب
بةآلم ليَرةدا وةكو رِوونكردنةوةيةك دةَليَم : ئةم كردةوةية بةَلطة دةبيَت لةسةر ئةوةى 

لةسةر ئةوةى كة كة لةدَلداية لةكوفر ، بؤ ئةم كردةوةية كوفرة ؟ ضونكة بةَلطةية 
 لةدَلدا هةية لةكوفر .

دةَليَت : نةك كوفرى بةدرؤدانان بيَت ؟ ثيَشةوا ئةلبانى :  ري (ـ) خالد العنب
 . ـآبةَل

                                                           
 (. هدى والنورـر ، من سلسلة الـلتكفيي من : التحرير ألصول اـريط الثانـ) الوجه األول من الش (1)
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: ئايا ئةم جؤرة كوفرة ـ واتة : طاَلتةكردن بةخواى ثةروةردطار  ري (ـ) خالد العنب
بانى : بةدرؤدانان ـ كوفرى بةدرؤدانانة يان نة ؟ ثيَشةوا ئةل ثيَغةمبةرةكةى  و

 شتيَكى ترة .

بوون وثشتطرييةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ يو رِاز ري (ـ) خالد العنبلةم بةرِووخستنةى 
بة رِةمحةت بيَت ـ لةووتةكان ئةوة ئاشكرا دةبيَت كة كوفر لةالى ئةم ثيَشةواية ـ بة 

 رِةمحةت بيَت ـ بةبريوباوةرِ و ووتة وكردةوةش دةبيَت .

رِةمحةت بيَت ـ منوونة بةطاَلتةكردن وسوكايةتى بةئايةتةكان و وة ثيَشةوا ـ بة 
 ديَنيَتةوة لةسةر كوفركردن بةكردةوة . ثيَغةمبةرى خوا 

وة ئةوةش كة زياتر بةريبوونى ئةم ثيَشةواية ئاشكرا بكات لةئريجا ئةوةية كة 
)) لكن ت : ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ رِوونكردنةوةيةك دةخاتةرِوو و دةَليَ

اذا ـمـي القلب من الكفر ، لـى ما فـأقول من ِبب اإليضاح : إن هذا العمل يكون دااًل عل
، واتة : بةآلم ليَرةدا وةكو  ي القلب من الكفر ((ـى ما فـ؟ ألنه دل عل هذا العمل كان كفراً 

اية رِوونكردنةوةيةك دةَليَم : ئةم كردةوةية بةَلطة دةبيَت لةسةر ئةوةى كة لةدَلد
لةكوفر ، بؤ ئةم كردةوةية كوفرة ؟ ضونكة بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة لةدَلدا هةية 

 لةكوفر .

ئةم رِوونكردنةوةيةى ثيَشةوا كة دةَليَت ئةو كردةوة كوفرية ـ واتة : طاَلتةكردن 
ـ بةَلطةية  و سوكايةتى كردن بةئايةتةكانى خواى ثةروةردطار وثيَغةمبةرةكةى 
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بةو واتاية كة ئةم كارة رِوونادات لةدَليَكى كافر و بآ برِواوة  لةسةر كوفرى دأل ،
 نةبيَت .

ئةمةش لة ثيَشةواوة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بةرثةرض دانةوةيةكة بؤ مورجيئة ـ 
نةك هاودةنط بوون لةطةَلياندا !!! ـ ضونكة ئةوان وادةزانن كة ثةيوةندى نية 

ية ئةم كؤمةَلةية كردةوة لةئيمان لةنيَوان رِووكةش ودَلدا !!! كة ئاكامى ئةوة
دةردةكةن !!! ئةطةر واشبيَت دةَليَن : ئيمان لةدَلدا تةوا وكامأل دةبيَت بآ ئةوةى 
هيض كردةوةيةك لةرِووكةشدا هةبيَت !!! وكردةوةش نابيَت بكريَتة بةَلطة بؤ كوفرى 

ة دأل !!! ئةطةرضى هةر تاوانيَك بكةن تةنانةت ئةطةر بطاتة ئةوةى كة طاَلت
 !!! وسوكايةتى بكةن بةئايةتةكانى خواى ثةروةردطار وثيَغةمبةرةكةشى 

ه ـ)) ومن استهزأ ِبللَّ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (ثيَشةوا 
ي الباطن ـ، وأن من قال : إن مثل هذا قد يكون ف وظاهراً  وآَيته ورسوله ، فهو كافر ِبطناً 

 رورة من الدين ((ـي الظاهر ، فإنه قال قواًل معلوم الفسـاد ِبلضـكافر ف  ا هوـه وإمنـِبللَّ  مؤمناً 
، واتة : ئةو كةسةى كة سوكايةتى وطاَلتةبكات بةخواى ثةروةردطار وئايةت  (1)

                                                           
 (. 558ـ  557/ 7:  ، البن تيمية الفتاوىمـجموع )  (1)

ذا كفـر اعتقـادي ، بـل هـذا كفـر ه)) ال شكَّ أنَّ  ى ـال عَت  هُـاللَّ هَُمِحـ َري ـرالدين األلبانـحمد َنصـم عالمةو قال ال

ان ، ـا كـان ضـعيف اإلميــال ميكـن َأْن يصـدر مـن مـؤمن مهمـ ـلَّ َجـزَّ َوَعـــ  هـله قرَنن ؛ أَلنَّ االسـتهزاء ايَيت اللَّـ
ر إقـرار منـه أنَـّه ال يـؤمن ـه أكبــي كالمنا السابق ، فاسـتهزاؤه ايَيت اللَّــوهذا النوع من الكفر الذي يدخل ف

 (. 672قم : ريط ر ـهدى والنور : الوجه األول : شـ) سلسلة ال((  اعتقادَيً  ا استهزأ به ، فهو كافٌر كفراً ـِب
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وثيَغةمبةرةكةى ، ئةوا ئةو كةسة كافرة لةناوةرِؤك ورِووكةشيدا ، وة ئةوةش كة بَليَت 
اوةرِدار بيَت بةخواى ثةروةردطار ، بةَلكو تةنها : كةسانى وا رِةنطة لةناوةرِؤكدا ب

 لةرِوكةشدا كافرة ، ئا ئةو جؤرة كةسة ووتةيةكى ئاشكرا ثوضةَلى ووتوة لةئاييندا .

)) فةرموويةتى : ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ) ابن تيمية (ثيَشةوا هةر لةم بارةيةوة 

رح صدره ـمن شـه كفر ، وال يكون هذا إال مــ أن االستهزاء ايَيت اللَّ  ـى ال  عَ ت  ـ ه ـن ـ أي اللَّ ـوبي

، واتة : وة  (1) هذا الكالم ((ـي قلبه منعه أن يتكلم بـان فـهذا الكالم ، ولو كان اإلميـب
ئةوةى ئاشكرا كردووة ـ واتة خواى ثةروةردطار ـ كة سوكايةتى وطاَلتة بكات 

جطة لةكةسيَكةوة رِوونادانت ئةوةش  بةئايةتةكانى خواى ثةروةردطار كوفرة ، و
دةكرد ينةبيَت كة دَلى ئارامة بةو ووتةية ، ضونكة ئةطةر ئيمانى لةدَلدا بيَت رِيَطر

 لةوةى كة ئةو ووتةية بَليَت .

هةروةها ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةيةكيَك لةووتةكانى تريدا ئةوة 
ةطةأل ئةوشدا لةدَلدا ئينكار دةكات كة كةسيَك بةكردةوة بكةويَتة كوفرى طةورةوة ل

)) ئيماندار بيَت !!! و دةَليَت : شتى وا لةئيسالما نية ، هةروةكو فةرموويةتى : 
ي أول جوابك ـا قلَت فــ كم اعتقادَي ً  اً ي الذي قد يكون كفر ـخص ما سبق : الكفر العملـوأل

لكفر ي وهو حكمه كاـِبلكفر االعتقادي : أما كفر عمل هذا ـ ال بد أن يكون مربوطاً 

                                                           
 (. 208: ص ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ان ـ) اإلمي (1)
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،  (2) ي اإلسالم ((ـملة ، وهو مؤمن بقلبه !!! هذا ال وجود له فـاالعتقادي أي مرتد عن ال
واتة : كورتةى ئةوةى ثيَشوو ئةوةية كة : ئةو كوفرةى كة بةكردةوة رِوودةدات ، و 
بةكوفرى ئيعتيقادى دادةنريَت ـ هةروةكو لةسةرةتاى وةآلمةكةت ئاشكرات كرد ـ 

يَت بةكوفرى ئيعتيقاديةوة ، بةآلم ئةوةى كة كوفريَكى كردةوةيى ثيَويستة ثةيوةست ب
كة حوكمةكةى كوفرى ئيعتيقادى بيَت ـ واتة : ثاشطةزبووبيَتةوة لةئايني ـ لةطةأل 

 !!!ئةوةشدا لةدَلدا ئيماندار بيَت ! لةئيسالمدا شتى وا بوونى نية 

ـ بة رِةمحةت بن ـ :  ، و ثيَشةوا ئةلبانى ) ابن تيمية (كةواتة بة رِاى ثيَشةوا 
ئيسالمدا نية كة حوكم بدريَت لةسةر كةسيَك كةوتووةتة كوفريَكى  شتى وا لة

 دَلدا ئيمانى تةواو و كامَلى هةبيَت . طةورةوة ، كةضى لة

بةمةش ئةوة ئاشكرا دةبيَت كة : ئةو ووتانةى كة زؤرجار ثيَشةوا دووثاتى 
و بةَلطةشة لةسةر كوفرى دأل ناوةوةى  دةكاتةوة كة ئةمة كوفريَكة بةكردةوة كراوة ،

ئةجنامدةرى ، هةموو بةرثةرض دانةوةية بؤ مورجيئة ـ نةك هاودةنطبوون لةطةَلياند 
وةكو نةزانكار و بيَئاطايان تووتى ئاسا دووباروةى دةكةنةوة !!! بآ ئةوةى بزانن 

لَ و ناوةرِؤكةكةى ضية ؟!!! ـ لةوةى كة دةَليَن : هيض ثةيوةنديةك لةنيَوان د
رِووكةشدا نية !!! وة بةرثةضدانةوةيانة لةماهيةتى ئيمان ، وماهيةتى كوفردا ، 

 ري (ـ) خالد العنبهةروةك ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةكؤتايى ووتوويَذةكةيدا لة طةأل 

                                                           
 (.820ريط األول ، بعنوان : الكفر كفران ، رقم : ـي : من الشـهدى والنور ، الوجه الثانـ) سلسلة ال (2)
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، واتة :  (( نٍ َثَ  ءٌ يْ ـشَ  بُ يْ ذِ كْ )) التَّ دةكات بةوةى كة دةفةرموويَت : يَئاماذةى ث
،  يةتى بةئايةتةكانى خواى ثةروةردطار وثيَغةمبةرةكةى طاَلتةكردن و سوكا

 دةرضوونة ليَى ، بة كوفرى كردةوةية ، و دةرضوون وثاشطةزبوونةوةية لةئايني ، و
) كفر التكذيب = انتفاء أو نفي التصديق ثيَضةوانةى مورجيئة كة بةكوفرى بةدرؤدانان 

 ى دادةنةن !!!ـ (

ةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةم ثرس بةمةش ئةوة ئاشكرا دةبيَت كة ثيَش
وباسةدا ثيَضةوانةى زانايانى ثيَشني وسةلةفى صاَلحى ئةم ئوممةتة نية ، بةَلكو 
هاودةنطة لةطةَلياندا ، لةوةى كة كوفر : بة بريوباوةرِ وكردةوة وطوفتاريش رِوودةدات 

)  بةدرؤخستنةوة ، و ثيَضةوانةية لةطةأل مورجيئة كة كوفر تايبةت دةكةن بةكوفرى 
 !!! كفر التكذيب = انتفاء أو نفي التصديق (

ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دواى ئةوةى كة  ووتةى دووةم :
) لةذيَر ذمارةى  ة (اعَ فَ ) الشَّ بةدواداضوونيَكى تيَروتةسةىل كردووة بؤ فةرموودةى 

)) فهذا نص قاطع : دا فةرموويةتى ـ ( الصحيحة) السلسلة ، و لةكتيَبى  ( 3054
جمعه العقيدة الواحدة ، اليت ـن أهل العلم الذين تـمسألة ، ينبغي أن يزول به النزاع بيـي الـف

ي هذا الزمان الذي توسع ـمحمدية ، وخباصة فـر أهل الكبار من األمة الـمنها : عدم تكفي
جب عليهم ـا يـقيام ِبن ، إلمهاهلم الـمسلميـر الـي تكفيـى العلم فـن إلـمنتميـفيهم بعض ال

 هُ ان  حَ بْ سُ ـ ه ـهم ، خالفًا للكفار الذين ال ُيَصلُّوَن تدينًا وعقيدة ، واللَّ ـعمله مع سالمة عقيدت
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َفنَْجَعُل الُْمْسلِِمنَي ََكلُْمْجرِِمنَي َما لَُكْم َكيَْف ََتُْكُموَن  ] يقول : ـى ال  عَ ت  وَ 
َ
) القلم  [أ

 ( . 36ـ  35: 

حديث الصحيح  ـأن ال يُغفل ذكر هذا ال ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ َرأحب البن القيم ا تقدم كنت ـمـلِ 
جيب عنه إن كان لديه جواب ، وبذلك يكون ـر ، وأن يـن من التكفيـانعيـريح للمـكدليل ص

 ة .ـحيز لفئـن دون تـقد أعطى البحث واإلنصاف للفريقي

َه به أنـجب علـا يـنعم ، إنه لـِممَّ  ن ـحكم بيـي الـد فصاًل خاصًا ) فـقه عـي أن أُنـَوِ 
ن ـى تفهم نصوص الفريقيـاحَث علـاعد البَّ ـن ( ، يسـن الطائفتيـاب بيـخطـن ، وفصل الـالفريقي
اء ، أنه ليس كل كفر ـحقيقًا رائعًا ما هو مسلَّم به عند العلمـًا صحيحًا ، فإنه حقق فيه تـفهم

 ة .ـملـخرج به من الـمسلم يـيقع فيه ال

ى مرامه ـى القارئ فقرات أو خالصات من كالمه اليت تدل علـمفيد أن أقدم إلـالفمن 
 مذهب الرجيح .ـحديث الصحيح ، ويؤيد الـما يلتقي مع هذا الـا يلزم مـ، مث ُأَعقِ َب عليه ِب

اد . وأن كفر ـود واعتقـر جحـر عمل ، وكفـان : كفـأن الكفر نوع ـ هُـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ اد ـد أفـلق
ود للصنم ، واالستهانة ـاده ، فالسجـا ال يضـى مـان ، وإلـا يضاد اإلميـى مـعمل ينقسم إلال
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ه ، وترك ـا أنزل اللَّ ـر مـحكم بغيـا الـان ... وأمـ، يضاد اإلمي هُ ـبُّ ي وسَ ـل النبـمصحف ، وقتـِبل
 . (2)ي قطعاً (( ـ، فهو من الكفر العمل (1) الصالة

باسةكةدا ، ثيَويستة بةهؤيةوة  كةرةوةية لة ثرس وواتة : ئةمة دةقيَكى يةكال
دووبةرةكآ لة نيَوان ئةو زانايانةدا بربِيَتةوة كة يةك بريوباوةرِ كؤيان دةكاتةوة ، لةو 
بريوباوةرِةش : بةكافردانةنانى كةسانى خاوةن كةبريةية ـ تاوانى طةورة ـ لة ئوممةتى 

ةنديَك لةوانةى كة دةدريَنة ثاأل موحةممةدى ، وة بةتايبةت لةم سةردةمانةدا كة ه
زانستى شةرعى بةربآلويةكيان كردووة لة بةكافردانانى موسَلمانان ، لةبةر 
بايةخنةدانيان بةهةستان بةوةى كة خواى ثةروةردطار ثيَويستى كردووة لةسةريان ، 
سةرةرِاى دروستى بريوباوةرِيان ، بةثيَضةوانةى بآ باوةرِانةوة كة نويَذ ناكةن وةكو 

َفنَْجَعُل الُْمْسلِِمنَي  ]ديندارى وبريوباوةرِةوة ، خواى ثةروةردطاريش فةرموويةتى : 
َ
أ

 . ( 36ـ  35) القلم :  [ََكلُْمْجرِِمنَي َما لَُكْم َكيَْف ََتُْكُموَن 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم  ) ابن القيم (لةبةر ئةوةى ثيَشوو حةزم دةكرد كة 
اية وةك بةَلطةيةكى رِاشكاو بؤ ئةوانةى كة ى لةياد نةكردةحيحةفةرموودة ص

                                                           
قد و األل اني و :  ق ت))  ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة نويَذ ئةوة دةَليَت : (1)

نكمن ذلك هن الك ر االعب ادي أح اناً ، وذلك إذا اقرتن به ها ند  ع ى فساد ع  دته ، كاسب كائه 
بالالا. والال ني ، وكإنثاره ال بل ع ى أن نال ي إذا دعاه الاكا إل  ا ، كما س أتي ، فب كر ه ا ، 

 (. (فإنه ه ا

 (. 134/ 7 ، لالبانـي : ) السلسلة الصحيحة (2)
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رِيَطرن لةحوكمدان بة كافريَتى نويَذنةكةر ، و وةآلميشى بدايةتةوة ئةطةر جةوابيَكى 
ثآ هةباية بؤى ، وة بةوةش مافى ليَكؤَلينةوةكةى دةدا و دادثةروةريَتى بةرامبةر بة 

 داتةوة .هةردوو كؤمةَلةكة دةنواند ، بآ ئةوةى كة بةاليةكياندا اليب

، يةكيَك لةوانةى كة من ثيَويستة كة ئاماذةى ثيَبدةم ئةوةية كة بةشيَكى  ـآبةَل
حوكمدان لةنيَوان هةردوو الكة ، و وتةى يةكالكةرةوة ) تايبةتى لةذيَر ناونيشانى 

دةرى تويَذةرة بؤ تيَطةيشتنى بةَلطة ودةقى ينووسيوة ، يارمةت (لةنيَوان دوو كؤمةَلةكة 
َلةكة بةشيَوةيةكى دروست ، كة تيَيدا تةحقيقيَكى زؤر ناوازةى كردووة هةردوو كؤمة

كة هةموو زانايان دانى ثيَدادةنيَن ، ئةويش ئةوةية كة : هةموو كوفريَك كة موسَلمانى 
 ى دةضيَت لةئيسالم .يَتيَدةكةويَت مةرج نية ث

شكةش جا لةسودمةنديةكان ئةوةية كة هةنديَك برِطة يان ثوختة لةووتةكانى ثيَ
خويَنةران بكةم كة ئاماذة بةمةبةستةكانى دةكةن ، ولةسةر نووسينى بؤ بكةم  بة

بةوةى كة ثيَويست دةكات ، و يةك دةطريَتةوة لةطةأل ئةم فةرموودةية ، وثاَلثشتى 
 بؤضوونى ثةسةند دةكات .

ئةوةى ثيَرِاطةياندووين ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة كوفر دوو جؤرة : كوفرى كردةوة 
وفرى نكوَلى ليَكردن وبريوباوةرِ . وة ئةوةش كة كوفرى كردةوة دابةشدةبيَت بؤ : ، ك

جؤريَك كة ثيَضةوانةى ئيمان ، و بؤ : ئةوةى كة ثيَضةوانةى ئيمان نابيَتةوة ، جا 
ردن بةقورئانى ثريؤز وكوشتنى ثيَغةمبةر ، يكسوذدةبردن بؤ بت و سوكايةتى و بيَرِيَز

ى ئيمان دةبيَتةوة ... بةآلم حوكم كردن بةجطة لةوةى كة جنيَوثيَدانى ، ثيَضةوانة
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خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، و نويَذنةكردن ، ئةوا بيَطومان لةجؤرى كوفرى 
 كردارية .

دا لةو باسانةى ـ ) ابن القيم (كةواتة ثيَشةوا ئةلبانى هاودةنطة لةطةأل ثيَشةوا 
بةكردةوة و بةبريوباوةرِيش دةكريَت ،  سةرةوة كة يةكيَكيان بريتية لةوةى كة : كوفر

ئةطةرنة دةبواية ئةوةى ئينكاربكرداية ، هةروةكو ثيَشرت ئاماذةى بةوةداوة كة ئةطةر 
هةر جيَطةيةك لةووتةكانى ثيَويست بةلةسةرنووسني بكات ئةوا ئاشكراى دةكات ، 

ريدا ديارة ئةم باسة ثيَويستى بةهيض نةكردووة ، بؤية هيضى نةفةرمووة ، وبةسة
 ضووة !!!

)) إن أنواع الكفر ستة أنواع : وة لةووتةيةكيدا فةرموويةتى :  ووتةى سآيةم :
 تكذيب ، وجحود ، وعناد ، وإعراض ، ونفاق ، وشك .

 وإن الكفر ال يكون ِبالعتقاد وحده ، بل : وِبالعتقاد ، والقول ، والعمل .

ى أن : كل ـلب !! وذهبوا إلي التكذيب ِبلقـروا الكفر فـمرجئة هم الذين حصـوإن ال
 . (1) !! (( ـى ال  عَ تبارك وت  ـ ا كف ره النتفاء تصديق القلب ِبلرب ـمن كف ره الشارع ، فإمن

واتة : جؤرةكانى كوفر شةش جؤرن : بةدرؤدانان وئينكار ونكوَليكردن 
 وسةركةشى وثشت هةَلكردن ودوورِووى وطومان .
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نابيَت ، بةَلكو بة : بريوباوةرِ و ووتة وة ئةوةش كة كوفر تةنها بةبريوباوةرِ 
 وكردةوةية .

وة طروثى مورجيئةية كة كوفريان حةصركردووة لةبةدرؤدانانى دأل !! و بؤ 
ئةوةش دةضن كة هةموو ئةوانةى كة شةرع بةكافرى داناوون ، هةموو لةبةر ئةوةية 

 كة بةرِاست دانانى دَلى نةماوة بةخواى ثةروةردطار !!!

)) إن هةمان واتا دووثات دةكاتةوة ، و دةفةرموويَت :  ى تريداوة لة ووتةيةك
وإن أنواع الكفر ستة : تكذيب ،  الكفر يكون : ِبلفعل ، والقول كاالستهزاء ، واالعتقاد .

ي ـروا الكفر فـمرجئة هم الذين حصـوإن ال وجحود ، وعناد ، وإعراض ، ونفاق ، وشك .
 (2) ب ((ي القلب ِبلرَّ ـه ، فالنتفاء التصديق فـه اللَّ التكذيب ِبلقلب ، وقالوا : كل من كفر 

. 

واتة : بيَطومان كوفر بةكردةوة و ووتة ـ وةكو سوكايةتى وطاَلتة ثيَكردن ـ 
وة جؤرةكانى كوفريش شةش جؤرن : بةدرؤدانان وئينكار  وبريوباوةرِيش دةبيَت .

طروثى مورجيئةن وة  ونكوَليكردن وسةركةشى وثشت هةَلكردن ودوورِووى وطومان .
ئةوانةى كة كوفريان حةصركردووة لة بةدرؤدانانى دأل !! و دةَليَن : هةموو ئةوانةى 
كة شةرع بةكافرى داناوون ، هةموو لةبةر ئةوةية كة بةرِاست دانانى دَلى نةماوة بة 

 خواى ثةروةردطار !!!
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) سلسلة كتيَبة زؤر بةسوودةكةيدا  وة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة ةم :ضوارووتةى 
)) الكفـر يكون : ِبللسان ، دا هةمان واتا دووثات دةكاتةوة : ـ األحاديث الصحيحة (

، واتة  (1) عراضا ، وشكا ((إجوارح : تكذيبا ، وجحودا ، وعنادا ، ونفاقا ، و ـوالقلب ، وال
: كوفر بةزمان ودأل وئةندامةكانى لةش ئةجنام دةدريَت : بةدرؤدانان بيَت يان ئينكار 

 هةَلكردن وطومان بيَت . وَليكردن وسةركةشى ودوورِووى وثشتونك

هةروةها ئةوةش كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة لةووتوويَذةكةيدا 
دا ئيقرارى دةكات ، كة جؤرةكانى كوفر شةش جؤرن ، و ـ ري (ـ) خالـد العنبلةطةأل 

ئةهلى سوننةدا ، وة ئةوةشى هيض نكوَليةكى لةوة نية ، وهاودةنطة لةطةأل زانايانى 
دةرنةبرِى هةروةكو ـ نةزانكار و السايى كارانى تووتى ئاسايان ـ دةيَليَن وئةم 

 .ثيَشةوايةى ثآ تؤمةتبار دةكةن 

 لة كؤتايى ئةم خستنةرِووةى ئةم ووتانةى ثيَشةوا ئةلبانى دةطةين بةوةى كة :

ايا لةالى ثيَشةوا ئةلبانى ـ كة طوثيَشةوا نيسةبتدانى ئةم تؤمةتة بؤ الى 
! بةَلكو تةنها بةبريوباوةرِ !كوفر بةكردةوة رِوونادات ! ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةلبانى

                                                           
 (. 134 : جزء السابع ، صفحةـ: ال ، لالبانـي ) السلسلة الصحيحة (1)

شـيخ ) البل عج ا هل ا الشو خ ال اضول اي  ول    ))  كةضى طةجنانيَكى نةزانكارى تةكفريى دةَليَن :
وحيالور الك ور يف   ؟!  ك ف وافق الرجئة هماف ة شدند. يف بعض هسائل اإلميان والوبك ري  ي (ـاأللبانـ

حق ـن السـلفية الــه بيــر مـا أنـزل اللَّــحكم بغيــي الــن فــمبيــ) القـول ال!! ((  اسبحا  ال  و  أو البكو نب وايحومد   
 (. !!! ، لـمجهولرـومرجئة العص
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 يُ فْ ب = نَـ يْ ذِ كْ التَّ درؤدانان :  بة)  : ودأل دةبيَت ، واتة : كوفر حةصر دةكات لة
ثيَضةوانةى ئةو  !!! ـ ووتةيةكى بآ بنةواية و ( قِ يْ دِ صْ التَّ  اءُ فَ تِ و : انْ = أَ  قِ يْ دِ صْ التَّ 

رِاستيةية كة شيَخ ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ تا لةذياندا بووة ـ لة ووتة و 
 .لة سةرى بووة  نووسينةكانيدا ـ دووثاتى كردووة و
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 تؤمةتباركردنى ثيَشةوا بةوةى كة :  طومان وشوبهةى شةشةم
لَكو نيشانة و بة،  خؤى كوفر نية هيض كردةوةيةك لةالى ئةو خؤى بؤ

 : كة ئةمةش بؤضوونى مورجيئةية ،بةلَطةية لةسةر كوفر 

يةكيَك لةبووضوونةكانى مورجيئةى طومرِا ئةوةية كة هيض كردةوة و ووتةيةك 
خؤى بؤخؤى بةكوفر نازانن ، بةَلكو بةنيشانة وبةَلطةى دةزانن لةسةر كوفر !!! 

)) وقال هؤالء : إنَّ ةرموويةتى : ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ف ) ابن حزم (هةروةكو ثيَشةوا 

،  (1) ي قلبه كفر ((ـى أنَّ فـلكنَّه دليل عل ه ليس كفراً ـوشتم رسول اللَّ  ـلَّ جَ زَّ وَ عَ ـ ه ـشتم اللَّ 
و واتة : وة ئةوان ـ واتة مورجيئةكان ـ ووتوويانة : جنيَودان وسوكايةتى كردن 

وفر نية ، بةَلكو بةَلطةية ك خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى  بةجنيَودان 
 لةسةر ئةوةى كة لة دَليدا كوفر هةية .

)) فةرموويةتى :  يِ  (ـِمر ِْيسِ ـر الـ) ِبشْ يش سةبارةت بة  ر (ـ) ابن كثيوة ثيَشةوا 
مرجئة ، وكان يقول : إنَّ السجود للشمس والقمر ـمريسية من الـوإليه تُنسب ال اً وكان مرجئي  

ـا ، واتة : ئةو كةسيَكى مورجئى بوو ، و  (2) عالمة الكفر ((هو  ليس بكفر ، وإمنَّ
 نيسبةتى طروثى مريسيةكانى مورجيئةى دةدريَتة ثاأل ، وة يةكيَك لةووتةكانى ئةوة

 : سوذدةبردن بؤ خؤر ومانط كوفر نية !!! بةَلكو نيشانةى كوفرن !!!بوو كة دةيووت
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ريةكان خؤيان بؤ خؤيان كةواتة : مورجيئةكان دةَليَن : طوفتار وكردارة كوف
كوفر نني ، بةَلكو نيشانة وبةَلطةن لةسةر كوفر ... جياوازيشيان لةطةأل ئةهلى 
سوننة و جةماعة لةوةداية كة : ئةهلى سوننة خودى كردةوةكةش خؤى بؤ خؤى 

 بةكوفر دةزانن ، بةدةر لةوةى كة بةَلطةشة لةسةر كوفرى دأل ، و بةتاَلى لةئيمان .

 يارة دةكةين كة ئايا ثيَشةوا ئةلبانى بةم ووتةيةى فةرمووة ؟!!ليَرةدا ئةم ثرس

يان تيَطةيشتنى هةَلةى تؤمةتباركارانة لةووتةكانى ثيَشةوا ، و ثاشان 
 رِوانطةى ئةو تيَطةيشتنة هةَلةيةى خؤيان ؟!!! ليَكدانةوةى لة

وة ئةيهيَننةـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةوةى كة تؤمةتباركاران بؤ ثيَشةوا ئةلبانى 
)) هذا لةم طومانةياندا ئةوةية كة ثيَشةوا ئةلبانى لةووتةيةكيدا فةرموويةتى : 

؟ ألنَّه دلَّ  اذا هذا العمل كان كفراً ـمـي القلب من الكفر ، لـى ما فـ علالعمل يكون داالًّ 
، واتة : ئةم كردةوةية بةَلطة دةبيَت لةسةر ئةوةى  (1) ي القلب من الكفر ((ـى ما فـعل

داية لةكوفر ، بؤ ئةم كردةوةية كوفرة ؟ ضونكة بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة كة لةدَل
 لةدَلدا هةية لةكوفر .

بةآلم ثيَويستة لةسةر كةسانى دادوةر و فيَرخوازانى زانستى شةرعى بةووردى 
تيَرِامانيان بؤ ئةم ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانى هةبيَت ، و ليَكدانةوةى بؤ بكةن ، 

استى ووتةى نةيارانيان بؤ ئاشكرا دةبيَت ، و ئةو ووتانةش ـ بةوةش رِاستى ونارِ
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دةكاتةوة ، بؤية  لةووتةكانى ترى ثيَشةوا ـ بيَننةوة كة ئةم ووتةيةى زياتر رِوون
 بةثشتيوانى خواى ثةروةردطار دةووتريَت :

) ووتوويَذيكدا لةطةأل  ئةم ووتةية بةشيَكة لةووتةيةكى ثيَشةوا ئةلبانى كة لة
)) إذاً فةرموويةتى ، كة ئةمة شويَنى ثيَويستى ئةو ووتوويَذةية :  ري (ـبخالد العن

 فهمت منكم اآلن أنكم تقولون : إن الكفر يكون ِبالعتقاد . اإلمام : نعم .

 بـ ... اإلمام : ِبلعمل . ِبلقول ، ويكون أيضاً  ري : ويكون أيضاً ـالعنب

 مام : نعم .ه . اإلـري : ِبلعمل كمن استهزأ ايَيت اللَّ ـالعنب

ري : ورسوله . اإلمام : لكن أقول من ِبب اإليضاح : إن هذا العمل يكون داالًّ ـالعنب
ي القلب ـى ما فـ؟ ألنه دل عل اذا هذا العمل كان كفراً ـمـي القلب من الكفر ، لـى ما فـعل

 من الكفر .

 ري : ال التكذيب . اإلمام : آه .ـالعنب

 ي .ـيء َثنـيب أم ال ؟ اإلمام : التكذيب شري : هل الكفر هذا التكذـالعنب

 ري : هذا هو . اإلمام : آه .ـالعنب

 . (2) ه فيكم . اإلمام : وفيكم ِبرك ((ـري : ِبرك اللَّ ـالعنب
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دةَليَت : كةواتة ئيَستا تيَطةشتم ليَتان كة بةرِيَزتان  ري (ـ) خالد العنبواتة : 
 . ـآشةوا ئةلبانى : بةَلدةَليَن : كوفر بة بريوباوةرِ دةبيَت ... ثيَ

: وة هةروةها كوفر بة ووتة و بة ... ثيَشةوا ووتةكةى دةبرِيَت و  ري (ـ) خالد العنب
 دةَليَت : بة كردةوةش دةبيَت .

: كوفركردن بة كردةوة وةكو ئةو كةسةى كة طاَلنة بة  ري (ـ) خالد العنب
 . ـآةَلئايةتةكانى خواى ثةروةردطار دةكات ، ثيَشةوا ئةلبانى : ب

... ثيَشةوا ئةلبانى :  : وة طاَلتةكردن بة ثيَغةمبةرةكةى  ري (ـ) خالد العنب
بةآلم ليَرةدا وةكو رِوونكردنةوةيةك دةَليَم : ئةم كردةوةية بةَلطة دةبيَت لةسةر ئةوةى 
كة لةدَلداية لةكوفر ، بؤ ئةم كردةوةية كوفرة ؟ ضونكة بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة 

 لةكوفر .لةدَلدا هةية 

دةَليَت : نةك كوفرى بةدرؤدانان بيَت ؟ ثيَشةوا ئةلبانى :  ري (ـ) خالد العنب
 . ـآبةَل

: ئايا ئةم جؤرة كوفرة ـ واتة : طاَلتةكردن بةخواى ثةروةردطار  ري (ـ) خالد العنب
ـ كوفرى بةدرؤدانانة يان نة ؟ ثيَشةوا ئةلبانى : بةدرؤدانان  ثيَغةمبةرةكةى  و

 . شتيَكى ترة
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جا نازامن لةكوآ ئةم ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ هةروةكو 
نةيارن دةيَليَن !!! ـ فةرموويةتى كة ئةو كردارة كوفر نية خؤى لةخؤيدا ؟!! بةَلكو 
بطرة بةثيَضةواوة ثيَشةوا ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةووتةكةيدا بةرِاشكاوى ئةوة 

ةش كة كردةوةكة بةَلطةية لةسةر كوفرى دأل ، خؤى جيَطريدةكات كة : سةرةرِاى ئةو
!!!  ؟ (( اذا هذا العمل كان كفراً ـمـ)) لبؤ خؤى كوفريشة !!! هةروةك فةرموويةتى : 

 واتة : بؤ ئةم كردةوةية كوفرة ؟

كةواتة بةئاشكرا دةردةكةويَت كة ئةو برطةية جيَطريكردن وسةملاندنى كوفريَتى 
 اندن ونةفى كردنى ؟!!!ئةو كرادارةية !!! نةك نةسةمل

ئةم رِوونكردنةوةش لةثيَشةوا ئةلبانيةوة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ 
كة دةَليَن : هيض  طومرِاكان بةرثةرضدانةوةيةكة بؤ بؤضوونى هةَلةى مورجيئة

 ئةمة لة اليةكةوة . ثةيوةنديةك نية لةنيَوان رِووكةش و دَلدا !!!

ةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت لة اليةكى تريشةوة : بيَطومان ئةم ووتةي
)) ففرق : ـ جياوازة لةو ووتةيةى مورجيئة طومراكان ئةوةش بةم شيَوةيةى خوارةوة 

لكنَّه دليل  ن من يقول هذا ليس كفراً ـن من يقول هذا العمل ، أو القول كفٌر لكذا ، و بيـبي
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ويثبت دليله أو الكفر ويعلِ لُه ، و اآلخر ينفي الكفر ى الكفر ، فاألوَّل يثبت ـأو عالمٌة عل
 . (1) عالمته ((

واتة : جياوازى هةية لة نيَوان ئةوةى كةسيَك بَليَت : ئةم كردةوةية ، يان ئةم 
ةى كة دةَليَت : ئةمة كوفر نية !!! بةَلكو ووتةية كوفرة لةبةر ئةوة ، لةطةأل ئةو

بةَلطة و نيشانةية لةسةر كوفر ، ضونكة يةكةميان : كوفريَتى جيَطري دةكات و 
ثاشان هؤكارةكةى ديَنيَتةوة ، كةضى دووةميان : نةفى كوفرةكة دةكات ، و بةَلطة و 

 نيشانةكةى جيَطري دةكات !!!

 ويعلِ لُه (الكفر ) يثبت و ووتةيةيدا ثيَشةوا ئةلبانيش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة
كوفرةكة جيَطري دةكات ، و تةعليليشى دةكات ... و لةو كارةيدا ثيَضةوانةى 
بنةواكانى ئةهلى سوننة نية ، بةَلكو ثيَضةوانةى مورجيئة بووةتةوة !! ضونكة 

ارة خؤى بؤ خؤى كوفرة ، بةَلكو كوفريَكى بةرِاشكاوى دةَليَت : كة ئةو ك
)) ال شكَّ أنَّ هذا كفر اعتقادي ، بل هذا كفر له شاخداريشة ، هةروةك فةرموويةتى : 

ا كان ضعيف ـال ميكن َأْن يصدر من مؤمن مهم ـ عزَّ وجلَّ ـه ـقرَنن ؛ أَلنَّ االستهزاء ايَيت اللَّ 

                                                           
علـوي بـن ،  ِبلقـول أو الفعـل أو االعتقـاديكـون  الكفـر ي أنـالتوسـط و االقتصـاد فـ ) (1)

 (. 21عبدالقادر السقاف : ص
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ه ـي كالمنا السابق ، فاستهزاؤه ايَيت اللَّ ـفاإلميـان ، وهـذا النوع من الكفر الذي يدخل 
 . (2) (( اعتقادَيً  اً ا استهزأ به ، فهو كافٌر كفر ـر إقرار منه أنَّه ال يؤمن ِبـأكب

واتة : طومان لةوةدا نية كة ئةمة كوفريَكى ئيعتيقادية ، بةَلكو ئةمة 
ةروةردطار كوفريَكى شاخدارة ، ضونكة جنيَودان طاَلتةكردن بةئايةتةكانى خواى ث

هةرطيز لةكةسيَكى ئيَماندارةوة ناوةشيَتةوة ، هةرضةند ئيمانةكةى الواز بيَت ، وة 
ئةم جؤرة كوفرةية كة دةرِواتة ذيَر ووتةى ثيَشومان ، ضونكة جنيَودان وطاَلتةكردنى 
بةئايةتةكانى خواى ثةروةردطار طةورةترين سةملاندن و دان ثيانانيَكة ليَيةوة كة ئةو 

يَكى نية بةوةى كة جنيَو وطاَلتةى ثآ دةكات ، وكافريَكة كة كوفرةكةى هيض ئيمان
 كوفرى ئيعتيقادى بيَت .

ى رِةشنووسةكةيدا ـ ( 64) دةردةكةويَت لة ثةرِة  يُّ (ـمراكشـ) البةمةش هةَلةى 
 !!! كة نيسبةتى ئةو تؤمةتة دةداتةثاأل ثيَشةوا ئةلبانى بةرِةمحةت بيَت .

 

     
 

                                                           
 (. 672ريط رقم : ـهدى والنور : الوجه األول من الشـ) سلسلة ال (2)
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 ئةلباني تؤمةتباركردنى ثيَشةوا :  طومان و شوبهةى حةوتةم
) بةوةى كة كةس بةكافر نازانَيت تاكو مةبةستى كوفرةكةى نةبَيت 

 !!! : ( لِ عْ فِ الْ  دُ صْ ) قَ نةك مةبةستى كردةوةكة  ( رِ فْ كُ الْ  دُ صْ قَ 

بكات  تثيَش ضوونة سةر ليَكدانةوةى ئةم شوبهةية وابةباش دةزامن كة ثيَويس
 بةوةى كة ضةند خاأل و رِوونكردنةوةيةك خبةينةرِوو ، ئةوةش بةم ثيَيةى خوارةوة :

ردار و ـك ةست لةـةبـوونى مـب ( رِ فْ ـكُ ي الْ ـفِ  لِ وْ ـقَ الْ وَ  لِ ـعْ فِ الْ  دُ صْ ) قَ  واتاى يةكةم :
 ( ي ِ رِ فْ ـكُ الْ  لِ وْ ـقَ الْ وَ  لِ ـعْ فِ ي الْ ـفِ  رِ فْ ـكُ الْ  دُ صْ ) قَ  واتاى ةـاوازة لـدا ، جيـطوفتارى كوفري

 ةستبوونى كوفر لة كردار و طوفتارى كوفريدا :ـمةب

يةكةم رِوونكردنةويةك كة ثيَويستة ليَرةدا خبريَتةرِوو ئةوةية كة موسَلمان  
واتة : بوونى  ( رِ فْ كُ ي الْ ـفِ  لِ وْ قَ الْ وَ  لِ عْ فِ الْ  دُ صْ ) قَ دةبيَت جياوازى بكات لةنيَوان 

 ( ي ِ رِ فْ كُ الْ  لِ وْ قَ الْ وَ  لِ عْ فِ ي الْ ـفِ  رِ فْ كُ الْ  دُ صْ ) قَ كوفريدا ، و  مةبةست لةكردار وطوفتارى
واتة : مةبةستبوونى كوفر لةكردار وطوفتارى كوفريدا ، ضونكة ئةطةر ئةمة نةكات 

 ئةوا رِةنطة بكةويَتة هةَلةوة .

دان بةكافريَتى  ئاشكراشة نةبوونى يةكةميان : رِيَطريَكة لةرِيَطرةكانى حوكم
دياريكراوى ئةجنامدةر , كةضى دووةميان : هيض كةسيَك نية كة ووتةيةكى  كةسى

كوفرى يان كرداريَكى كوفرى ئةجنام بدات ، و لةهةمان كاتدا مةبةستى كةوتنة 
)) ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (كوفر بيَت ، هةروةكو ثيَشةوا 
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م يقصد أن يكون كافرًا ، إذ ال ـَفَر بذلك ، وإن لجملة فمن قال أو فعل ما هو ُكْفر ، كَ ـوِبل
واتة : بةطشتى هةر كةسيَك ووتةيةك يان ،  (1) ه ((ـيقصد الكفر أحٌد إال ما شاء اللَّ 

كردةوةيةك بكات كة كوفر بيَت ، بةوة كافر دةبيَت ، ئةطةرضى مةبةستى ئةوة 
ت ، ئيلال مةطةر نةبيَت كة كافر بيَت ، ضونكة هيض كةسيَك مةبةستى كوفر ناكا

 خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَت .

ليَكدانةوة و  لة يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ حافظ ابن حجر (ـ) الوة ثيَشةوا 
، واتة :  (( ةِ ـيَّ مِ الرَّ  نَ مِ  مُ هْ السَّ  قُ رُ ا ميَْ ـمَ كَ   نِ يْ الد ِ  نَ مِ  ونَ قُ رُ )) ميَْ :  واتاكردنى فةرموودةى

خةواريج ، كة سةبارةت بة تري لةكةوان دةردةضيَت  لةئاين دةردةضن هةروةكو ضؤن
ر أن ـخرج من الدين من غيـن من يـمسلميـ)) وفيه أن من ال فةرموويةتى : ووتراوة ـ
، واتة : وة ئةوةش  (1) ى دين اإلسالم ((ـختار دينا علـر أن يـخروج منه ، ومن غيـيقصد ال

انان دةردضن لة ئايني بآ لةم فةرموودانة هةية كة كةسانى وا هةية لة موسَلم
ئةوةى مةبةستى ليَدةرضوونى هةبيَت ، وة بةبآ ئةوةى كة ئايينيَك جطة لة ئيسالم 

 هةَلبذيَريَت .

بؤية دةبيَت جياوازى بكريَت لةنيَوان بوونى مةبةسةت لةووتة وكردارة 
كوفريةكاندا ، لةطةأل بوونى مةبةستى خودى كوفرةكة بةووتة وكردةوةكة ، ضونكة 

                                                           
 (. 178ـ  177، ص تيمية  علـى شامت الرسول ، البنمسلول ـ) الصارم ال (1)

 (. 302ـ  12/301:  ن للحافظ ابن حجر العسقالنـي ) فتح الباري (1)
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طةكان ثاَلثشتى واتاى يةكةمن ، كةضى دووةم هيض بةَلطةيةك نية ثاَلثشت بةَل
ـ بة رِةمحةت  ) ابن تيمية (رِاستى بكاتةوة ، هةروةكو لة ووتةكةى ثيَشةوا  وثشت

 بيَت ـ و زانايانى تر ئاشكرا بوو .

جؤرى يةكةم لة مةبةست ئةوةية كة ئةطةر كةسيَك ووتةيةكى كوفرى بَليَت 
تى ووتةكةى هةبيَت ، واتة وةكو هةَلةيةك بةسةر زاريدا نةيةت ، ئةم وتيَيدا مةبةس

جؤرة مةبةستة ثيَويستة بؤ حوكم دان لةسةر بيَذةرةكةى ، ضونكة ئةطةر مةبةستى 
نةبيَت ، و بكةويَتة هةَلةوة ، وةكو ئةو ثياوةية كة لةفةرموودةى ثيَغةمبةرى خوادا 

  : واتة : خوايا تؤ بةندةى  !! (( كَ بُّ  رَ َنَ أَ ي وَ دِ بْ عَ  تَ نْ أَ  مَّ هُ )) اللَّ هاتووة كة ووتى ،
دةبينني سةرةرِاى ئةوةى كة ئةم ووتةية ووتةيةكى  ومنيش ثةروةردطارى تؤم !! يتمن

،  (2) (( حِ رَ فَ الْ  ةِ دَّ شِ  نْ مِ  أَ طَ خْ )) أَ ى : يةتفةرموو كوفرية ، كةضى ثيَغةمبةرى خوا 
 دا !!!واتة : كةوتة هةَلةوة لة زؤرى خؤشحاَلي

) لةبةر ئةوةى مةبةستى ووتةكة لة وآلمدا دةوتريَت : ئةم حوكمةش بؤضى ؟ 
 ى نةبوو ، بةَلكو تةنها سةرزارةكى بوو ، و دأل ليَى بآ ئاطابوو .ـ قصد القول (

َولَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح فِيَما  ]هةر لةم باريةوة خواى ثةروةردطار فةرموويةتى : 
ُتْم بِهِ َولَكِ 

ْ
ْخَطأ

َ
ُ َغُفوًرا رَِحيًما أ َدْت قُلُوبُُكْم َوََكَن اَّللذ ،  ( 5) األحزاب :  [ْن َما َتَعمذ

واتة : هيض تاوانيَكتان لةسةر نية لةوةى كة تيَيدا دةكةونة هةَلةوة ، بةآلم لةوةى كة 
                                                           

 (. ) متفق عليه (2)
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 ةنقةستةوة دةيكةن تاوانتان لةسةرة ، بةآلم سةرةرِاى ئةوةش ثةروةردطار ليَبوردة وئبة
 يية بةرامبةر بة بةندكانى .بةزة بة

بةآلم جؤرى دووةم لة مةبةست : ئةوةية كةسيَك بزانيَت ، و هيض فشار و 
زؤرةمليَيةكى لةسةر نةبيَت كةضى ووتةيةك يان كردةوةيةكى كوفرى دةكات ، بةآلم 

ى يَدةَليَت : من مةبةستم ئةوة نةبوو بكةومة كوفرةوة !!! مةبةستم ئةوة نةبوو ث
بةستم شتيَكى تربوو !!! ووتةى خواى ثةروةردطاريش بةَلطةية ـ كافرببم !!! مة

لةسةر ئةوةى كة ئةم بيانووةى هيض دادى بيَذةر و ئةجنامدةرةكةى نادات ، ونابيَت 
َولَئِْن  ]بةثاساويَك بؤ رِيَطرتن لةحوكمدان بةكافربوونى ـ كة فةرموويةتى : 

َما ُكنذا ََنُوُض  ْْلَُهْم َِلَُقولُنذ إِنذ
َ
ِ َوآيَاتِهِ َورَُسوِلِ ُكنْتُْم تَْستَْهزِئُوَن َسأ بِاَّللذ

َ
 َونَلَْعُب قُْل أ

، واتة : وة ئةطةر  ( 66،  65) التوبة :  (1) [ََل َتْعتَِذُروا قَْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِيَمانُِكْم 
ثرسيار لة دوورِوان بكةيت سةبارةت بةوةى كة بةرامبةر بةموسَلمانان دةيانووت ، 

آلمدا دةَليَن : ئيَمة تةنها خةريكى دةمةتةقيَى و بةسةربردنى كات بووين و لة وة
: ئايا طاَلتةتان  ـآهيض مةبةستى تانةدان وطاَلتةثيَكردمنان نةبوو ، تؤش ثيَيان بَل

                                                           
ى أن من ـي هذه اآلَيت دليل علـ)) وف :فةرموويةتى  ى ـال  عَ ت   هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ ( سعدي ) َنصـر ال شيَخ (1)

 ـى ال  عَ ت  ـ ه ـنه ويستهزئ به وايَيته ورسوله فإن اللَّ ريرة اليت ميكر فيها بديـريرة خصوصا السـر سـأس
وأن هن اسب كأ بشيء هن كباب اهلل أو سنة رسمله  يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة .

، وأن  الثاببة عنه أو سخر ب لك أو تن اله أو اسب كأ بالرسم  أو تن اله فإنه كافر باهلل العظ ا
 (. 342ـ  1ر السعدي : ـ) تفسيا (( ـوإن كان عظيم، التوبة مقبولة من كل ذنب 



 

 

 655 ba8.org 

 ................................                    ةمحةت بي ت  لة ئريجا                               بةرائةتى ثي شةوا ئةلبانى بة ر 

دةكرد ، بةهانة وعوزخوايى  بةخواى ثةروةردطار وئايةتةكانى وثيَغةمبةرةكةى 
 كردووة . انيديعاتان دةكرد كوفرتمةكةن ئيَوة دواى ئةو ئيمانةى كة ئ

ِيَن  ]وة خواى ثةروةردطار فةرموويةتى :  ْعَماًَل اَّلذ
َ
ْخَِسِيَن أ

َ
قُْل َهْل نُنَب ِئُُكْم بِاْۡل

ِيَن َكَفُروا  ولَئَِك اَّلذ
ُ
نذُهْم ُُيِْسنُوَن ُصنْعاً أ

َ
نْيَا وَُهْم َُيَْسبُوَن أ ِ الُّ َضلذ َسْعيُُهْم ِِف اْْلَيَاة

ْعَمالُُهْم فََل نُقِيُم لَُهْم يَوَْم الْقِيَاَمةِ َوْزناً  بِآياتِ 
َ
 103) الكهف :  [َرب ِهِْم َولَِقائِهِ فََحبَِطْت أ

، دةبينني خواى ثةروةردطار حوكمى كافريَتى بؤ جيَطري كردوون ، سةرةرِاى  ( 105ـ 
يَت ب فرئةوةى كة وايان زانيوة كة ضاكة دةكةن !!! بةبآ ئةوةى كة مةبستيشيان كو

كة ثيَضةوانةى ئةو ضاكةيةية كة مةبةستيان بووة ، ضونكة ئةطةر ووردبينةوة 
دةبينني : ئةو جؤرة كةسانة رِازى نني بةوةى كة هةَلةبن ض جاى ئةوةى كة رِازى بن 

ار ـواى ثةروةردطـى خـ! بةآلم كةض!بةوةى كة مةبةستيان كوفركردن بيَت ؟!
نذُهْم ُُيِْسنُوَن ُصنْعاً  وَُهْم َُيَْسبُونَ  ]فةرموويةتى : 

َ
 . [أ

بةَلكو ئةطةر ووردبينةوة لة هةموو ديانةت و ميلةتةكانى تر كة خواى 
ثةروةردطار حوكمى كوفرى بةسةردا داوون لةطاور وخاض ثةرستان و ... هتد ، 
هيضيان ناَليَن : ئيَمة مةبةستمان لةكردةوةكامناندا كوفركردنة !!!! بةَلكو ئةطةر 

 َليَت : تؤمةتى كافريَتيت دةدةنةثاأل ، و بةكافرت دةزانن !!!!تؤش ئةوة ب

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة رِاظةى ئايةتةكةدا  ري (ـ) ابن جرير الطبثيَشةوا 
 فةرموويةتى :
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نذُهْم ُُيِْسنُوَن ُصنْعاً  ])) و قوله : 
َ
هم ـيقول : وهم يظنون أن [وَُهْم َُيَْسبُوَن أ

جتهدون ، وهذا من أدل الدالئل ـا ندب من عباده إليه مـ، وفيمه مطيعون ـبفعلهم ذلك للَّ 
ى الكفر بعد العلم ـه أحد إال من حيث يقصد إلـى خطأ قول من زعم أنه ال يكفر ِبللَّ ـعل

نذُهْم  ] : ، واتة : خواى ثةروةردطار لةم ئايةتةدا (1) بوحدانيته ((
َ
َوُهْم َُيَْسبُوَن أ

ت : طومانيان واية كة ئةوان وةك طويَرِايةَليةك بؤ خواى دةَليَ [ ُُيِْسنُوَن ُصنْعاً 
ثةروةردطار ئةوة ئةجنام دةدةن ، وة لةوةش كة ئةجنامى دةدات لةو بةندانةية كة 

ئاشكراترينى ئةو  كؤششيان بؤ الى خواى ثةروةردطارة ، وة ئةمةش يةكيَكة لة
ت : هيض كةسيَك بةَلطانةى كة بةَلطةن لةسةر هةَلةيةتى ئةو ووتةيةى كة دةَليَ

لةوانةى كة باوةرِيان بة تاكيَتى خواى ثةروةردطار هيَناوة كافر نابيَت ، ئيلال كةسيَك 
 نةبيَت لةكردةوة كوفريَكانيدا مةبةستى خودى كوفرةكة نةبيَت .

ةليَكدانةوةى ئةم بش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت  ) ابن تيمية (وة ثيَشةوا 
هم مع قوهلم : إَن تكلمنا ـانـهم كفروا بعد إميـر أنـقد أخب)) فئايةتةدا فةرموويةتى : 

ه كفر ، و ـن أن االستهزاء ايَيت اللَّ ـر اعتقاد له ، بل كنا ووض ونلعب ، وبيـِبلكفر من غي
ي قلبه منعه أن يتكلم ـان فـهذا الكالم ، ولو كان اإلميـب رح صدرهـمن شـال يكون هذا إال م

ة : خواى ثةروةردطار هةواَلى ئةوةى ثيَداوين كة ئةوان ، وات (2) هذا الكالم ((ـب
كوفرى خواى ثةروةردطاريان كردووة دواى ئةو باوةرِةيان ، ئةوةش سةرةرِاى ئةوةى كة 
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دةيانووت : ئيَمة ئةو ووتة كوفريانةمان ووتووة بةبآ ئةوةى كة باوةرِمان ثآ هةبيَت 
كة و ياريكردن بوو ، وة ئةوةى ، بةَلكو ئيَمة تةنها بؤ بةسةربردنى كات و رِيَطة

ئاشكرا كردووة ـ واتة خواى ثةروةردطار ـ كة سوكايةتى وطاَلتة بكات بةئايةتةكانى 
خواى ثةروةردطار كوفرة ، و رِوونادانت جطة لةكةسيَكةوة نةبيَت كة دَلى ئارامة بةو 

ةية ووتةية ، ضونكة ئةطةر ئيمانى لةدَلدا بيَت رِيَطرى دةكرد لةوةى كة ئةو ووت
 بَليَت .

ثاساو و رِيَطريَكة  ( رِ ف ِ كَ مُ ـالْ  لِ مَ عَ الْ  دُ صْ ) قَ ثوختةى ووتةش ئةوةية كة نةبوونى : 
 ( رِ فْ كُ الْ  دُ صْ ) قَ ى دةووتريَت : يَلةثيَش حوكمدان بةكافربووندا ، بةآلم ئةوةى كة ث

 .نداهيض رِيَطر و ثاساويَك نية وهيض حيسابيَكى بؤ ناكريَت لةباس وثرسى بةكافركرد

 لِ عْ فِ الْ  دُ صْ ) قَ  دووةم : بةمةرجدانانى بوونى مةبةست لةكردار وطوفتارى كوفريدا
بؤ حوكمدان لةسةر ئةجنامدةرى بةكافري تى ، بؤضوونى ئةهلى  ( رِ فْ كُ ي الْ ـفِ ِل وْ قَ الْ وَ 

 سوننة وجةماعةية :

ذى النيب )) والفعل إذا آـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (ثيَشةوا 
 م يقصد صاحبه أذاه فإنه ينهى عنه ويكون ـر أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه ، ولـمن غي

ا يؤذيه وصاحبه يعلم أنه ـمـمعصية ، كرفع الصوت فوق صوته ، فأما إذا قصد أذاه أو كان م
 يؤذيه ، وأقدم عليه مع استحضار هذا العلم ، فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل ((
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، بة بآ ئةوةى  ة : هةر كرداريَك ئةطةر ئةزيةتى ثيَغةمبةرى خوا بدات ، وات (1)

خاوةنةكةى بزانيَت كة ئةزيةتى دةدات ، وة خاوةنةكةشى مةبةستى ئةوة نةبيَت كة 
ليَدةكريَت ، و بةتاوان دادةنريَت ، وةكو  (نةهى  )ئةزيةتى بدات ، ئةوا ياساغى 

ئةطةر مةبةستى ئةزيةتدانى بيَت ، يان دةنط بةرزكردنةوة بةسةر دةنطيدا ، بةآلم 
لةو شتانة بيَت كة ئةزيةتى دةدةن ، و خاوةنةكةشى دةيزانى كة ئةزيةتى دةدات ، و 
ئةجنامى بدات لةطةأل بوونى ئةو زانينة ، ئةوا ئةو شتةية كة كوفر ثيَويست دةكات 

 ، و كردةوةكان بةتاأل دةكاتةوة .

م ـ)) والكالم إذا لمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : يش ـ بة رِة ) ابن القيم (وة ثيَشةوا 
م ـر معناه : لـبه قائله معناه ، إما لعدم قصده له ، أو لعدم علمه به ، أو أنه أراد به غي دْ رِ يُ 

، واتة : ووتة ئةطةر  (1) ه الذي أرسل به رسله ((ـهذا دين اللَّ  م يرد به كالمه .ـيلزمه ما ل
يَت ، لةبةر ئةوةى كة مةبةستى ئةوة نةبووة ، يان بيَذةرةكةى مةبةستى واتاكةى نةب

: لةبةر نةزانينى بؤ ئةو واتايةى ، وة يان : مةبةستى لة ووتةكةيدا واتايةكى ترة 
جطة لةواتاكةى خؤى ، ئةو كاتة خوازيارى ئةوةى ناخريَتة سةر كة ووتةكةى 

يدا ئةمةش ئايينةكةى خواى ثةروةردطارة كة بة ثيَغةمبةران مةبةستى نية .
 ناردوويةتى .

                                                           
 (. 120/  2: علـى شامت الرسول ، البن تيمية مسلول ـ) الصارم ال (1)
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كةواتة لة شةرعدا بوونى مةبةستى طوفتار وكردار يةكيَكة لةثيَويستةكان بؤ 
حوكم دان لةسةر ئةجنامدةرةكةى ، و نةبوونى ئةو مةبةستةش رِيَطريَكة لةبةردةم 

 دابةزاندن ودانى ئةو حوكمة لةسةر ئةجنامدةرةكةى .

َولَيَْس َعلَيُْكْم  ] ةتى :بةَلطةى ئةوةش ووتةى خواى ثةروةردطارة كة فةرمووي
ُ َغُفوًرا رَِحيًما  َدْت قُلُوبُُكْم َوََكَن اَّللذ ُتْم بِهِ َولَِكْن َما َتَعمذ

ْ
ْخَطأ

َ
)  [ُجنَاٌح فِيَما أ

، واتة : هيض تاوانيَكتان لةسةر نية لةوةى كة تيَيدا دةكةونة هةَلةوة ،  ( 5األحزاب : 
وانتان لةسةرة ، بةآلم سةرةرِاى ئةوةش ةنقةستةوة دةيكةن تائبةآلم لةوةى كة بة

 ثةروةردطار ليَبوردة و بةبةزةيية بةرامبةر بةبةندكانى .

كة باس لةثياويَك دةكات لةدةشت  وة ئةو فةرموودةيةى ثيَغةمبةرى خواش 
و ضؤَلةوانيةك ووشرت وكؤَلبارةكةى وون دةكات ، ثاشان كة دةيدؤزيَتةوة لةزؤرى 

، واتة : خوايا تؤ بةندةى  !! (( كَ بُّ  رَ َنَ أَ ي وَ دِ بْ عَ  تَ نْ أَ  مَّ هُ اللَّ )) خؤشحاَليدا دةَليَت : 
ومنيش ثةروةردطارى تؤم !! كةضى دةبينني سةرةرِاى ئةوةى كة ئةم ووتةية  يتمن

،  (2) (( حِ رَ فَ الْ  ةِ دَّ شِ  نْ مِ  أَ طَ خْ )) أَ فةرمووى :  ووتةيةكى كوفرية ، ثيَغةمبةرى خوا 
ةزؤرى خؤشحاَليدا !! ئةمةش لةبةر ئةوةية كة مةبةستى واتة : كةوتة هةَلةوة ل

ى نةبوو ، بةَلكو تةنها سةر زارةكى بوو ، و دأل ليَى بآ ـ(  لِ وْ قَ الْ  دُ صْ ) قَ ووتةكة 
 ئاطابوو ، بةهؤى زؤرى خؤشحاَليةوة .

                                                           
 (. ) متفق عليه (2)
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ية ئةوة ئاشكرا دةبيَت كة ثيَويستة مةبةستى ووتة وكردةوةكة رِةضاو شيَوةبةم 
 كراودا .يى حوكم دان لةسةر تاك وكةسى دياربكريَت ، لة كات

)  : بة مةرجدانانى مةبةستبوونى خودى كوفرةكة لةكردار وطوفتارى كوفريدا سآيةم
بؤ حوكم دان لةسةر ئةجنامدةرى بة كافري تى ،  ( ي ِ رِ فْ كُ الْ  لِ وْ قَ والْ  لِ عْ فِ ي الْ ـفِ  رِ فْ كُ الْ  دُ صْ قَ 

 ى هةلَةية :ي كبؤضوون

ئةوةى كة بووتريَت : مةبةستبوونى خودى كوفرةكة لةكردار بؤضوونيَكى هةَلةية 
مةرجيَكة لةمةرجةكان بؤ  ( ي ِ رِ فْ كُ الْ  لِ وْ قَ الْ وَ  لِ عْ فِ ي الْ ـفِ  رِ فْ كُ الْ  دُ صْ ) قَ  كوفريدا طوفتارى و

حوكم دان لةسةر بةكافركردنى دياريكراويَك !!! ضونكة هيض كةسيَك نية تةنانةت طاور 
ؤرِثةرستانيش كة بَليَت من مةبةستم ـ لةم كردةوة وخاض ثةرستان وموشريك وط

ـ بة  ) ابن تيمية (كةوتنة كوفرة !!! هةروةكو ثيَشةوا  و ينوطوفتارة ـ دةرضوونة لةئا
جملة : فمن قال ، أو فعل ما هو كفر ، كفر بذلك ـ)) و ِبلرِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 

، واتة :  (1) ه ((ـفر أحد إال ما شاء اللَّ م يقصد أن يكون كافرا ، إْذ ال يقصد الكـ، وإن ل
بةطشتى هةر كةسيَك ووتةيةك يان كردةوةيةك بكات كة كوفر بيَت ، بةوة كافر دةبيَت 
، ئةطةرضى مةبةستى ئةوة نةبيَت كة كافر بيَت ، ضونكة هيض كةسيَك مةبةستى كوفر 

 ناكات ، ئيلال مةطةر خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَت .
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دةخوي نري تةوة ي لةو كرادار وطوفتارانةى كة دوو اليةنن ـ كوفر وتاوانيشيان ل ضوارةم :
ـ ثرسيار لةمةبةست دةكري ت ، نةك لةوانةى كة يةك اليةنن و جطة لةكوفر هيضى تريان 

 ناخوي نري تةوة ، وةك جني ودان وسوكايةتى كردن بةخواى ثةروةردطار وثي غةمبةر ي ل
 !!وئايينةكةى !

ثشكنني وطةرِان بةدواى مةبةستى بيَذةرى هةر ووتةيةكى كوفرى يان مةبةستى 
ئةجنامدةرى هةر كرداريَكى كوفرى لةو كردار وكارانةى كة دوو اليةنن كاريَكى 

ناخويَندريَتةوة ، بةَلكو ئةطةرى  ـآثيَويستة ، واتة ئةوانةى كة تةنها كوفريان ل
ة كوفريةكان لةرِووى دةاللةتيانةوة لةسةر تاوانيشيان هةية ، ضونكة ووتة وكردار

 بةكافردانانى ئةجنامدةرانيان دةكريَتة دوو بةشةوة :

 ـآئةوانةى كة رِاشكاون لةسةر ئةو كارة جطة لةكوفر هيضى ترى ل ـ 1
 ناخويَنريَتةوة :

دةكريَت كة يَئةوانةى كة رِاشكاونني لةسةر ئةو كارة ئةطةرى ئةوةشيان ل ـ 2
 تاوان بن :

ثيَويست بةرِوانني ناكات بؤ مةبةستى  اشكران وئرِاشكاو و  يةكةميان : جؤرى
ئةجنامدةريان ، وةكو سوكايةتى وجنيَودان بةخواى ثةروةردطار ، يان ثيَغةمبةرةكةى 

  يان بةئايينةكةى ، ئائةم جؤرة كردارة كوفر وثاشطةزبوونةوةية لةئايني ، بةبآ ،
ريَت ، ضونكة رِاشكاوة وهيض مانايةكى تر ئةوةى تةماشاى مةبةستى ئةجنامدةرى بك

 و دةكةم جطة لةكوفر ناطريَتةوة ، بؤ منوونة ئةطةر كةسيَك بَليَت من سوكايةتى
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جنيَو دةدةم بةخواى ثةروةردطار لةكاتيَكدا باوةرِم بة ثةروةردطاريَتى وشايستةيى 
نية ،  هةية كة بةتاك وتةنها بثةرسرتيَت !!! ئةم ووتةيةى هيض بايةخ ونرخيَكى

ضونكة خودى جنيَو وسوكايةتيةكة ثوضةَلكةرةوةى هةموو ئةو بريوباوةرِانةيةتى ، 
 !!! (1)ونيشانةى بيَباوةرِآ دأل ، و بةتاَليةتى لةئيمان 

سةبارةت بة طاَلتةكردن و سوكايةتى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ 
ال شكَّ أنَّ هذا كفر اعتقادي )) فةرموويةتى : كردن بة ئايةتةكانى خواى ثةروةردطار 

ال ميكن َأْن يصدر من مؤمن  ـ عزَّ وجلَّ ـه ـ، بل هذا كفر له قرَنن ؛ أَلنَّ االستهزاء ايَيت اللَّ 
ي كالمنا السابق ، ـا كان ضعيف اإلميـان ، وهذا النوع من الكفر الذي يدخل فـمهم

 (( اعتقادَيُ  ـا استهزأ به ، فهو كافٌر كفراً ر إقرار منه أنَّه ال يؤمن ِبـه أكبـفاستهزاؤه ايَيت اللَّ 
(1) . 

واتة : طومان لةوةدا نية كة ئةمة كوفريَكى ئيعتيقادية ، بةَلكو ئةمة 
كوفريَكى شاخدارة ، ضونكة جنيَودان طاَلتةكردن بةئايةتةكانى خواى ثةروةردطار 

                                                           
يةكيَك لةو كردارانةى كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بـة هاوةَلربِيـاردان و كـوفرى     (1)

 رِاشكاو وئاشكراى دةزانيَت ، وة بة ثيَويستى نازانيَت سةيرى نيـةتى ئةجنامدةرةكـةى بكريَـت ،   
ـتيدا ، هـةروةكو فةرموويـةتى :   ش دةسـ ة بؤ كةسيَك ، و لـةثيَ نسوذدةبرد ي دَ يَـ نَ ـْيـبَـ  ودُ جُ )) السُّ

ــ ــهُ   يـُْنَظــرُ اَل  صِ خْ الشَّ ــا إِ َن ـــَل مــن  ،ي ـالوجــه الثانــ، هدى والنــور ـ) سلســلة الــ  (( ةٌ ـيَّــنِ ثَ وَ  ةٌ رَ اهِ ا َظــهَ ـَـّــنِه ؛ أِلَ ى نِيَِّت
 (. 754 :ريط رقم ـالش

 (. 672ريط رقم : ـنور : الوجه األول من الشهدى والـ) سلسلة ال (1)
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از بيَت ، وة هةرطيز لةكةسيَكى ئيَماندارةوة ناوةشيَتةوة ، هةرضةند ئيمانةكةى الو
ئةم جؤرة كوفرةية كة دةرِواتة ذيَر ووتةى ثيَشومان ، ضونكة جنيَودان وطاَلتةكردنى 
بةئايةتةكانى خواى ثةروةردطار طةورةترين سةملاندن و دان ثيانانيَكة ليَيةوة كة ئةو 
هيض ئيمانيَكى نية بةوةى كة جنيَو وطاَلتةى ثآ دةكات ، و كافريَكة كة كوفرةكةى 

 عتيقادى بيَت .كوفرى ئي

هةروةها كوشتنى ثيَغةمبةران ـ صةآلت وسةالمى خوايان لةسةر بيَت ـ 
كوفريَكى رِاشكاوة وثيَويست بةسةيركردنى مةبةست ناكات ، با ئةجنامدةرةكةشى 
الفى ئةوة ليَبدات كة ئةو باورِى بةوةية كة ئةوةى كة دةيكوذيَت ثيَغةمبةرة 

كوشتنةكة كوفرة وثيَويستى بةئاشكراكردنى وبةرِاستى دةزانيَت !!! ضونكة خودى 
 مةبةستى ئةجنامدةرةكةى نية !!!

رِاشكاو نية لةبةتاَلكردنةوةى بؤ ئيمان ، بةَلكو ئةطةرى  جؤرى دووةم :بةآلم 
دةكريَت ، ئائةم جؤرةيان ثيَويست بةزانني ، يَكوفر ، وجطة لةكوفريشى ل

حوكم دان لةسةر وئاشكراكردنى مةبةستى ئةجنام دةرةكةى دةكات ، بؤ 
ئةجنامدةرةكةى ، منوونةى ئةم جؤرةش ئةوةية كة ئةطةر كةسيَك جنيَو بةدينى 

، ئا لةم حالةتة ثيَويستة بثرسني مةبةستت لةدين ضية ؟!  تدابكةسيَكى موسَلمان 
ى كافردةبيَت ، و لةئايني دةردةضيَت ، يَجا ئةطةر مةبةستى ئايينى ئيسالم بوو ئةوا ث

) ثيادةكردنى ئةو كةسة بيَت بؤ ئايني شيَوازى  دبوون وـةستى ثابةنةر مةبـبةآلم ئةط
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، ئةوا بةم ماناية كافر نابيَت ، وة منوونةيةكى تر لةسةر ئةم جؤرة  (2) تديُـُّنُه (واتة : 
: سيخورِى وجاسووسى كردنى كةسيَكى موسَلمانة بؤ بيَباوةرِان !!! ئةمةش ـ وةكو 

تى ئةجنام دةرى بزانريَت ، بؤ حوكم دان لةسةرى ، منوونةى ثيَشوو ـ ثيَويستة مةبةس
) حاطب بن بوويةوة ئةوا بةسةرهات و سةرطوزةشتةى  جا ئةطةر ئةمةت لةال رِوون

) ى ثيَشةوايان ـ ) صحيح (لةال ئاشكرا دةبيَت ، هةروةكو لة  ت  ي بلتعة (ـأب
دةطيَرِيَتةوة كة بؤمان   ) أبو طالب (كورِآ  ي (ـ) علدا هاتووة ـ البخاري ومسلم (

نامةيةكى بؤ قورةيشيةكان نووسى ، وتيايدا   ) أبو بلتعة (ى كورِى ـ ) حاطب (
فةرموودةكةدا هاتووة كة  ثيَدان !!! وة لة هةواَلى هاتنى ثيَغةمبةرى خواى 

ى ثرسى ـ  ) حاطب (دواى ئاشكرابوونى ئةو كارة ، لة  ثيَغةمبةرى خوا 
ي ـي كنت امرءًا ملصقًا فـي ، إنـقال : ال تعجل عل « ا ؟ذَ ا هَ ب مَ اطَ  حَ َيَ  »وفةرمووى : 

حمون أهليهم ـم أكن من أنفسهم ، وكان من معك من الـمهاجرين هلم قراِبت يـقريش ، ول
ها قرابيت ، وما ـحمون بـخذ فيهم يدًا يـِبكة ، فأحببت إذ فاتِن ذلك من النسب فيهم أن أت

  هـيِن وال رضا ِبلكفر بعد اإلسالم ، فقال رسول اللَّ فعلت ذلك كفرًا وال ارتدادًا عن د
ئةمة ضيت كردووة ؟! ئةويش  ) حاطب (، واتة : ئةى  (1) (( « مْ كُ قَ دَ صَ  هُ نَّ إِ  » :

                                                           
، واتـة : ئـةوةى كـة     ) صـحيح (... ((  هُ َقـلُ خُ وَ  هُ ـنَـيْـ دِ  نَ وْ َضـرْ تَـ  مْ كُ ائَ َجـ نْ )) َمـ:  ي قولـه ـا فـكم (2)

طةأل ةى ، لةثابةندبوونى ثيَون يان خوشكتان ، و رِازى بوون لةدينداريَتى وهاتة خوازبيَنى كضتا
 رِةوشتيدا ... .

ا كاتـب قومـه ـمـي بلتعة لـحديث ـ حديث حاطب بن أبـي هذا الـوف)) :  ـ اللَّـُه هَُمِحـ َر الشافعياإلمام قال  (1)
ا  ـمــألنـه ل؛ ال الظنـون ـحكم ِبستعمـــ مـع مـا وضـحنا لـك مـن طـرح الـ ه ـر قدوم رسـول اللَّــي مكة خببـف
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وةآلمت دةدةمةوة ، من  فةرمووى : ثةلةم ليَمةكة ئةى ثيَغةمبةرى خوا 
، ولةخؤيان نةبووم كةسيَكى غةريب بووم لة قوريش وخؤم دابووة ثاأل ئةو عةشريةتة 

، كةضى ئةوانةى كة لةطةَلتا بوون لة كؤضةران هةموويان خزمايةتيان هةبوو 
لةقورةيشدا ، و بةهؤيةوة كةس وكارى خؤيان دةثاريَزن ، بؤية منيش حةزمدةكرد 
ئةطةر ئةوةم نية شتيَك بكةم بةهؤيةوة كةس وكارةكةم بثاريَزن ، ئةوةش نةكردووة 

وةيةك لةئايينةكةم ، و نةش رِازى بوونيشمة بةكوفر ثاش وةكو كوفر وثاشطةزبوونة
فةرمووى : بيَطومان ئةو رِاستى  موسَلمان بوومن ، ثيَغةمبةرى خواش 

 كردن .لةطةَل

كةواتة ئاشكرابوو كة ثيَويستة ئةو تةفصيَلةى بدريَتآ كة لةضةند ثةرِةى ثيَشوو 
ت ، مةبةستيش ليَرةدا باسكرا ، نةك لةهةردوو جؤرةكة ثرسيار لةمةبةست نةكريَ

)  مةبةستى ووتة وكردارة ، نةك مةبةستى كوفر وكافربوون ، ضونكة هةروةك ثيَشةوا
                                                                                                                                                 

وأنـه فعلـه ، ي اإلسـالم ـم يفعلـه شـاكاً فــلـا قـال مـن أنـه ـحتمل أن يكـون مـا قـال حاطـب كمــكان الكتاب يـ
ا ـمعّن األقـبح كـان القـول قولـه فيمــحتمل أن يكـون زلـة ال رغبـة عـن اإلسـالم ، واحتمـل الــليمنع أهله ، وي

 (. 250/ 4 ، لإلمام الشَّافعي :كتاب األم )  (( م يقتله ـِبنه ل ه ـ، وحكم رسول اللَّ  احتمل فعله
 (. 963/  3 :مسلول ـالصارم ال) (( حتمل ـر ال يكون ِبمر مـفإن التكفي: ))  ـ اللَّـُه هَُمِحـ َر وقال ابن تيمية

ــ َر وقــال ابــن رجــب  /1 :فــتح البــاري )  ((ر ِبلنيــة كفــراً ـمحتملة تصيـــوكــذلك ألفــاظ الكفــر الــ)) :  ـ اللَّـــُه ُهَمــِحـ
ـ  ( 114 ة رِاسـتةوخؤ كةسـى   ، واتة : ئةو ووتانةى كة ئةطةرى كوفر و جطة لة كوفريشيان هةي

ثيَ تةكفري ناكريَت ، و بةكوفريش ئةذمار ناكريَت ئيلال بـة دَلنيـابوون نـةبيَت كـة مةبةسـتى      
 .كةسةكة ضية 
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جملة فمن قال أو فعل ما هو ُكْفر ، ـ)) وِبلـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ابن تيمية (
،  (1) ه ((ـشاء اللَّ م يقصد أن يكون كافرًا ، إذ ال يقصد الكفر أحٌد إال ما ـَكَفَر بذلك ، وإن ل

واتة : بةطشتى هةر كةسيَك ووتةيةك يان كردةوةيةك بكات كة كوفر بيَت ، بةوة كافر 
دةبيَت ، ئةطةرضى مةبةستى ئةوة نةبيَت كة كافر بيَت ، ضونكة هيض كةسيَك 

 مةبةستى كوفر ناكات ، ئيلال مةطةر خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَت .

ةرِووة با بزانني هةَلويستى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة ثاشان و دواى ئةم خستن
ئايا هاودةنطة لةطةأل زانايان  رِةمحةت بيَت ـ لةم بارةيةوة ضية ، و ضى دةَليَت ؟!!

يان ثيَضةوانةيان بووتةوة و هةروةكو كةسانى نةزانكارى  وثيَشةوايانى ئيسالم ؟
هاوبريانيان  ي !!! (ـمراكشـ، الي ـر الطرطوصـ) أبو رَُحيِ م ، و أبو بصيتةكفريى وةكو : 

بارةى دةكةنةوة !!! و بةناو لةخؤيان نةزانرتدا وووتوويانة ، وخةَلكانى تووتى ئاسا دو
 بآلوى دةكةنةوة !!!

دا ـ ( 95ـ  94) حقيقة اإلميـان : صى تةكفريى لة رِةشنووسةكةيدا ـ ) أبـو رَُحيِ م (
أنه ال يكفر إال إذا قصد الكفر ... ، أمَّا أهل  ـ هُ ـلَّال هُ مَ حِ ـ رَ مشهور عن الشيخ ـ)) الدةَليَت : 
ها ، فمن َقَصَده ِبلفعل ـمكفِ رة بذاتـمصحف من األفعال الـرون َدْوس الـاعة فيـجمـالسُّنة وال

                                                           
 (. 178، ص  علـى شامت الرسول ، البن تيمية مسلولـ) الصارم ال (1)
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!!! واتة : ئةوةى كة بةربآلو و زانراوة لةشيَخ ئةلبانيةوة ـ بة رِةمحةت  (2) فقد كفر ((
ةكافر نازانيَت ئةطةر مةبةستى خودى كوفرةكةى بيَت ـ ئةوةية كة ئةو كةس ب

نةبيَت ... ، كةضى ئةهلى سوننة وجةماعة وادةبينن كة ثآ نان بةقورئانى ثريؤز 
خؤى بؤ خؤى يةكيَكيَكة لةكردةوة كوفريةكان ، و هةر كةسيَك مةبةستى ئةوةى 

 هةبيَت بةكردةوةكةى ئةوا كوفرى كردووة .

بؤ وةآلمدانةوةى ئةم درؤ شاخدار روةردطار ـ بةندةش ـ بة ثشتيوانى خواى ثةجا 
 : تةرِوو و دةَليَاتو بآ بنةواية ضةند ووتةيةكى ثيَشةوا دةخ

)) ومن ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ووتةى يةكةم :
ة ى كفره داللة قطعيـها تدل علـ؛ ألن اعتقادَي ً  ها صاحبها كفراً ـال قد يكفر بـال أعمـاألعم
مصحف ـة ؛ حبيث يقوم فعله هذا منه مقام إعرابه بلسانه عن كفره ، كمثل من يدوس اليقينيَّ 

واتة : لةكردةوةكاندا هةنديَك كردةوة هةن ،  (1) مع علمه به ، وقصده له ((
ى كافر دةبيَت ، ضونكة يَخاوةنةكةى بةو كردةوةية كافربوونيَكى ئيعتيقادى ث

طومان ، بةشيَوةيةك يََلطةيةكى يةكال كةرةوةيى و ببةَلطةية لةسةر كافريَتى ، بة

                                                           
ان واتـا  هـةم (  66ـ  65) عقيدة أدعياء السلفية : ص  لة ي (ـمراكشـ) ال وة ثيَش ئةويش : (2)

إذا كـان  ـ لَّ َجـزَّ وَ عَ ـ ه ـي يـَْعُذُر من َسبَّ اللَّ ـ)) والشيخ األلبان دووبارة دةكاتةوة ، هةروةكو دةَليَت :
ء التـربية !! ، وسَ ـيء التـهذا السابُّ س ر قاصد للكفر !! (( ) كتاب عقيـدة ـربية قاصٌد للفعل غيـيِ 

 (. 69ي : ـمراكشـحمد بو النِ يت الـعة !!! ماـجمـي ميزان أهل السنة والـأدعياء السلفية ف

 (. حاشيةــ ال 70ر : صـ) التحذير من فتنة التكفي (1)
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ئةو كردةوةيةى جيَطةى ئةوة دةطريَتةوة كة بةزمان طوزارشى لةسةر كوفرةكةى بكات 
، وةكو ئةو كةسةى كة ثآ دةنيَتة قورئانى ثريؤز لةطةأل ئةوةى كة دةزانيَت ئةو ثآ 

 ثيَنراوة قورئانى ثريؤزة ، مةبةستى كردةوةكةشى هةية .

برِوانينة ئةم ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ و ليَى تيَبطةين با  
مان بؤ  يِ  (ـمراكشـ) ال، و  ) أبو رَُحيِ م (بؤ ئةوةى هةَلة ورِاستى هةريةك لة 

ئاشكرابيَت ، بؤية دةووتريَت كة ئةم ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ 
 يَتةوة :دةكةوئةم دةرةجنامانةى ليَ

دا كردةوةيةكى كوفرية وئةجنام دةر و ـ ) مصحف (نان بةقورئان يَـ ث 1
 خاوةنةكةى لة ئيسالم دةردةضيَت .

نان بةقورئاندا لةو كردةوة كوفريانةية كة بةَلطةى ئاشكرا ورِاشكاوون يَـ ث 2
خاوةنةكةى بةئةجنامدانى ئةو  راح الصدر (ـ) انشلةسةر كوفرى دأل ، و دأل ئارامى 

 ارة .ك

ـ ئةجنامدانى ئةم كردارة شويَنى دةربرِينى زمان دةطريَتةوة لةسةر كوفرى دأل  3
 ، ودأل ئارامى خاوةنةكةى بةئةجنامدانى ئةو كارة .

دةرِوانينة  ن (ـمعيَّ ـ) الشخص الـ بؤ حوكم دان لةسةر كةسى ديارى كراو  4
) انتفاء رِيَطرةكانى ، و نةمانى  ر (ـروط التكفيـ) شبةديهاتنى مةرجةكانى تةكفري 

 . موانع (ـال
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 ى ووتةكةى ثيَشةوا ئةلبانى دةردةكةون ؟يَـ رِيَطرةكانى تةكفري ضني و لةكو 5

 : نةزانينى ئةوةى كة شتى ثآ ثيانراو قورئانة يان نة ؟ جهل (ـ) الأ / نةزانني 

 : واتة : بة ويستى خؤى نةبووة .  خطأ (ـ) الب / بةهةَلة ثآ ثيانان 

: بةهةمان شيَوة بةبآ ويستى خؤى  ) اإلكراه (ئةجنام بدريَت  ـآةملج / بةزؤر
 بووة .

)) مع علمه به ، وقصده ئةم مةرجانةش لةوةدا دةردةكةويَت كة فةرموويةتى : 
، واتة : لةطةأل ئةوةى كة دةزانيَت ئةو ثآ ثيَنراوة قورئانى ثريؤزة ، مةبةستى  له ((

 كردةوةكةشى هةية .

لةوةدا دةردةكةويَت كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة  (ة : نةزانني وات )مةرجى يةكةم 
رِةمحةت بيَت ـ مةرجى زانني بةمةرج دةطريَت لةوةى كة ثآ ثيانراوةكة قورئان بيَت ، 

 ى دةطريَتةوة .يَضونكة كة ئةم مةرجة نةما نةزانني ج

يش لةوةدا دةردةكةويَت  ( ـآواتة : هةَلة وزؤرمل )مةرجى دووةم و سآيةميش 
واتة : بة  )) وقصده له ((كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 

قةستةوة ، بؤية ئةوة بةمةرج دةطريَت كة ئةجنام دانى ئةو كردارة بةقةست و ويستى 
 خؤى بيَت ، ئةطةرنة هةَلة و زؤرةملىَ جيَيان دةطريَتةوة .
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ـ ئةو  ـآانني ، وهةَلة ، وزؤرةملجا ئةطةر ئةو مةرجانةى تيَدا نةبيَت ـ واتة : نةز
كاتة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ حوكمى كوفرى ئيعتيقادي ـ واتة : كوفرى 

 ) قصد الكفر (دةدات ، بآ ئةوةى مةرجى : بوونى مةبةستى كوفر  طةورةى ـ بةسةردا
ـ بة  يَت ، هةروةكو نةيارانى ئةوةى بؤ هةَلدةبةسن !!! ضونكة ثيَشةواتببةمةرج طر

رِةمحةت بيَت ـ هيض مةرجى لةو جؤرةى بؤ ثآ نان بةقورئان دانةناوة ، ئةطةر كةسةكة 
 كردةوةكةى بةزانني و بةئةنقةستةوة بيَت !!!

ئةوةش كة ئةوة دووثات و جيَطري دةكات كة باسى ليَوةكرا ، ووتةى دوومى ثيَشةوا 
)) م شيَوةيةى خوارةوة : دةكريَت ، بةيَئةلبانية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة ثرسيارى ل

، واتة : موسَلمان ئةطةر ثيَبنات بة  مصحف بقدمه ، ما حكمه ؟ ((ـمسلم يدوس الـال
 قورئاندا !! حوكمى ضية ؟

)) أَن أقول : هذا وةآلمدا دةفةرموويَت :  لةـ بة رِةمحةت بيَت ـ بةرِيَزيشيان 
ِبن هذا الكتاب هو  اُ ـمـمثَّ فعله عال ، ر ، أي : فعله ِبختياره أوالً ـجبـيكفر إذا نفينا عنه ال
،  (1) االت كلها ؛ يقال : هذا كفره كفر اعتقادي ((ـن تزول هذه االحتمـالقرآن الكرمي ، حي

واتة : من دةَليَم : ئةمة جؤرة كةسة كافر بووة ، ئةطةر ئةوةمان ليَدوركردةوة كة 
مة خاَلى يةكةم ـ ، كراوة ، واتة : بةويستى خؤى كردبيَتى ـ ئةيَيث ـآبةزؤرةمل

ى ثيَداناوة قورئانى ثريؤزة يَثاشان ئةجنامدانةكةى بة زانينةوة بيَت كة ئةو كتيَبةى ث

                                                           
 (. رـي التكفيـريط : مسائل فـ) الوجه األول من ش (1)
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، جا كة هةموو ئةم ئةطةرانة نةمان ، ئةو كاتة دةووتريَت : ئةم جؤرة كةسة 
 كوفرةكةى كةفريَكى ئيعتيقادية .

بيَت ـ دةبينني تيَيدا جا ئةطةر وورد بينةوة لةم ووتةيةى ثيَشةوا ـ بة رِةمحةت 
 ـآهاتووة : ئةطةر زانست وئيختيار لةكردةوةكةدا نةبوو ، نةزانني ، و زؤرةمل
 جيَطةيان دةطريَتةوة ، كة دوو مةرجن بؤ حوكم دان بةكافريَتى تاكى ديارى كراو .

بةمةرج  (مةبةستى كوفر  )ى ئةم دوو ووتةيةى ثيَشةوا يَليَرةدا دةثرسم : لة كو
 باسى ليَوة دةكةن ؟!!! يِ  (ـمراكشـ) ال، و ) أبو رَُحيِ م ( وةكو طرياوة ، هةر

ئةو تيَطةيشتنةى لةو ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانيةوة  ) أبو رَُحيِ م (دةَليَم : رِةنطة 
، و ليَكيدابيَتةوة بةوةى كة مةبةستى  (( هُ لَ  هِ دِ صْ قَ )) وَ بيَت كة فةرموويةتى : 

 ، واتة : مةبةستى كوفرة !!!! ( رَ فْ كُ الْ  دَ صَ ) قَ ثيَشةوا : 

ـ بة رِةحةت بيَت ـ وةآلمى ئةمةشدا دةووتريَت : ثيَشةوا ئةلبانى  لة
، واتة : لةطةأل ئةوةدا بزانيَت كة ئةوةى  (( هِ بِ  هِ مِ لْ عِ  عَ مَ )) لةووتةكةيدا فةرموويةتى : 

 ( هِ بِ ) ووشةى لة ( رُ ـيْ مِ الضَّ ) ى ثيَدادةنات قورئانة ، ئةوةش لةبةر ئةوةى كة رِاناو يَث
، ئةوةش لةبةر ئةوةى كة رِاناو دةطةرِيَتةوة بؤ  ( فُ حَ صْ مُ ـالْ ) دةطةرِيَتةوة بؤ قورئان 

،  ( فُ حَ صْ مُ ـالْ ) نزيك ترين ناوى باسكراو لةثيَشيةوة ، كة ئةويش بريتية لةووشةى 
 نَّ ِبَِ  مـاً ـالعَ  هُ لَ عَ فَـ  )) مثَّ وة لةووتةى دووةمدا ئةوة زياتر ئاشكرادةكات ، و دةفةرموويَت : 
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، واتة : ثاشان ئةجنامدانةكةى بة زانينةوة بيَت كة  (( ميُْ رِ كَ الْ  آنُ رْ قُ الْ  وَ اب هُ تَ كِ ا الْ ذَ هَ 
 ى ثيَداناوة قورئانى ثريؤزة .يَئةو كتيَبةى ث

بيَت لةئةحكامةكانيدا ئةوة دووثات دةكات كة رِيَطرى  بؤية ئةو كةسةى دادوةر
ثآ ثيَنراوةكة قورئانة ، نةك نةزانينى حوكمى ثآ نان بة يةكةم نةزانينة بةوةى كة 

 قورئاندا !!!

))  لةو برِطةيةى كة فةرموويةتى : ) له ( وة بةهةمان شيَوة رِاناو لة ووشةى
ضونكة نزيك ترين ناوى ئاشكراية  ( مصحفـال)  دةطةرِيَتةوة بؤ قورئان وقصده له ((

انةكة بيَت ـةستى قورئـة : مةبـبيَت كليَيةوة ، بةوةش مةبةستى ثيَشةوا ئاشكرا دة
ميدا ةووتةى دوو ، هةروةكو لة ) قصد الفعل (ى دةووتريَت : يَانةى ، كة ثـةو ثآ ثيانـب

، مثَّ فعله  )) أي : فعله ِبختياره أوالً  ةتى :ـئاشكرا دةردةكةويَت كة تيَيدا فةرمووي بة
 !!! ِبن هذا الكتاب هو القرآن الكرمي ... (( اً ـمـعال

بةمةش ئاشكرا دةبيَت لةدوو ووتةكةى ثيَشةوا كة ئةو مةبةستةى كة ثيَشةوا 
) ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بةمةرجى طرتووة لةووتةكةيدا مةبةستى كردةوةكةية 

 !!!! ( رِ فْ كُ الْ  دُ صْ ) قَ ، نةك مةبستى كوفر  ( = التـََّعمُّدُ  َقْصُد الِفْعلِ 

)) نةوةى سةرةوة بكات لةليَكدانةوةى ئةوةش كة زياتر ثاَلثشتى ئةو ليَكدا
) ـة ، نةك : مةبةستى كوفر  ) قصد الفعل (: كة مةبةستى كردةوةية  وقصده له ((
ر قد يكون ـ)) التعبيـة !!! ووتةيةكى ترى ثيَشةواية كة فةرموويةتى :  قصد الكفر (
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قال انتهى ره عن كفره القليب بلسان الـحال ، إذا كان تعبيـبلسان القال أو بلسان ال
، واتة :  (1)جدال (( ـحال قد يقبل الـحال ، هنا لسان الـموضوع ، أما إذا كان بلسان الـال

لةوانةية طوزارش كردن لةكردوة بةزمان و ووتن بيَت ، وة رِةنطة بةزمانى حاأل بيَت ، 
جا ئةطةر طوزارش كردنةكةى لةسةر كوفرى دَلى بةزمان و ووتن بوو ، ئةوة 

يَتةوة ، بةآلم ئةطةر طوزارشةكة بةزمانى حاأل بوو ، ئةوا ليَرةدا زمانى بابةتةكة دةبرِ
 حاأل لةوانةية جيَطةى جةدةل وموناقةشة دةبيَت .

ره عن كفره القليب بلسان القال ـ)) إذا كان تعبيووردبةرةوة لةوةى كة فةرموويةتى : 
و ووتةكان ، كةواتة : ئاشكراكردنى كوفرةكةى بةزمان هةمو موضوع ((ـانتهى ال

دةبرِيَتةوة ، دةربارةى كوفرةكةى لةناخدا ، وبةَلطةيةكى ئاشكراشة لةسةر ئةو 
كوفرةى كة لةدَليدا هةية ، ضونكة ئةو بةزمان ئةوةى ئاشكرا كرد ، و ثيَويستى 

 بةهيضى تر نية .

كؤتايى ووتةكةيدا ئاشكرا  وة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةوةشى لة
أنَّ الك ر ي كالمنا ـ)) الشاهد ، َنن نكرر فهةروةكو فةرموويةتى : تر دةكات ، 

نستدل  اووإهَّ ها .ـي اآلية اليت ذكرتَ ـا فـإبقرار الكافر كم اوإهَّ : االعب اديَّ طرن ة هعرفبنا به
 بلسان حاله .

                                                           
 (. 820ي : رقم : ـريط األول ، الوجه الثانـهدى والنور : الكفر كفران ، الشـ) سلسلة ال (1)
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مناقشة ، َي ترى هل هذا استنباط ـجال لالختالف والـحال مـواالستدالل بلسان ال
 . (1) موضوع ((ـا يكون يعلن الكفر بلسانه انتهى الـر صحيح ؟ لكن حينمـغيصحيح أو 

واتة : مةبةست ئةوةى كة ئيَمة زؤر جار لة ووتةكامناندا ئةوة دووبارة دةكةينةوة 
 ر ي طةى طةشتنمان بةوةى كة كوفرةكةى ئيعتيقادية :كة 

ا هاتووة كة كة كافرةكة خؤى دانى ثيَدا بنيَت ، هةروةكو لةو ئايةتةد بةوةى
 كة زمانى حاَلى بةبةَلطة بيَنينةوة لةسةر ئةو شتة . يان بةوةى باست كرد .

وة بةَلطة هيَنانةوةش بةزمان حاأل جيَطةى جياوازى و ووتوويَذة ، ئايا ئةمةش 
هةَليَنجاندنيَكى دروستة ، يان نادروستة ؟ بةآلم ئةو كاتةى كة بةزمان كوفرى خؤى 

 دةبرِيَتةوة . ئاشكرا دةكات ، بابةتةكة

، واتة :  موضوع ((ـا يكون يعلن الكفر بلسانه انتهى الـ)) لكن حينم : ووردبةرةوة لة
 بةآلم ئةو كاتةى كة بةزمان كوفرى خؤى ئاشكرا دةكات ، بابةتةكة دةبرِيَتةوة .

بؤضى شتةكة دةبرِيَتةوة ؟! ضونكة هيض طومان ناميَنيَت لةوةى كة كوفرةكةى 
 ية ، وكوفريَكى طةورةية ؟ بةضيش ئةوة ئاشكرا دةبيَت ؟!كوفريَكى ئيعتيقاد

 ، واتة : بة دانثيانانى كافر . )) ... إما إبقرار الكافر ((بة : 

                                                           
 (. 820ريط األول من ) الكفر كفران ( رقم :ـر ، آخر الشهدى والنو ـ) سلسلة ال (1)
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ى ئةوة يَوة خودى كردةوةكةش لةالى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ج
لسانه عن كفره م إعرابه با)) ... يقوم فعله هذا منه مقدةطريَتةوة هةروةكو فةرموويةتى : 

 ، بةو مةرجانةى كة باسيان ليَوةكرا . مصحف ((ـ، كمثل َمْن َيُدْوس ال

ثوختةى ئةوةى رِابوورد ئةوةية كة : ثآ ثيانانى قورئان يةكيَكة لةو كردارة 
كوفريانةى كة خاوةنةكةى كةوتووةتة كوفرى ئيعتيقاديةوة ، و بةَلطةيةكى يةك 

، و بزانيَت  ( دُ مْ عَ ) الْ انةكة بةعةنقةست بيَت الشة لةسةر كافريَتى ئةطةر ثآ ثيان
، ئةمةش لةالى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة  ( هِ بِ  مُ لْ عِ ) الْ ئةوةى كة ثآ ثيادا دةنات قورئانة 

رِةمحةت بيَت ـ بةَلطةيةكى ئاشكراية لةسةر كافريَتى ئةجنامدةرى ، ضونكة 
ى زمان دةطريَتةوة ، فةرموويةتى خودى كردارةكة بةو شيَوةية جيَطةى ئاشكراكردن

ئاشكراكردن و شايةتى دانيش لةسةر كوفركردنيش شتيَكى بةَلطة نةويستة ، 
 بةو كوفرة . راح الصدر (ـ) انشلةسةر كوفرى دأل و دأل ئارامى ئةجنامدةرى 

كة خةَلكانيَكى ى ئةو ووتةية ئاشكرا دةبيَت و ستةمكار بةمةش زياتر هةَلة
كة ةلبانى ـ بةرِةمحةت بيَت ـ ئةوةش لة ووتةيةياندا تةكفريى دةيدةنة ثاأل ثيَشةوا ئ

 : ندةَليَ

 !!!! أنه ال يكفر إال إذا قصد الكفر (( ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ َرمشهور عن الشيخ ـ)) ال

واتة : ئةوةى كة بةربآلو وزانراوة لةشيَخ ئةلبانيةوة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةوةية 
 ستى خودى كوفرةكةى نةبيَت !!!!!كة ئةو كةس بةكافر نازانيَت ئةطةر مةبة
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 بة ـ  تؤمةتباركردنى ثيَشةوا:  طومان وشوبهةى هةشتةم
بةوةى  كة جنيودان و سوكايةتى كردن بةخواى ـ  رِةحمةت بيَت

 !!! و ئايينةكةى بة كوفر نازانيَت  ثةروةدطار و ثيَغةمبةرةكةى

ةش هاودةنط لةطةأل ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة بة ثيَضةوانةى تومةتكارانةوة ئيَم
رِةمحةت بيَت ـ دةَليَن : جنيَودان وسوكايةتى كردن بةخواى ثةروةردطار 

وئايينةكةى كوفريَكى طةورةى شاخدارة وئةجنامدةرى لةئايني  وثيَغةمبةرةكةى 
ثاشطةزبووةتةوة ، هةروةكو لةضةندان ووتةيدا بةرِاشكاوى ئاماذة بةوة دةدات ، 

 ةش :لةوان

ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثرسياريَكى لةم بارةيةوة ئاراستة دةكريَت 
ى ذلك , ـر علـه ورسوله ، وينصح ويصـ)) الذي يسب اللَّ كة ئةمة دةقى ثرسيارةكةية : 

، واتة : ئةو كةسةى كة جنيَودةدات بةخواى ثةروةردطار  ا حكمه ؟ ((ـفم
دةكريَت ، كةضى هةر بةردةوامة ودووبارة  ، وئامؤذطاريش وثيَغةمبةرةكةى 

ئامؤذطارى دةكريَت كةضى ئةو هةر بةردةوامة لةسةرى ، ئةو جؤرة كةسة حوكمى 
 ضية ؟

، واتة : حوكمى ئةو كةسة  (1) )) كافر ((ثيَشةواش لة وةآلميدا فةرمووى : 
 كافرة .

                                                           
 (. 634 : ريط رقمـمن الش، ي ـالوجه الثان: هدى والنور ـسلسلة ال ) (1)
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دةكريَت كة وة هةر لةم بارةيةوة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثرسياريَكى ترى ئاراستة 
ه والدين ، ـ)) هناك أَنس يشتمون الذات اإلهلية ورسوَل اللَّ ئةمة دةقى ثرسيارةكةية : 

، واتة :  (2) رف الذي ينبغي أن يكون ؟ ((ـخرج هؤالء من ملة اإلسالم ؟ وما التصـفهل ي
خةَلكانيَك هةن جنيَو بة زات و خودى ثةروةردطار و ثيَغةمبةر و ئاين دةدةن ، ئايا 

 ؟جؤرة كةسانة لة ئوممةتى ئيسالم دةردةضن ؟ وة دةبيَت ضيشيان لةطةَلدا بكريَت  ئةو

خرج من ملة اإلسالم َمْن يسبُّ ـ)) أمَّا هل يبةرِيَزيشيان لة وةآلميدا فةرمووى : 
عن جواب ؛ ألنَّه هو الكفر الذي  ى سؤال فضالً ـحتاج إلـالذات اإلهلية ، هذا بال شك ما ي

، واتة : ئةما سةبارةت بةوةى كة ئايا ئةو كةسةى كة جنيَو بة زات و  ذرَّ قرنُه ... ((
خودى ثةروةردطار دةدات لةئوممةتى ئيسالم دةردةضيَت ، ئةوة هيض طومانيَكى تيَدا 
نية ، و ثيَويست بةثرسيار ناكات ض جاى ثيَويست بةوةآلم بكات !!! ضونكة ئةوة 

 كوفريَكة شاخى ليَدةركةوتووة .

را بوو خةَلكانيَكى تر ديَن و دةَليَن : هةَلةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ كة ئةمة ئاشك
 ) عذر (بةبيانوو  ربية (ـ) سوء التبة رِةمحةت بيَت ـ لةوةداية كة خراثى ثةروةردة 

                                                           
 (. 743ريط رقم : ـالشمن هدى والنور : الوجه األول ، ـ) سلسلة ال (2)



 

 

 678 ba8.org 

 ................................                    ةمحةت بي ت  لة ئريجا                               بةرائةتى ثي شةوا ئةلبانى بة ر 

دةزانيَت بؤ بةكافر دانةنانى ئةو كةسةى كة جنيَو و سوكايةتى بة خواى ثةروةردطار 
 !!! (1)دةكات 

دةووتريَت : جنيَودان وسوكايةتى بةخواى ثةروةردطار لة وةآلمى ئةم طومانةش 
كوفرى طةورةية لةالى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ، و خراثى ثةروةردةش 

 بيَت !!! ) عذر (بؤ كةوتنة ئةو كوفرةوة ، نةك بيانوو  ) سبب (هؤكارة 

تكلَّم بكلمة )) أمَّا الذي يثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 
جهل ، أو ِبيِ  سبب من هذه ـالكفر فقد يكون له وجهة نظر خاطئة ، أو من َنحية ال

 (2) ربية مثاًل ((ـيء من ذلك ، وكررته وهو سوء التـى شـإل محت أَن آنفاً ـا ألـاألسباب ، كم
ى ، واتة : بةآلم سةبارةت بةوةى كة ووشةيةكى كوفرى دةَليَت ، لةوانةية تيَرِوانينيَك

هةبيَت ، هةَلة بيَت ، يان : لةاليةنى نةزانينةوة بيَت ، يان : بةهةر هؤكاريَك لةم 
هؤكارانة ، هةروةكو ئةوةى كة من ثيَشرت ئاماذةم بةهةنديَكياندا ، و دووبارةم 

 كردنةوة ، كة بريتية لةخراثى ثةروةردة ، ئةوةش وةك منوونةيةك  .

                                                           

يء ـإذا كان هذا السابُّ سـ لَّ َجزَّ َوَعـ ه ـي يـَْعُذُر من َسبَّ اللَّ ـي : )) والشيخ األلبانـمراكشـقال ال (1)
ء التـربية !! وسَ ـالت  (. 69) عقيدة أدعياء السلفية ، ص ر قاصد للكفر !! (( ـربية قاصٌد للفعل غيـيِ 

 (. 820ريط ) الكفر كفران ( ، رقم : ـش، ريط األول ـي ، الشـهدى والنور : الوجه الثانـ) سلسلة ال (2)
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ةردطار كوفرة لةالى ثيَشةوا ئةلبانى كةواتة : جنيودان وسوكايةتى بةخواى ثةرو
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ، و خراثى ثةروةردةش هؤكارى كةوتنة كوفرة نةك بيانوو ، 

 هةروةك بة رِاشكاوى ثيَشةوا ئةلبانى دةرى دةبرِيَت .

ن ـ)) فيه فرق ـ َي أخي ـ بيئةوةتا لة ثيَشرت سةبارةت بة بيانوو فةرموويةتى : 
ي ذلك عذر  ـن إنسان يتكلم بكلمة الكفر ، قد يكون له فـنه ، وبيإنسان يعلن الردة عن دي

، واتة : برام ئةوة جياوازى تيَداية لة نيَوان ئةوةى  (( ا ذكرَن ِبلنسبة للجهال آنفاً ـكم
كة مرؤظيَك ثاشطةزبوونةوةى خؤى رِابطةيةنيَت ، لةطةأل مرؤظيَك ووشةيةكى كوفرى 

بيانوويةكى هةبيَت ، هةروةكو ثيَشرت سةبارةت بة بَليَت ، كة رِةنطة لةوةدا بةهانة و 
 نةزانيةوة بامسان ليَوةكرد .

)) فهؤالء َنن نسمعهم اليوم بسبب وة دواتر سةةبارةت بة هؤكار دةفةرموويَت : 
، واتة : جا ئةوانةى كة ئةمرِؤ ئيَمة ليَيانةوة دةبيستني ، بةهؤى خراثى ربية (( ـسوء الت

 ثةروةردةوةية .

ن من يقول هذا العمل ، أو القول  ـ)) ... ففرق بي: يش ئةوة خرايةرِوو كة لة ثيَشرت
ى الكفر ، فاألوَّل يثبت ـلكنَّه دليل أو عالمٌة عل ن من يقول هذا ليس كفراً ـكفٌر لكذا ، وبي

ة ـ، واتة : جياوازى هةي (1) الكفر ويعلِ لُه ، واآلخر ينفي الكفر ويثبت دليله أو عالمته ((
ةوةى كةسيَك بَليَت : ئةم كردةوةية ، يان ئةم ووتةية كوفرة لةبةر ئةوة ، لةنيَوان ئ

                                                           
 (. 21: ص، لعلوي سقَّاف د ) التوسط واالقتصا (1)
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لةطةأل ئةوةى كة دةَليَت : ئةمة كوفر نية !!! بةَلكو بةَلطة ونيشانةية لةسةر كوفر 
، ضونكة يةكةميان : كوفريَتى جيَطري دةكات وثاشان هؤكارةكةى ديَنيَتةوة ، كةضى 

 ات !!!ـبةَلطة ونيشانةكةى جيَطري دةك و دووةميان : نةفى كوفرةكة دةكات ،

بؤية دةبينيت ثيَشةوا جنيَو وسوكايةتى وةكو كوفريَكى طةورة جيَطري دةكات ، 
 ثاشان ئاماذة بة هةنديَك لةهؤكارةكانى دةكات .

لةم ووتةية وئةوانةش كة تؤمةتباران دةيهيَننةوة دةردةكةويَت كة : نةزانني 
ؤكارة نةك بيانوو !!! ضونكة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة بيانووة ، و خراثى ثةروةردةش ه

 تَ نْ )) ] أَ رِةمحةت بيَت ـ جياوازى كردووة لةنيَوانياندا ، هةروةكو فةرموويةتى : 
 هِ ـابُّ اللَّ : سَ  يْ أَ  ـذاك :  و، قال هذه الكلمة الكافرة من دهشة  [ كَ بُّ  رَ َنَ أَ ي وَ دِ بْ عَ 
ئةى ) ، واتة :  (2) ا ... ((ـر بينهمـه ، فهناك فرق كبيها من سوء تربيتـالقَ  ـ  ولِ سُ الرَّ وَ 

ئةو ووشة كوفريةى ووت  ( ومنيش ثةروةردطارى تؤم يتبةندةى منتؤ ثةروةردطار 
لةسةرسام بوونةوة ، وة ئةوةشيان ـ واتة : ئةوةى كة جنيَوى بة خواى ثةروةردطار و 

، بؤية جياوازيةكى داوة ـ بة هؤكارى خراثى ثةروةردة ووتوويةتى  ثيَغةمبةر 
 طةورة لةنيَوانياندا هةية .

                                                           
ــة : (2) ــةثوختى ل ــ(  752ريط رقــم : ـهدى والنــور : الوجــه األول ، الشـــ) سلســلة الــ ب ةوة ـ

 وةرطرياوة .
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بةآلم ليَرةدا ثيَويستة ئةوة رِوون بكريَتةوة كة : ئةوةى لةووتةكانى ثيَشوودا 
ة !!! ئايا ئةوة دةطةيةنيَت كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ ) عذر (خرايةرِوو كة نةزانني بيانوو 

بةرز  ثيَويستة لة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ مةبةستى ئةو كةسةية كة دةزانيَت ضى
؟!!! يان مةبةستى  رِاطرتن و رِيَزطرتن لة خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى 

ئةو كةسةية كا نازانيَت واتاى ئةم ووشةية ، يان ئةم ووتةية ، جنيودان و 
 ؟!!! سوكايةتية بة خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى 

ةت بيَت ـ مةبةستى كةسى بيَطومان مةبةستى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمح
دووةمة ، ئةوةى كة وواتايةك يان ووتةيةك دةَليَت و نازانيَت جنيودان و سوكايةتية 

 . بةخواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى 

 بةَلطةى ئةم رِاستية ئةوةية كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة
وفريَكى طةورةى دادةنيَت ، و ووتةيةكيدا دواى ئةوةى كة جنيودان و سوكايةتى بة ك

دةَليَت : هةرطيز رِوونادات لة كةسيَكةوة كة بةشيَوةيةكى رِاست ودروست باوةرِى 
ى ـيء علـ)) إنَّ اإلنسان إذا آمن بشبةثةروةردطارى هيَنابيَت ، هةروةكو فةرموويةتى : 

ا لةسةر ، واتة : ئةطةر مرؤظ ئيمانى بةشتيَت هيَن (1) حقيقته يستحيل أن يسبَّه ((
 حةقيقةتةكةى ئةوا هةرطيز نابيَت كة جنيَوى ثيَبدات .

                                                           
 (. 297ريط رقم : ـي ، الشـهدى والنور : الوجه الثانـ) سلسلة ال (1)
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رِاشكاوى ئاشكراى كردووة  وة ئةوةش كة ثيَشةوا ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بة
 ه ـ)) هناك أَنس يشتمون الذات اإلهلية ورسوَل اللَّ دةكريَت كة : هةروةكو ثرسيارى ليَ

، واتة :  الذي ينبغي أن يكون ؟ ((رف ـخرج هؤالء من ملة اإلسالم ؟ وما التصـ، فهل ي
خةَلكانيَك هةن جنيَو بة زات و خودى ثةروةردطار و ثيَغةمبةر و ئاين دةدةن ، ئايا 

 ئةو جؤرة كةسانة لةئوممةتى ئيسالم دةردةضن ؟ وة دةبيَت ضيشيان لةطةَلدا بكريَت .

 يسبُّ خرج من ملة اإلسالم َمنْ ـ)) أمَّا هل يئةويش لة وةآلمدا دةفةرموويَت : 
عن جواب ؛ ألنَّه هو الكفر الذي  ى سؤال فضالً ـحتاج إلـالذات اإلهلية ، هذا بال شك ما ي

 ذرَّ قرنُه .

مناسبة : أنَّ َمْن صدرت منه كلمة الكفر له ـي مثل هذه الـولكن الذي ميكن أن يُقال ف
 . أنَّه ال يدري ما يقول وإهَّا أن يعِن ما يقول . إهَّا ن :ـحالة من حالتي

جواب السابق أنَّه كافر مرتد عن دينه .. ولو كان هناك حاكم ـى الـحالة األولـففي ال
 . « وهُ لُ تُـ اقْـ فَ  هُ نَ يْـ دِ  لَ دَّ بَ  نْ مَ  » : ه ، فهذا يصدق عليه قوله ـا أنزل اللَّ ـحكم ِبـمسلم ي

القادَينية ـ ه ـ لكنه مثل ـحمدًا رسول اللَّ ـه وأن مـًا يشهد أن ال إله إال اللَّ ـلو أن مسلم
خامت األنبياء ، هذا يقتل .. ألنه أنكر شيئًا معلومًا من الدين  حمد ـأنكر أن يكون م

ى ـ.. إل ه ـرورة ، ما ِبلك من سب  الذات اإلهلية !! ما ِبلك من سب  رسول اللَّ ـِبلض
 آخره .
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ا كان يعِن ما ى إذـحالة األولـي الـر مرتدًا وأنه يقتل ردًة .. هذا فـفال شك أن هذا يعتب
 يقول .

 يء من التفصيل :ـأمَّا إْن كان ال يعِن ما يقول ، فهذا ال بُدَّ من ش

 يقول كلمة عربية ال يفقه معناها وهي كفر . اً ـ إمَّا أْن يكون أعجمي   1

ي اللغة العربية ومعاد يفقه ؛ فيتكلَّم بكلمة الكفر ـنس اً ـْمْسَتعجم ـ أو أْن يكون عربي اً  2
 ها كلمة الكفر ... .َـّ هم أنوهو ال يف

 مرتدُّ وحكمه القتل .ـفَمْن نطق بكلمة الكفر وهو يدري ما يقول فهو ال

َقة فـوَمْن كان ال يدري لسبب أنَّه ل معّن الذي تضمنه كالمه ... ، أو ـي الـم يعرف الدِ 
فهو ال هذه صورة أخرى ـ  قال كلمة الكفر وهو يدري ما يقول ، ولكنَّه قاهلا وهو مضطر اً 

يَمانِ  ]:  ـى ال  عَ ت  ـ ي ذلك نزل قوله ـيكفر ، وف ْكرِهَ َوقَلْبُُه ُمْطَمئِنٌّ بِاْْلِ
ُ
) النحل  [ إَِلذ َمْن أ

 :106 ) )) ... (1) . 

واتة : ئةما سةبارةت بةوةى كة ئايا ئةو كةسةى كة جنيَو بة زات و خودى 
هيض طومانيَكى تيَدا نية ، و ثةروةردطار دةدات لةئوممةتى ئيسالم دةردةضيَت ، ئةوة 

ثيَويست بةثرسيار ناكات ض جاى ثيَويست بةوةآلم بكات !!! ضونكة ئةوة كوفريَكة 
 شاخى ليَدةركةوتووة .

                                                           
 (. 743ريط رقم : ـهدى والنور : الوجه األول ، الشـ) سلسلة ال (1)
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بةآلم ئةوةى كة دةتوانريَت لةم جؤرة باسانةدا بووتريَت ئةوةية كة : ئةو كةسةى 
 كة ووتةى كوفرى ليَدةكةويَتةوة يةكيَك بةم دوو بارةى هةية :

 يان : دةزانآ ضى دةَليَت . وة يان : نازانيَت ضى دةَليَت .

 آلمةكةى ثيَشووة ـ ئةويش ئةوةية كة كافرة وةارى يةكةمدا ـ وـبيَطومان لةب
ثاشطةزبووةتةوة لة ئايينةكةى ... وة ئةطةر كاربةدةستى موسَلمان هةبيَت حوكم 

فةرموودةيةى ثيَغةمبةرى بةوة بكات كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، دةبيَت ئةو 
خواى لةسةر جيَبةجآ بكات كة فةرموويةتى : ئةو كةسةى ئايينةكةى خؤى 

 طؤرِيةوة ، ئةوا بيكوذن .

))  : يةتومان بيَنيَت وبَليَتاقاديانى ـ ش كةسيَكىئةطةر موسَلمانيَك ـ وةكو 
  حمد (ـ) م ، بةآلم نكوَلى لةوة دةكات كة ه ((ـحمد رسول اللَّ ـه ومـال إله إال اللَّ 

 كؤتا ثيَغةمبةرة ، ئةمة دةكوذرآ ، ضونكة نكوَلى لةشتيَك كردووة لةئايني
ثيَويست بة بةَلطة ناكات ، و لةالى هةمووان زانراوة ، ئةى دةبيَت حاَلى ئةوة ضؤن 
بيَت كة ضنيَو بة زات و خودى خواى ثةروةردطار دةدات ؟!! يان ئةوةى كة جنيَو بة 

 ت ... هةتا دواى .بدا ثيَغةمبةرى خوا 

طومان لةوةدا نية كة ئةمة بةثاشطةزبوو دةذميَردريَت و لةبةر 
 ثاشطةزبوونةوةى دةكوذريَت .. ئةمة لةحاَلةتى يةكةمدا ئةطةر زانى ضى دةَليَت .
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بةآلم ئةطةر نةزانآ ضى دةَليَت : ئةمةيان ثيَويستى بةهةنديَك رِوونكردنةوة 
 هةية :

رة عةرةبة ، و ووشةيةكى عةرةبى دةَليَت ، ـ يان ئةوةية كةسيَكى غةي 1
 كةضى واتاكةى نازانيَت ، و ووشةكةش كوفرة .

،  تةوةـ يان كةسيَكى عةرةبة لةرِةطةزدا ، بةآلم زمانى عةرةبى لةيادضووة 2
 وليَى تيَناطات ، ووشةى كوفر ديَتة سةر زمانى ، و ناشزانيَت ووشةيةكى كوفرية .

دةَليَت ، ودةشزانآ واتاى ضية ، ئةو كةسة جا ئةو كةسةى كة ووشةى كوفر 
 ثاشطةزبووةتةوة لةئايني وحوكميشى كوشتنة .

وة ئةو كةسةش كة نازانيَت ـ لةبةر هؤكاريَك ـ وةك ئةوةى ووردةكاى لةواتادا 
نةزانيَت لةووتةكةيدا ... يان ووشةيةكى كوفرى ووتووة ونازانآ ضى دةَليَت ، بةآلم 

ى كافر نابيَت ، يَكة شيَوةيةكى ترة ـ ئةو كةسة ث لةبةر زةرورةت ووتوويةتى ـ
 ]ووتةى خواى ثةروةردطاريش لةسةر ئةم جؤرة كةسانة دابةزيوة كة فةرموويةتى : 

يَماِن  ْكرِهَ َوقَلْبُُه ُمْطَمئِنٌّ بِاْْلِ
ُ
 . [إَِلذ َمْن أ

جنيودان وسوكايةتى بةخواى ثةروةردطار  لةم ووتةيةوة ئةوة ئاشكرا دةبيَت كة :
 ى لةئايني دةردةضيَت .يَكوفريَكى طةورةية وخاوةنةكةى ث وثيَغةمبةرةكةى 

 وة لةكاتى ثيادةكرن و حوكمدان لةسةر تاك و كةسى تايبةتدا :
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يةكةم : سوكايةتى وجنيَو دةدات و بةئاطاشة لةوةى كة دةيَليَت ، ئةمة كافرة و 
 ثاشطةزبووةتةوة لةئيسالم .

، بةآلم بآ ئاطاية لةوةى كة دةيَليَت : ئةمةيان  دووةم : سوكايةتى وجنيَو دةدات
 كافر نابيَت و ناتوانريَت حوكمى ثاشطةزبوونةوةى بةسةردا بدريَت .

سآيةم : سوكايةتى وجنيَو دةدات ، و دةشزانيَت واتاى ووتةكةى ضية ، بةآلم لة 
يَت دا بووة ، ئةمةشيان كافر نابيَت وناتوانرـ ) اإلكراه ( ـىبار و حاَلى زؤرةمل

 . (1)حوكمى ثاشطةزبوونةوةى بةسةردا بدريَت 

جهل ِبنَّ اللفظ الذي قاله أو الكالم الذي تكلَّم به ـ) ال : كةواتة نةزانينى واتاى ووتة
 جهل حبكم السب  (ـ) ال : ، نةك نةزانينى حوكمى سوكايةتى جنيَودان هو سبٌّ (

ئةوةى كة ئةو كارةى بيانووة بؤ حوكم دان لة سةر تاكى ديارى كراو ، لةطةأل 

                                                           
ان ـر مضاد اإلميـه ورسوله كفر أكبـ: )) سب اللَّ  ي السلسلة الصحيحةـف ـ هُـاللَّ هَُمِحـ َر يـلبانقال األ (1)

 (.ر (ـمعتبـال هرطـخرج للمتلبس من دائرة اإلسالم بوجود شـمن كل وجه ، وهو م
ــ َرو ســئل الشــيخ عبــدالرزاق عفيفــي  ــِحـ ــ ُهَم ين أو مستهزئ ِبلــدين أو ســاب الــدـ: مــا حكــم الــ ـ هُـاللَّ

أو القرآن العظيم هل يكفـر ولـو كـان جـاهاًل ؟ فقـال الشـيخ عبـدالرزاق : هـذا البـاب   الرسول 
ره من أبواب الكفـر يعلـم ويـؤدب ، فـإن علـم وعانـد بعـد التعلـيم والبيـان كفـر . وإذا قيـل : ال ـكغي

ـــ ـــاه يكفـــر ـيعـــذر ِبل ـــيس معن ـــم ويـــؤدب ول ـــاوى ورســـائل مســـ(( جهل ، فمعنـــاه يعل يخ احة الشــــ) فت
 (. 1/173 :عبدالرزاق عفيفي 
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ثآ ئةجنام بدريَت ، لةطةأل ئارامى دأل و ثرى لةئيمان . خواى  ـآبةزؤرةمل
 ثةروةردطاريش زاناترة .

وة هةر لةم بارةيةوة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم ثرسيارةشى 
عض )) وردت بعض اآلَثر عند بعض األئمة وعن بئاراستةى دةكريَت كة تيَيدا هاتووة : 

روه كفر ردة ـمد بكفر شامت الرسول واعتبـالصحابة كخالد بن الوليد وبعض األئمة كاإلمام أح
، واتة : ضةندها ئةسةرمان ثيَطةيشتووة ى إطالقه .. نرجو اإلفادة ؟ (( ـ.. فهل هذا عل

 لة هةنديَك لة ثيَشةوايان و لةهةنديَك لةهاوةآلنةوة ، وةكو خالدى كورِى وةليد 
لة ثيَشةوايان وةكو ئةمحةد باس لةكافريَتى ئةو كةسة دةكةن كة جنيَودةر و هةنديَك 

بة ثاشطةزبوونةوة دةزانن ... ئايا ئةم باسة بة رِةهايى واية  بة ثيَغةمبةرى خوا 
 ... داواكارين سودمةندمان كةيت ؟

ى ـ)) ما نرى ذلك عللةوةآلمدا دةفةرموويَت : ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بةرِيَزيشيان 
ربية ، وقد يكون عن ـجهل وعن سوء التـجًا عن الـطالق .. فقد يكون السب والشتم َنتاإل

هذه الصورة : عن قصد ومعرفة فهو ـرًا قد يكون عن قصد ومعرفة .. فإذا كان بـغفلة ، وأخي
رت إليها ، ـالردة الذي ال إشكال فيه .. أما إذا احتمل وجهًا من الوجوه األخرى اليت أش

 . (1) ر ((ـى التكفيـمسارعة إلـر أهم إسالمياً من الـي عدم التكفيـفاالحتياط ف

                                                           
 (. 820ريط : ـشسلسلة الـهدى والنور ، )  (1)
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 وانةيةةلواتة : نةخيَر وانابينم كة مةبةستيان بةشيَوةى رِةها بيَت .. ضونكة 
جنيودان قسةثيَكردنةكة لةنةزانني وخراثى ثةروةردةوة بيَت ، وة رِةنطة بةهؤى بآ 

ان رِةنطة بةمةبست وزانينةوة بيَت .. جا ئاطاييةوة بيَت ، هؤكارةكةى ، وة دوايينيشي
ئةطةر بةم شيَوةية بوو : مةبةست وزانينى لةطةَلدابوو ، ئةو كاتة ثاشطةزبوونةوةية 

رِووانة هةَلدةطرت كة و وهيض كيَشةيةكى نية ، بةآلم ئةطةر هةر رِوويةكى ترى لة
وةك بنةوايةكى  ئاماذةم ثيَدان ، ئةوا تةكفرينةكردن وئيحتياتكردن تيَيدا ثيَشرتة ـ

 ئيسالمى ـ لةوةى كة ثةلةبكريَت لةتةكفريكردنى .

 ليَرةدا هةمان ووتةى ثيَشوو دوبارة دةكريَتةوة كة : 

ى ، نةزانينى واتاى يَلة ووتةكةى ثيَشةوادا مةبةست ث جهل (ـ) النةزانني 
) القصد ( ويست وة  ووتةكةيةتى ، نةك نةزانينى حوكمى جنيودان و سوكايةتى .

 . ـآواتة : جنيَودان و سوكايةتيةكة بةويستى خؤى بيَت نةك بةزؤرةمل يش ،
)) والفعل إذا آذى النيب ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (ثيَشةوا 

 م يقصد صاحبه أذاه فإنه ينهى عنه ويكون ـر أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه ، ولـمن غي
ا يؤذيه وصاحبه يعلم أنه ـمـإذا قصد أذاه أو كان ممعصية ، كرفع الصوت فوق صوته ، فأما 

 يؤذيه ، وأقدم عليه مع استحضار هذا العلم ، فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل ((
، بةبآ ئةوةى  ، واتة : هةر كرداريَك ئةطةر ئةزيةتى ثيَغةمبةرى خوا بدات  (2)

                                                           
 (. 120/ 2:  علـى شامت الرسول ، البن تيمية مسلولـ) الصارم ال (2)
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ستى ئةوة نةبيَت كة خاوةنةكةى بزانيَت كة ئةزيةتى دةدات ، وة خاوةنةكةشى مةبة
ليَدةكريَت ، وبةتاوان دادةنريَت ، وةكو  (نةهى  )ئةزيةتى بدات ، ئةوا ياساغى 

دةنط بةرزكردنةوة بةسةر دةنطيدا ، بةآلم ئةطةر مةبةستى ئةزيةتدانى بيَت ، يان 
لةو شتانة بيَت كة ئةزيةتى دةدةن ، وخاوةنةكةشى دةيزانى كة ئةزيةتى دةدات ، 

لةطةأل بوونى ئةو زانينة ، ئةوا ئةو شتةية كة كوفر ثيَويست دةكات وئةجنامى بدات 
 ، و كردةوةكان بةتاأل دةكاتةوة .

م ـ)) والكالم إذا ليش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن القيم (وة ثيَشةوا 
م ـاه : لر معنـيرد به قائله معناه ، إما لعدم قصده له ، أو لعدم علمه به ، أو أنه أراد به غي

، واتة : ووتة ئةطةر  (1) ه الذي أرسل به رسله ((ـم يرد به كالمه . هذا دين اللَّ ـيلزمه ما ل
بيَذةرةكةى مةبةستى واتاكةى نةبيَت ، لةبةر ئةوةى كة مةبةستى ئةوة نةبووة ، يان 
: لةبةر نةزانينى بؤ ئةو واتايةى ، وة يان : مةبةستى لةووتةكةيدا واتايةكى ترة 

ةواتاكةى خؤى ، ئةو كاتة خوازيارى ئةوةى ناخريَتة سةر كة ووتةكةى جطة ل
 مةبةستى نية .

لةكؤتايى ئةم بةشةدا دةَليَم : ئةمةى خرايةرِوو بؤضوونى ثيَشةوا ئةلبانية ـ بة 
رِةمحةت بيَت ـ كة تيايدا هاودةنطة لةطةأل ثيَشةوايان وزايانى ثايةبةرزى ئيسالم : 

بةكوفر وثاشطةزبوونةوة زانيوة ، بةو شيَوةيةى كة كة جنيَودان وسوكايةتيان 
 خرايةرِوو .

                                                           
 (. 403/  4: ، البن القيم ن ـموقعيـعالم الإ)  (1)
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 ؟! و بؤضى ، رِةواج بةم تؤمةتانة دةدات ىَك

تؤمةتباركردن و تواجندان كار و سيفةتيَكى نوآ نية ، بةَلكو ئةو كارة  سيفةتى
ةكو ضةكيَك دزيَوة هةر لةكؤنةوة هةية وطومرِايان وبةرهةَلستكارانى رِةوايى و

بةكاريانهيَناوة بؤ ضةواشةكارى وئاوةذووكردنى رِاستيةكان ، وشيَواندنى كةسايةتيةكان 
 ، بؤ طةشنت بةمةرامةكانيان !!!

نةوةستاوة كة رِووبةرِووى تةنها زانايان بيَتةوة ، بةَلكو ئةم كارة تةنانةت  لةوةشدا
مبةرانن ـ صةآلت و سةالمى بةرِيَزترين دروستكراوةكانى خواى ثةروةردطار ـ كة ثيَغة

خوايان لةسةر بيَت ـ ليَى ثارِيَزراو نةبوون و دةمى تؤمةتبارانيان طةشتؤتآ ، و 
 لةاليةن ئوممةتةكانيانةوة تانة و تؤمةتيان دراوةتة ثاأل !!!

إِنذا لَََنَاَك ِِف َضََلٍل ُمبنٍِي  قَاَل يَا  ]دةووتريَت :   ) نوح (ئةوةتا بة ثيَغةمبةر 
نَْصُح قَوْمِ 

َ
ِ َوأ بَل ُِغُكْم رَِساََلِت َرّب 

ُ
ِ الَْعالَِمنَي  أ  لَيَْس ِِب َضََللٌَة َولَِكّن ِ رَُسوٌل مِْن رَب 

ِ َما ََل َتْعلَُموَن  ْعلَُم مَِن اَّللذ
َ
 . ( 62ـ  59) األعراف :  [لَُكْم َوأ

 بةم ثيَغةمبةرة بةرِيَزةيان يش  ) صاحل (قةومةكةى ثيَغةمبةر طةل و وة 
 ]دةووت : كةسيَكى درؤزن وخراثةكارة ، هةروةكو لةقورئانى ثريؤزدا هاتووة : 

لِِْقَ 
ُ
أ
َ
ا ِمنذا َواِحًدا نَتذبُِعُه إِنذا إِذًا لَِِف َضََلٍل وَُسُعٍر  أ بََّشً

َ
بَْت َثُموُد بِانلُُّذرِ َفَقالُوا أ  َكذذ

َِشٌ 
َ
اٌب أ ِْكُر َعلَيْهِ ِمْن بَيْنِنَا بَْل ُهَو َكذذ  . ( 25ـ  23) القمر :  [ اَّل 
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بةهةمان شيَوةى ئوممةتانى تر بة  يش  ) هود ( ثيَغةمبةر وة قةومى
 . (54) هود : [إِْن َنُقوُل إَِلذ اْعََتَاَك َبْعُض آلَِهتِنَا بُِسوٍء  ]: دةووتثيَغةمبةرةكةيان 

وت : يان دةو ) موسى (و  ) هـارون (وة دار و دةستةى فريعةونى سةركةشيش بة 
ئةم دوو ثيَغةمبةرة بةرِيَزةى خوا ساحر وجادووبازن ، هةروةكو خواى ثةروةردطار 

قَالُوا إِْن َهَذاِن  ]لةسةرطوزةشتةياندا بؤى طيَرِاوينةتةوة كة دةفةرموويَت : 
رِْضُكْم بِِسْحرِهَِما َوَيْذَهبَا بَِطرِيَقتُِكمُ 

َ
ْن ُُيْرَِجاُكْم ِمْن أ

َ
 لََساِحَراِن يُرِيَداِن أ

 . ( 63) طه :  [الُْمثََْل 

وةكو هةموو ثيَغةمبةران ـ صةآلت و سةالمى  وة كؤتا ثيَغةمبةريش 
خوايان لةسةر بيَت ـ بةشيَك لةو تاوانكاريةى دةرحةق كراوة وثريشكى ئةوةى 

 ]ى ووتراوة : يَلةئوممةتةكةيةوة بةركةووتووة ، ئةوةتا قورئان بؤمان دةطيَريَتةوة كة ث
لُوَن  بَْل قَالُوا وذ

َ
رِْسَل اْۡل

ُ
تِنَا بِآيٍَة َكَما أ

ْ
ْحََلٍم بَِل افََْتَاهُ بَْل ُهَو َشاِعٌر فَلْيَأ

َ
ْضَغاُث أ

َ
)  [أ
 ( . 5األنبياء : 

نذُهْم َيُقولُوَن  ]وة هةر لةقورئانى ثريؤزدا ـ لةم بارةيةوة ـ هاتووة : 
َ
َولََقْد َنْعلَُم أ

َما ُيَعل ُِمُه بََّشٌ لَِساُن ا ْعَجَِمٌّ وََهَذا لَِساٌن َعَرِّبٌّ ُمبنٌِي إِنذ
َ
ِي يُلِْحُدوَن إَِِلْهِ أ )  [َّلذ

 . ( 103النحل : 
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جا لةبةر ئةوةى زانايان وثيَشةوايانى ئيسالم بةمرياتطرى ثيَغةمبةران ـ صةآلت 
نةبوون  وسةالمى خوايان لةسةر بيَت ـ دةذميَردريَن دةبينني : ئةوانيش ثاريَزراو

توانج ليَدان ، و درؤ بؤ كردن ، و هةر سةردةميَكيش  ردن ولةتؤمةت بارك
 لةسةردةمةكان بيانوو و هؤكارى خؤى هةبووة بؤ ئةو تؤمةتباركردن و تواجندانانة .

منووى زيندوو كة لةم نووسينةدا باسى ليَوة بكريَت ثيَشةوا ئةلبانية ، كة 
ى ليَبدةن ، و جاريَك بةوةى نةزانكاران و الريَبووان هةوَلى ئةوةيان داوة تانة و تواجن

 كة :

 .((!!! ...(!!!مةرجةئةية )ئةَلبانى لة حاكميةتدا غوالتى  ))يةكيَكيان دةَليَت : 

 . ((!!! كاريطةرى ئريجائى كةوتووةتة سةر)):دووةميان : بةوةى كة ووتوويةتىوة 

 . ((ئريجائى تيَداية !!!  ))وة ئةوى تريان دةَليَت : 

كة لةرِاستيدا هيض بنةوايةكى  ترتؤمةتى ناقؤآل و بآ بنةوا وة سةدةها 
بؤ هةنديَك لةووتةكانى  ةزانستيان نية جطة لةطومان وليَكدانةوةى ستةمكاريان

ـ هةروةكو لةثرس وباسى طومان و تؤمةتباريةكانيان ئةم فةرموودةناسةى سةردةم 
ديَرِة هؤنراوةية هةروةكو ئةم ضةند ـ بةو جؤرة كةسانة  ئيَمةش، خرايةرِوو ـ 

 :ـ دةَليَني سةبارةت بةيةكيَكيان ووتراوة 

 ِديـــْدَوًة لْلُمْقتَـــُد جهَلَك قُ ــَدا        أَُترِيــاَذا بَــــِه َمـــــي َغي ِ ـاِدراً فِ ـــــاسَ ـيَ 
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 دِ ـــاِم السَّي ِــــمَ ُة اإْلِ ـــــاَلفَ خَ ــا مُ هَ يْـ فِ       ِطٌل  َي ِبَ  هِ يِت ُتَك ( الَّ قَ اَبْت ) َحِقيْـ خَ 

 اِحـدِ ِل ُسوٍء فـَْلَتِخْب ِمْن جَ َأهْ  ِمنْ         َرٍة ــــي زُمْ ـداً فـــاحِ ــاجَ ْرتَـُه يَ ـَأَحشَ 

 ْذَهُبَك الرَِّديـاَهُة اْلَفْحَوى َومَ فَ تَـ وَ      ٌر    ـــاهِ ِحْقُد نـَْفِسَك ظَ اُء وَ ُهـرَ ـا الْ هَ يْـ فِ 

 ِد ؟ــــٍل َأْم َِبْمـٍر َأْوحَ ـوْ ـِد قَ ِديْ ــجبَ     ًة     ـاهَ ــفَ َت سَ يْ ْل أَتَـ ــهَ ا َأَضْفَت وَ ـاذَ مَ 

بةراستى ئةوةش ستةميَكى زؤر طةورةية لةو زانا بةرِيَزة كة دةيةها ساَلى 
 ، و تتةمةنى ثرِ زانستى تةرخانكردووة بؤ بآلوكردنةوة وسةرخستنى سوننة

وممةتة ، هؤكارى سةرةكى ئةو بريوباوةرِى ئةهلى سوننة و سةلةفى صاَلحى ئةم ئ
تؤمةتباركردنةش دةطةرِيَتةوة بؤ خاَليَكى زؤر طرنط كة يةكيَكة لةطرفتةكانى ئةم 

ـ بة رِةمحةت  ن (ـحمد بن صاحل العثيميـ) مثيَشةوا وشةرعزانى ئوصوَلى  سةردةمة ، و
وا بيَت ـ ئاماذةى ثيَداوة لة ووتةيةكى زيَرِينيدا كة سةبارةت بة بةرائةتى ثيَشة

)) لكنَّ بَعَض الناِس يُريُد أن ُيكفِ َر ئةلبانى لةئريجا فةرموويةتى ، و تيَيدا هاتووة : 
ِر فهو ُمرجئيٌء ـ ـي هذا التَّكفيـه بِه ، مثَّ َيدَّعي أنَّ من َخالفُه فـم ُيكفِ رهم اللَّ ـا لـه ِبـعباَد اللَّ 

م هةنديَك خةَلك هةن ئةيانةويَت ، ، واتة : بةآل (1) هتاًَن ـ ... ((ـَكِذًِب وُزورًا َوبُ 

                                                           
ــــ) َكَمـــ (1) ـــَع َمَشـــايِخ اـَمــــرِيِط : ُمَكالَ ـي َشــــا ِف ـــم : ات َهاتِِفيَّـــة َم ـــَلِفيَّة ، َرَق ، إْصـــَدار :  4لـــدَّْعَوِة السَّ
 (. ـم 2000/ 12/6اَن ذِلَك بَِتارِيِخ : َجَزائِِر ، وَكَ ـاِج َوالتـَّْوزِيِع ـ الُهَدى ِلإِلنـْتَ ـَجاِلس الْ ـمَ 

 فاألل اني وابن بوا  يف عالورنا كاإلهواا   : ))  ـ هُـاللَّ ُهظ ِفـ َحي ـمدخلـحمد بن هادي الـوقال الشيخ  م

نعـم ،  ا ـمَِهيْل َع ُهان َوض ِرى َوال عَت  ِهاللَّ ة َمْحَرـ ف ، وما زلت أقول ذلـك ،  أمحد وإسحاق ابن راهمنه يف عالرهما
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ى كافر يَبةندةكانى خواى ثةروةردطار تةكفري بكةن ، بةوةى كة خواى ثةروةردطار ث
نةكردوون ، ثاشان ديَت بةدرؤ وبوهتانةوة دةَليَت : ئةوةى ثيَضةوانةى بيَتةوة لةو 

 بةكافركردنةدا ، ئةوا مورجيئةية !!!

                                                                                                                                                 

جد ـى بعـض تـــى ردود بعضــهم علــ.... فأهـل العلــم إذا نظـرت إلـ وال نوبك ما يف األل وواني إالم هوورنض 
فغالب ال نن نبك مممن يف الشو خ ونرهمنوه   ،  ألهماءأهّا هؤالء أهل الس ه وأهل افيها العلم والفائدة ، 

: هوا ممون ننبح ومن النح وة      ـ ِهْيـل َع ِهاللَّـ ة َمـْحــ َرب  ا ها كما قوا  الشو خ حممود و أي : ابون العثو مني        

؟  هؤالء هواذا ن وا  فو  ا   ... وهكـذا ،  ونرندون البمصل إىل ها ها ع  ه ب  ا الكاا!!!  البك رينة
 وإنّما أرادوا أن نبمصّو ما إىل هورادها بإسو اط أهول الع وا     ،  رهمن ش اطني اإلن هؤالء ن ا  ف  ا جم

فإذا انبكعت اهل  وة خ وت ال  ومب ، فوإذا خ وت ال  ومب       !!!  ونكع ه  ب ا هن ق مب الناس العاا!!! 
لعقيـدة ه منصـور واـه ديـن اللَّــحمد للَّــ، والـ  كمن هؤالء أن نغرسما ف  ا ها شاؤوا وأن ن ملما ها شاؤوا

) منابر أهل السلفية ـ ره ... (( ـي كل  زمان ومكان من ينصـهي ء لدينه فـه يـواللَّ ، حروسة ـحمي ة ومـم
ي إال  مـريض ، نقـالً عـن : شـريط مسـائل فقهي ـة ـي األلبانــر اإلسالمي العام ، ال يتكل م فـمنبـر العام ـ الـمنبـال

 (. ـ ُهاللَّ ُهظ ِفـ َحي ـمدخلـحمد بن هادي الـومنهجي ة للشيخ م

ــ َحي ـمدخلـــوقــال العالمــة الشــيخ ربيــع بــن هــادي ال ــِفـ ــ ُهظ  الشوواهد أنَّ هوو ا اهلوو نان اآلن  : ))  ه ــاللَّ

ونشواركمن ا إىل حود بع ود      ،  حيم ومن روح اخلومارج   هوؤالء :  باإلرجواء واإلرجواء وفوان هرجويء    
وكـذلك  ]ي التوحيـد ـ(( ) كلمـة فـ  انشاركمن ا يف ال د ع ى أهل السونّة والكو ب واالفورتاء ع و     

، وأصل الكتاب  86جديدة ، ص ـحدادية الـال الـبعض أعم ـى، وتعليق عل [جعلناكم أمة وسطاً 
 (. 21/12/1425 :ي ـي فـمدخلـشيخ العالمة ربيع بن هادي الال: لقاء مع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط ) :  ال
http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002 .) 

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002
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 ثةجنة دةخاتة سةر نيَهيَنى ئةو تؤمةت و بةرِاستى ئةم ووتةيةى ئةم ثيَشةواية
درؤيانةى كة دةدريَتة ثاأل ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ، لةكاتيَكداية كة 
ثةرتوك و ووتةكانى ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثيَضةوانة بوونةوة ودذايةتى كردنى 

ومانطى ضواردة بؤ ئريجا وبريوباوةرِة طومرِاكارةكانيان وةكو خؤرى نيَوةرِؤ 
 لةئامسانيَكى ساماَلى بآ هةورادا ديارة .

كةواتة نهيَنى ئةم كارة لةوةداية كة ثيَشةوا ئةلبانى بةنووسراو و ووتةكانى ، 
وةكو درِكى ضاو و زةرِنةقوتةى قورِطى ئةوانة بووة كة دةيانةويَت خةَلكى موسَلمان 

دا بيَت ، و رِيَطرةكانى بةكافر بزانريَت بآ ئةوةى كة مةرجةكانى تةكفرييان تيَ
تةكفرييان تيَدا هةَلبطريدريَت ، و وةكو جارى جاران و ثيَشةنة خةوارجيةكانيان 

 موسَلمانانيان بةتاوان تةكفري كردووة !!!

بؤية ديَن وئةم تؤمةت ودرؤيانة دةكةن !!! بةآلم ووتةكان ئةوةندة الوازن باس 
ـ بة  مجذوب (ـحمد الـ) منية ... شيَخ ثيَويستيان بة بةرثةرضدانةوة  كردنيان بةسة و

رِةمحةت بيَت ـ كة مامؤستاى زانكؤ بووة لةوةسفى ئةم هيَرشانةى كة دةكريَنة سةر 
 : (1)ئةو ثيَشةواية و لةباسى ضاكةكانيدا فةرموويةتى 

                                                           
ــ ذوب ـمجـــد الـحمـــالشــيخ م (1) ــِحَرـ ــ ُهَم ها إِبن رائســة ـامعة اإلســالمية ) قالـــجـــي الـاألســتاذ فــ ـ هُـاللَّ
 289ص ،  1اء ومفكـرون عـرفتهم : م ـللجامعة اإلسالمية ، عن : كتـاب علمـ ـ هُـاللَّ هَُمِحَرـ مفيت ـال
.) 
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  ِفـي الْـَمَوازِْينِ قَاُلوا َأاَل ِمْن ِكْلَمــٍة ِفـي الشَّْيِخ تـُْنِصُفُه        فـََقـْد طََغى الْـَجْوُر َحَّتَّ 

ُغَها         َعْقــٌل يَـَرى الْـَحـقَّ ِفـي ِظلِ  اْلبَـَراِهْيـنِ   ُشنَّـْت َعلَــْيـــِه ُحـــُروٌب اَل ُيَســوِ 

ــــاِم َعــْن َخْيـِر النَّ  ُث الشَّ  ِبيِ ْيـنِ فـَُقـْلُت : فَـْوَق ثـَنَــــائِـي َمـــــا يـُبَـلِ ـــغُــُه         ُمـَحــــدِ 

 َوَردُُّه الْـِجـــْيـَل ِلْلـَوِحي الْـَجِلــْيِل يَـٌد          َمـــــا ِإْن يَُكـاِبُر ِفْيـــــَها َغْيـُر َمْفتُـــــونِ 

 ونِ َوَحــْسبُـــُه َأنَــُّه َهـــزَّ اْلُعـــُقـوَل َوقَـــْد         َِبَتْت ِمَن الْـِحـْجــِر َوالتـَّْقِلْيِد ِفـي هُ 

ُز َمــا بـَْيـَن َمْفــُروٍض َوَمْسنُــونِ   فََأْصَبَحــْت َذاَت َوْعــي لَْيَس يـُْعِجـُزُه         التَّْميِــيـْ

ْيُن ِســـرٌّ ِمـَن الـرَّْحـَمــــِن بـَيَـنَّـــُه         َو َرُسـولُـــُه َوِســَواُه َمـْحُض تَـْخِمـْيـنِ   َوالـدِ 

 َرى لَْيِس ِفـي يَِدِهـْم         ِإالَّ ِرَوايَــــــُة َمـْجــــــُروٍح لِـَمـــْوُهــونِ والْـَجاِمُدوَن َحَيا

ْعُر ِفـي رَُجـٍل          َيْدُعــــــوُه َحَّتَّ ِعـ ْينِ ـَفَمـا َعَسى َأْن يـَُقوَل الشِ   ـَداُه نَـاِصـَرالـــدِ 

 ـــلَـُه           َوقَــــْد َفَشــــا َفْضــلُـُه بـَْيـَن الْـَمــاَليِْيـنِ َوَأيُّ َخْيـــــــٍر ِإَذا فَـــــْرٌد تَـَجـاَهـ
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 دةرئةنجام و دوا ويَستطةى ئةم ليَكؤلَينةوةية

دةرئةجنام و دوا ويَستطةى ئةم طةشتة زانستية : كورتةباسيَك دةبيَت دةربارةى 
ةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة ئيمان و بنةواكانى ، بريوباوةرِى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِ

ى طةشتووة ، يَئةو دةرئةجنامانةى كة ئةم ليَكؤَلينةوةية ث يَىئةوةش لة رِوانطة و بة ث
 كة لة شيَوةى ضةند خاَليَكدا و بة كورتى دةخريَنة رِوو ، ئةوةش بةم ثيَيةى خوارةوة :

ت بيَت ـ بريتية لة : ووتة : ئيمان لةالى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحة يةكةم
 وكردةوة ، ووتةى دأل و ووتةى زمان ، كردةوةى دأل و ئةندامةكان .

: ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كردةوةكانى رِووكةش ـ سةرةرِاى  دووةم
 كردةوةكانى دأل ـ بة بةشيَك لة ئيمان دةزانيَت .

تؤأل هةية لةنيَوان رِووكةش : لةالى ئةم زاناية : ثةيوةنديةكى توند و  يةميَس
و دَلى مرؤظدا ، بةزيادبوننى ئيمانى دأل رِووكةش زياد دةكات و بةكةمبونيشى كةم 

 دةبيَتةوة .

: ئيمان لةالى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ زياد وكةم دةكات  ضوارةم
 وةيان .، زيادبوونى بةهؤى زيادبوونى كردةوةكانة و كةمبوونةوةشى بةهؤة كةمبوونة
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) : ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةو باوةرِةداية كة هةآلويَردن  ثيَنجةم
لةئيماندا دروستة ، واتة : باوةرِدار دةتوانيَت بَليَت : من باوةرِدارم ئةطةر  اإلستثناء (

 . ( هُ ـاللَّ  اءَ شَ  نْ إِ  نٌ مِ ؤْ  مُ َنَ ) أَ خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَت 

يَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةو باوةرِةداية كة : نةكردن و : ث شةشةم
تةرك كردنى تاكى كردةوةكان ـ ضوار ثاية كرداريةكةى ئيسالم بيَت يان كردةوةكانى 
ترى رِووكةش و ئةندامةكان بيَت ـ هؤكارن بؤ كةم بوونةوةى ئيمان ، و 

 ثيَضةوانةكةشى بة ثيَضةوانة دةبيَت .

وا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وةكو هةموو زانايانى ثيَشني ثيَشة:  حةوتةم
وسةلةفى صاَلح ـ بة رِةمحةت بن ـ نةكردن وتةرككردنى طشتى بؤ كردةوةكانى 
رِووكةش وئةندامةكانى لةش ـ ئةطةر كةسةكة ماوةيةكى دريَذ مبيَنيَتةوة وهيض رِيَطر 

دةزانيَت ، و خاوةنةكةى لةوانة  وبةربةستيَكيش لةبةردةم كاركردنيدا نةبيَت ـ بة كوفر
نابينيَت كة سودمةنددةبن لة ووتنى شايةتوومانةكةيان ئةطةر بةو شيَوة مبرن ، بآ 

 ئةوةى هيض كردةوةيةكى ضاك ئةجنام بدةن .

: ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دةَليَت : كوفر تةنها بة  هةشتةم
ردةوة و ووتة رِوودةدات !!! واتة : كوفر حةصر بريوباوةرِ نية ، بةَلكو بة بريوباوةرِ و ك

 . ( قِ يْ دِ صْ في التَّ ب = نَ يْ ذِ كْ التَّ بة درؤدانان :  )ناكات تةنها لة 
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: جؤرةكانى كوفر لة الى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ شةش  نؤيةم
،  ( ودُ حُ جُ ـ) الْ ، وئينكار ونكوَليكردن  ( بُ يْ ذِ كْ ) التَّ جؤرن : كوفرى بةدرؤدانان 

، و  ( اقُ فَ ) الن ِ ، و دوورِووى  ( اضُ رَ عْ ) اإْلِ ، و ثشت هةَلكردن  ( ادُ نَ عِ ) الْ سةركةشى و
 . ( كُّ ) الشَّ طومان 

: ثيَشةوا ئةلبانى بؤضوونى ئةوةية كة : كردةوة كوفريةكان خؤيان  دةيةم
 بؤخؤيان كوفرن ، لةطةأل ئةوةشدا نيشانة و بةَلطةشن لةسةر كوفرى دأل .

) : لةالى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ مةبةستى كوفر  زةيةميان
ثيَويست نية بؤ حوكمدان لةسةر تاكةكان ، بةَلكو ئةوةى كة ثيَويستة  ( رِ فْ كُ الْ  دُ صْ قَ 

 وْ أَ   اْلُكْفِريِ  لِ عْ فِ الْ  دُ صْ ) قَ  كةيةتةنها بوونى مةبةستى كردةوة يان طوفتارى كوفرية
 !! ( ي ِ رِ فْ كُ الْ  لِ وْ قَ الْ 

: ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ جنيودان و سوكايةتى  دووانزةيةم
و ئايينةكةى بة كوفر دةزانيَت ،  كردن بة خواى ثةروةدطار و ثيَغةمبةرةكةى 

 ثةنامان بدات . بطرة دةَليَت : كوفريَكى شاخدارة !!! خواى ثةروةردطار

 َربِّ ال َعال ِميَ َوآِخُر َدْعَوانا أ ِن ال َحْمُد ِلّلِه 
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 رنطترين سةرضاوة و ذيَدةرةكانى ئةم ثةرتوكةط

لدكتور َتليـف ا ، دون  ة عرض ووي هالن ات ش خ اإلساا ابن ت م وة فومرجئوراء الآو  1
هـ  1428ى ـر ـ الرَيض ، الطبعة األولـد ، دار التوحيد للنشـحمد بن عبدالعزيز السنـه بن مـداللَّ ـعب
 جلد .ـم 1،  ـم 2007ـ 

ه ـي عبداللَّ ـ، ألب م همهةوجان ة ال رق الورنعة ال رقة الناج ة وهوو اإلبانة عن ش 2
ر : دار الراية ـ الرَيض ، الطبعة الثانية ، ـي ، الناشـنبلحـري الـحمد بن بطة العكبـه بن مـعبيداللَّ 
 جزء . 3ي ، ـه آدم األثيوبـان عبداللَّ ـحقيق : د . عثمـ، تهـ  1418

ي اليمِن ـه الشوكانـحمد بن عبداللَّ ـي بن مـمحمد بن علـل،  أدب الط ب وهنب ى األدبو  3
 روتـلبنان / بي ـ: دار ابن حزم  رـالناش،  حيـريـحي السـه يـ: عبداللَّ  محققـال،  ( هـ1250:  )ت
 .جزء  1ـ ، م1998 ـهـ 1419،  ىـ: األول الطبعة، 

ي ـي الشوكانـحمد بن علـ، لإلمام م حق هن ع ا األصم وح  ق الوي توو إرشاد ال حم  إل 4
دكتور ميس والـمد عزو عناية ، دمشق ـ كفر بطنا ، قدم له : الشيخ خليل الـحقيق : الشيخ أحـ، ت
 جزء . 2،  ـم1999هـ ـ 1419 1 ي ، طـر : دار الكتاب العربـي الدين صاحل فرفور ، الناشـول

رالدين ـحمد َنصـ، للعالمة الشيخ م خرنج أحادنث هنار الس  لوي توو إرواء الغ  ل ف 5
هـ ـ  1405لثانية : مكتب اإلسالمي ، الطبعة اـر الشاويش ، الـراف : زهيـإبش ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ ي ـاأللبان

 . ـم1985

... لفضيلة الشيخ الدكتور صاحل الفوزان  ان والك روي هسائل اإلميوو أسئ ة وأجمبة ف 6
 اء .ـعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلم
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 جزء . 2 ر ،ـرى ـ مصـمكتبة التجارية الكبـر : الــ لإلمام الشاطيب ، دار النش و االعبالاا 7

ر : دار ـي ، الناشـاعيلـمد بن إبراهيم اإلمسـبكر أح ـي، ألب حدنثوب اد أئمة الو اع 8
 1خميس ، ـمن الـحمد بن عبد الرحـحقيق : مـهـ ، ت 1412ى ، ـالعاصمة ـ الرَيض ، الطبعة األول

 .جزء 

،  حدنثوى ه هب الس ف وأصحاب الوى س  ل الرشاد ع و دانة إلوو االعب اد وال 9
 1401ى : ـروت ، الطبعة األولـجديدة ـ بيـر : دار اآلفاق الـن البيهقي ، الناشـحسيـمد بن الـألح
 جزء . 1مد عصام الكاتب ، ـحقيق : أحـ، تهـ 

مد ـحافظ بن أحل، ل منالمر.ومنشمر. العب اد الطائ ة الناج ة الوو أعاا السنة ال 10
شؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة ر : وزارة الـ، الناش 2 ي ، طـحقيق حازم القاضـحكمي ، تـال

 1،  143هـ ، عدد الصفحات : 1422ر : ـمملكة العربية السعودية ، اتريخ النشـواإلرشاد ـ ال
 جزء .

خطيب البغدادي ( ، ـي البغدادي ) الـمد بن علـبكر أح ـيبأل،  و اْقبِضَاءُ اْلعِْ اِ اْلعَمَلَ 11
ي ـرالدين األلبانـحمد َنصـحقيق : مـهـ ، ت 1397 ،  4 روت ، طـمكتب اإلسالمي ـ بيـر : الـالناش

 جزء . 1، 

، مراجعة  انوي هسمى اإلميوجمارح داخ ة فوا  الوي أن أعموو أقما  ذوي العرفان ، ف 12
ه ـ، َتليف : الدكتور عصام بن عبداللَّ   ـهُ ـاللَّ  هُ ظ  فِ حَ ـ : فضيلة الشيخ العالمة صاحل بن فوزان الفوزان 

 ي .ـالسنان

 عبد العزيز بن ريس الريس .،  ي واإلرجاءوو األل ان 13
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ي ، ـرالدين األلبانـحمد َنصـحقيق : مـلشيخ اإلسالم ابن تيمية ، دراسة وت،  انوو اإلمي 14
 . ـم1996 ـهـ  1416خامسة ، ـان، األردن ، الـمكتب اإلسالمي، عمـر: الـالناش

حمود ـحقيق : مـحليم بن تيمية ، تـعبدال مد بنـ، لشيخ اإلسالم أح ان األوسطوو اإلمي 15
 جزء . 1هـ ، 1422ـ ى ـر  ـ الرَيض ، الطبعة : األولـر : دار طيبة للنشـأبو سن ، الناش

محمد بن ـ، ل رننومعاصوان عند الس ف وعاقب ا بالعمل وكشف ش  ات الوو اإلمي 16
 ـهـ  1430،  2 ـ الرَيض ، طمملكة العربية السعودية ـر ، مكتبة الرشد  ، الـحمود آل خضيـم

 . ـم 2009

روت ، ـمعارف ـ بيـر ، مكتبة الـاعيل بن كثيـي الفداء إمسـ، ألب و ال دانة والن انة 17
 جزء .14

 ي الفضل السكسكي .ـ، ألب ي هعرفة ع ائد أهل األدنانورهان فوو ال  18

ن م  ب م   أنهى هن رهاه بوان ، والردّ ع وي اإلميوي فوو ب ان ع  د. األل ان 19
 . أبو عبدالعظيم األثري !! مرجئةوال

 

 

حم د بن عبدالرز اق ـحم د بن مـي الفيض مـ، ألب و تاج العروس هن جماهر ال اهمس 20
هداية ، ـر دار الـن ، الناشـمحققيـجموعة من الـحقيق مـى ، الزَّبيدي ، تـملق ب ِبرتضـ، الحسيِن ـال

 جزء . 40
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ي الدمشقي ) ـر القرشـاعيل بن عمر بن كثيـي الفداء إمسـ، ألب ر ال رآن العظ اوو ت س  21
والتوزيع ، ر ـر : دار طيبة للنشـحمد سالمة ، الناشـمحقق :  سامي بن مـهـ ( ، ال 774ـ  700

 جزء . 8،  ـم 1999هـ ـ 1420الطبعة : الثانية 

مكتب ـي ، الـرالدين األلبانـحمد َنصـ، للشيخ م و ت خ ص ص ة صا. الن   22
 اإلسالمي .

 ي الدننوى أن تر  جن  العمل ك ر فون ع ومس م واع الوموى إجون إلوو تن  ه الغاف   23
 هـ .1421مد ابن عتيق ، ـحمد بن عبدالعزيز بن ـلشيخ حا، كتبه : 

ر : دار إحياء ـمد األزهري ، دار النشـحمد بن أحـمنصور م ـي، ألب و ت  نب ال غة 24
 15حمد عوض مرعب ، ـحقيق : مـى ، تـ، الطبعة : األول ـم 2001روت ـ ـي ـ بيـراث العربـالت

 جزء .

ر السعدي ـمن بن َنصـ، لعبدالرح منانور كاا الوي ت س ومن فور الكرنا الرحوو ت س  25
هـ ـ  1420 1 ر : مؤسسة الرسالة ، طـحق ، الناشـمن بن معال اللويـمحقق : عبدالرحـ، ال

 جزء . 1،  ـم 2000

، لطاهر بن   الكنيوم  ك ال رقة الناج ة عن ال رق الوي الدنن وتور فوو الب ال  26
ال يوسف ـحقيق : كمـ، ت ـم1983،  1روت ، ط ـم الكتب ـ بيـر : عالـحمد اإلسفراييِن ، الناشـم
 جزء . 1حوت ، ـال

 مد بن سوف .ـي بن أحـي معاوية علـ، أب انوو الب  ان لعاقة العمل مبسمى اإلمي 27
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مد ـمن بن أحـالفرج عبدالرح ـي، ألب و البخمنف هن النار والبعرنف حبا  دار ال مار 28
 جزء . 1هـ ،  1399،  1ق ، ط ر : مكتبة دار البيان ـ دمشـي ، الناشـحنبلـبن رجب ال

َحمَِّد ـام مُ ـُهمَ ـ، بَِتْأِصيالِت الَعالََّمِة الشَّْيِخ اإِلَمام ، َأَسِد السُّنَِّة ال و البَّعْرِنفُ وَالبَّنْ ِئَة 29
ين األْلَبانِ ـََنص ِجَئة ، الطبعة الثانية مزيدة ُمرْ ـى الـاِن ، َوالرَّدِ  َعلَ ـي َمَساِئِل اإِلميَ ـف ـُه ـَرِحَمُه اللَّ ـ يِ  ـرِالدِ 

 َحَليبِ  .ـَحِميِد الـيِ  ْبِن َعْبِدالـيِ  ْبِن َحَسِن ْبِن َعلـومنقَّحة ، بَِقَلِم َعل

ه ـعمر يوسف بن عبداللَّ  ـي، ألب ي واألسان دومعانوممطأ هن الوي الوا فوموو البم  د ل 30
هـ ،  1387مغرب ، ـلشؤون اإلسالمية ـ الر : وزارة عموم األوقاف واـر النمري ، الناشـبن عبدالب

 جزء . 22ر البكري ، ـحمد عبدالكبيـممد العلوي , ـحقيق : مصطفى بن أحـت

،  من  ةوم احث الوي ها احبمت ع  ه الع  د. الماسط ة هن الوو البن   ات ال ط  ة ف 31
ر : ـرَيض ، اتريخ النشر : دار طيبة ـ الـر السعدي ، الطبعة : األوىل ، الناشـمن َنصـلعبدالرح
 جزء . 1،  136هـ ، عدد الصفحات :  1414

من بن ـ، للشيخ العالَمة عبدالرح ي تأن ب الكمثري هن األباط لوا فوو البنك ل مب 32

حقيقه ـى طبعه وتـ، قام علهـ  1386ـ  هـ1313 ـى ال  عَ ت   هـاللَّ  هُ مَ حِ َرـ ي ـانـمعلمي  العتمي اليمـحي الـي
 ي .ـاأللبان الدينر ـحمد َنصـه : موالتعليق علي

ي ـ)) رسالة فو البَّمسُطُ واالقبِالَادُ يف أنَّ الك رَ نكُمنُ بال م ِ أو ال ِعلِ أو االعبِ اد  33
اء (( بَقلم : علوي بن عبدالَقادر السَّقَّاف ، ـمكفِ رات القوليَّة والَعمليَّة ِمن ِخالِل أَقواِل الُعِلمـال

 . ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ ه بن َِبز ـرها اإلمام َعْبدالَعزيز بن َعْبداللـبطْبعَها ونشْ  ىـقرأها وقر ضها وأوص
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حمد ـ، َتليف األستاذ الدكتور م رح الع  د. الطحاونةوى شوجَ  َّة ع وو البمض حات ال 34
 جزء . 3هـ ،  1429ى : ـجوزية ، الطبعة األولـخميس ، دار ابن الـمن الـبن عبدالرح

ر بن ـحمد بن جرير بن يزيد بن كثيـجعفر م ـي، ألب ال  ان يف تأونل ال رآنو جاهع  35
ر : مؤسسة ـحمد شاكر ، الناشـمد مـمحقق : أحـهـ ( ، ال 310ـ  224ري ) ـي الطبـغالب اآلمل

 جزء . 24م ،  2000هـ ـ  1420ى ، ـالرسالة ، الطبعة : األول

،  ( هـ 321:  ت ن بن دريد األزدي )حسـحمد بن الـبكر م ـيألب،  م ر. ال غةوجو  36
،  : األوىل الطبعة،  روتـبي ـن ـ: دار العلم للماليي رـالناش،  ر بعلبكيـ: رمزي مني محققـال

 . جزء 3،  م1987

ها : ـ، رسالة تقدم ب هي ب ان ع  د. الس ف يف اإلميان بال  وو ج مد الش خ األل اني ف 37
ر ـاجستيـمـي جامعة تكريت لنيل درجة الـربية فـجلس كلية التـم ىـجبوري ، إلـن الـمد صاحل حسيـأح
 ي العلوم اإلسالمية .ـ، ف

ر : دار ـي ، الناشـرالدين األلبانـحمد َنصـ، للعالمة الشيخ م و حكا تار  الالا. 38
 جزء . 1هـ ،  1412ى ـ ـن ـ الرَيض ، الطبعة : األولـجالليـال

ر ـي ، الناشـه األصبهانـمد بن عبداللَّ ـنعيم أح ـي، ألب اءو ح  ة األول اء وط  ات األص   39
 جزء . 10 ،هـ  1405روت ، الطبعة الرابعة ، ـي ـ بيـ: دار الكتاب العرب

ي حامت رضوان حدادي ـألب،  يوى ع  د. الش خ األل انوي ع وجانوو دفع الالائل ال 40
 البُـَلْيِدي .
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الدين ـر حمد َنصـَتليف : العالمة الشيخ م ، مدوأح مد عن هسند اإلهااوو ال ب األح 41
ر دار الصديق ـ ـروت ـ لبنان ، نشـر والتوزيع ـ بيـي ، توزيع مؤسسة الرَين للطباعة والنشـاأللبان

 جزء . 1،  ـم 1999هـ ـ  1420ى ، ـمملكة العربية السعودية ، الطبعة األولـال

يلة الشيخ : صاحل بن فوزان بن ، تقدمي فض و رفع الائمة عن فبمى ال جنة الدائمة 42
ه الراجحي ، و فضيلة الشيخ : سعد بن ـه الفوزان ، وفضيلة الشيخ : عبدالعزيز بن عبداللَّ ـعبداللَّ 
 ري .ـم الدوسـحمد بن سالـميِ د ، َتليف : الشيخ مـه بن عبدالعزيز آل حـعبداللَّ 

هـ ( ،  676) ت محي الدين النووي ـ، ل نوم ب ون وعمد. الوو روضة الطال   43
 8ر : دار الكتب العلمية ، ـحمد معوض ، الناشـى مـموجود ـ علـمد عبدالـمحقق : عادل أحـال

 جزء .

مكتب اإلسالمي ، سنة ـر: الـ، للنووي ، الناش نوم ب ون وعمد. الوو روضة الطال   44
 . جزء 12روت ، ـر: بيـ، مكان النش 1405ر: ـالنش

شيخ ، لل ي األهوةوممضمعوة وأثرهوا الس ئ فو  ة والو س س ة األحوادنث الضع 45
معارف ، الرَيض ـ ـر : دار الـي ، دار النشـحاج نوح األلبانـرالـدين بن الـحمد َنصـم العالمة

 جزء . 14،  ـم 1992هـ / 1412ممكلة العربية السعودية ، الطبعة : األولـى ، سنة الطبع : ـال

حمد ـ، للعالمة الشيخ م يء هن ف   ا وفمائدهاوو س سة األحادنث الالح حة ، وش 46
ـ  ـه 1422،  1ر والتوزيع ، الرَيض ، طـمعارف للنشـمكتبة ال ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ ي ـَنصرالدين األلبان

 . ـم 2002
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محقق : ـمد الَذَهيب ، الـحمد بن أحـه مـ، لشمس الدين أبو عبداللَّ  و سري أعاا الن اء 47
 جزء . 23ر : مؤسسة الرسالة ، ـراف شعيب األرَنؤوط ، الناشـإبشحققني ـجموعة مـم

ر : دار الراية ـ ـخالل ، الناشـحمد بن هارون بن يزيد الـمد بن مـبكر أح ـي، ألب و السنة 48
 جزء . 3ي ، ـحقيق : د . عطية الزهرانـ، تهـ  1410ى ، ـالرَيض ، الطبعة األول

حمد ـي بن مـحمد بن علـ، لإلمام م دائق األ هارى حومبدفق ع وجرار الوو الس ل ال 49
حمود إبراهيم زايد ـحقيق مـ، ت 1405،  1روت ، ط ـر : دار الكتب العلمية ـ بيـي ، الناشـالشوكان

 جزء . 4، 

 جزء . 4، لإلمام الَّللكائي ، اعة وجموو شرح أصم  اعب اد أهل السنة وال 50

روت ـ ـمكتب اإلسالمي ـ دمشق ـ بيـر : الـلنش، لإلمام البغوي ، دار ا رح السنةوو ش 51
 .جزء  15ر الشاويش ، ـحمد زهيـحقيق : شعيب األرَنؤوط ـ مـ، ت 2 ، ط ـم 1983هـ ـ  1403

محسن العباد البدر ، مصدر الكتاب ـمحـدث عبدالـ: للشيخ ال ي داودورح سنن أبوو ش 52
 ه .ـمد عبداللَّ ـ: الشبكة اإلسالمية ، أعده للشاملة : أح

ى منت العقيـدة ـرة علـمختصـمسمى بـ )) التعليقـات الـ، ال و شورح الع  ود. الطحواونة 53
 الطحـاوية (( للشيخ العالمـة صـاحل الفـوزان .

حاف ـمسمى بـ )) إتـي جعفر الطحاوي ، والـ، لإلمام أب رح الع  د. الطحاونةوو ش 54
 ا الشيخ صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ .رحهـي الطحاوية من مسائل (( ، شـا فـالسائل ِب

، لفضيلة الشيخ عبدالعزيز الراجحي ، وهو عبارة عن  رح الع  د. الطحاونةوو ش 55
 رطة مفرغة ضمن الدورة العلمية اليت أقيمت جبامع شيخ اإلسالم ابن تيمية .ـأش
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لعبيكان ، ر : مكتبة اـي ، الناشـحرانـبن تيمية الا، لشيخ اإلسالم  رح العمد.وو ش 56
 جزء . 4حقيق : د. سعود صاحل العطيشان ، ـ، تهـ  1413ى ، ـالرَيض الطبعة األول

ى الصالة ، ـي إلـمشـى آخر ِبب آداب الـ، من أول كتاب الصالة إل رح العمد.وو ش 57
مشيقح ـحمد الـي بن مـحقيق : خالد بن علـهـ ، دراسة وت 728ي ـحرانـبن تيمية الالشيخ اإلسالم 

م  1997هـ /  1418،  1 مملكة العربية السعودية ، طـر : دار العاصمة ، الرَيض ، الـناش، ال
. 

ر : دار الكتب العلمية ـن البيهقي ، الناشـحسيـمد بن الـبكر أح ـي، ألب انوو شعب اإلمي 58
 جزء . 7ي زغلول ، ـحمد السعيد بسيونـحقيق : مـ، تهـ  1410ى ، ـروت ، الطبعة األولــ بي

ن ) ـحمد العثيميـحمد بن صاحل بن مـ، للشيخ م مسب نعوى  اد الوممبع ع ورح الوو الش 59
 ءجز 15هـ ،  1428ـ  1422، سنة :  1 جوزي ، طـر : دار ابن الـهـ ( ، دار النش1421ت : 

. 

حجـاج بن مسلم ـن مسلم بن الـحسيـي الـجامع الصحيح لإلمام أبـ) ال و صح   هس ا 60
 روت لبنان .ـ، دار الفكر بي( بوري ري النيساـالقشي

رة بن ـمغيـاعيل بن إبراهيم ابن الـحمد بن إمسـه مـي عبداللَّ ـلإلمام أب و صح   ال خاري 61
هـ ـ  1401جعفي ، طبعة ِبالوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة ِبستانبول ، ـبردزبة البخاري ال

 ر والتوزيع .ـ، دار الفكر للطباعة والنش ـم 1981

حي الدين ـحمد مـحقيق : مـ، دراسة وت ى شامت الرسم ومس م  ع وو الالارا ال 62
 مملكة العربية السعودية .ـحرس الوطِن السعودي ، الـر : الـحميد ، الناشـعبدال
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،  ى أن ن رغ هن اور إلون كان نك وو الالا. وحكا تارك ا وس اق صا. الن  هن ح  63
روت ـرص ـ بيـي ـ دار ابن حزم ـ قبـجابـجفان والـر : الـجوزية ، الناشـم الحمد بن قيـه مـعبداللَّ  ـيألب

 جزء . 1ي ، ـجابـحقيق : بسام عبدالوهاب الـ، تمـ  1996ـ هـ  1416،  1 ، ط

أبو جهاد ،  ي باإلرجاءوو ص ع الس  اء و جر الغمغاء عن رهي اإلهاا األل ان 64
 جزائري .ـال

ر : مكتبة ـي ، الناشـرالدين األلبانـحمد َنصـمالعالمة  للشيخ،  راون وو صا. الب 65
 جزء . 1، هـ  1421ى ـ ـر والتوزيع ـ الرَيض ، الطبعة : األولـمعارف للنشـال

هـ (  526ي ) ت : ـحنبلـحمد الـى مـي يعلـن ابن أبـحسيـال ـي، ألب حناب ةوو ط  ات ال 66
 جزء . 2روت ،ـمعرفة ـ بيـالر : دار ـحمد حامد الفقي ، الناشـمحقق : مـ، ال

، رسالة مقدمة لنيل درجة التخصص العليا )  ي ال كر اإلساهيوو ظاهر. اإلرجاء ف 67
هـ ـ  1405حمد قطب ، ـراف : مـي ، إشـحوالـمن الـالدكتوراه ( ، إعداد : سفر بن عبدالرح

 هـ . 1406

ر : ـمروزي ، الناشـحجاج الـلر بن اـحمد بن نصـه مـعبداللَّ  ـي، ألب و عظ ا قدر الالا. 68
جبار ـمن عبدالـحقيق : د . عبدالرحـ، تهـ  1406،  1منورة ، ط ـمدينة الـمكتبة الدار ـ ال

 جزء . 2 الفريوائي ،

ي أصم  ال  ه و، ف ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ  نورح هنظمهة الش خ ابن عث م وي شون فوو الع د الثم  69

حمد بن ـمشيقح ، اعتّن به وخر ج أحاديثه : مـي الـلد بن عل، لفضيلة الشيخ : أ.د.خا وقماعده
 ي .ـحميضـمد الـمفتاح الفهمي ... و إبراهيم بن أح
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من ـدالرحــل بن عبـاعيـان إمسـي عثمـ، ألب دنثوحواب الود. الس ف وأصحوو ع   70
 هـ ( . 449سنة : ى ـمتوفـي ) الـابونـالص

حمد ـحقيق : مـ، لإلمام الطحاوي ، ت يول انرح وتع  ق األوو الع  د. الطحاونة ش 71
 . ءجز  1ي ، ـرالـدين األلبانـَنص

 ي ، دار األلباب ـ دمشق .ـجيالنـ، للشيخ ال حقوو الغن ة لطال  طرنق ال 72

مد بن عبدالرزاق الدويش ، ـ، ألح و فباوى ال جنة الدائمة ل  حمث الع م ة واإلفباء 73
 جزء . 32وث العلمية واإلفتاء ، ر : الرائسة العامة للبحـالناش

ي ـي بن حجر أبو الفضل العسقالنـمد بن علـ، ألح رح صح   ال خاريوو فب  ال اري ش 74
ي بن حجر أبو ـمد بن علـحقيق : أحـ، ت 1379روت ، ـبي ـمعرفة ـر : دار الـالشافعي ، الناش
 زء .ج 13ي الشافعي ، ـالفضل العسقالن

حمد ـ، للعالمة م رون فين الروانة والدرانة هن ع ا الب س و جاهع بوو فب  ال دنر ال 75
 جزء . 5ي ، ـي الشوكانـبن عل

منصور عبدالقاهر بن طاهر بن  ـي، ألب ن ال رق وب ان ال رقة الناج ةوو ال رق ب  76
 جزء . 1،  1977روت ، الطبعة الثانية ، ـجديدة ـ بيـر : دار اآلفاق الـحمد البغدادي ، الناشـم

مد بن سعيد بن حزم ـي بن أحـحمد علـم ـي، ألب م ل واألهماء والنحلوي الوو ال الل ف 77
 جزء . 5خاجني ـ القاهرة ، ـر : مكتبة الـالظاهري ، الناش
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معروف ِببن قيم ـي بكر أيوب الزرعي ، الـحمد بن أبـه مـعبداللَّ  ـي، لاب و ال مائد 78
 1، مـ  1973ـ هـ  1393روت ، الطبعة الثانية ، ـبي ر : دار الكتب العلمية ــجوزية ، الناشـال

 جزء .

 جزء .1روزآِبدي ، ـمحمد بن يعقوب الفيـ، ل مح طوو ال اهمس ال 79

حق ـ: للشيخ الدكتور عبدالرمحن بن معال اللوي اءوالع م ي البعاهل هعوو قماعد ف 80
 د بن سعود اإلسالمية .حمـريعة ِبلرَيض ، جامعة اإلمام مـمساعد بكلية الشـاألستاذ ال

حليم بن تيمية ـمد بن عبدالـالعباس أح ـي، لشيخ اإلسالم أب و ال ماعد النمران ة 81
 جزء . 1حمد حامد الفقي ، ـحقيق : مـهـ ، ت 1399روت ، ـمعرفة ـ بيـر : دار الـي ، الناشـحرانـال

ر : ـن ، الناشـعثيميحمد بن صاحل الـ، للعالمة م ى كباب البمح دوم  د ع وو ال م  ال 82
 هـ .1424 حرمـمملكة العربية السعودية ، الطبعة : الثانية , مـجوزي ، الـدار ابن ال

ر : مؤسسة الرسالة ـ ـحي بن منده ، الناشـمحمد بن إسحاق بن يـ، ل انوو كباب اإلمي 83
 .جزء 2لفقيهي ، ر اـحمد بن َنصـي بن مـحقيق : د . علـ، تهـ  1406روت ،  الطبعة الثانية ، ـبي

ر : دار ابن القيم ـ الدمام ـي ، الناشـمد بن حنبل الشيبانـه بن أحـ، لعبداللَّ  و كباب السنة 84
 جزء . 2ي ، ـم القحطانـحمد سعيد سالـحقيق : د . مـ، تهـ  1406ى ، ـ، الطبعة األول

ر : ـي ، الناشهار ـربـي بن خلف البـحسن بن علـحمد الـم ـي، لاب رح السنةوو كباب ش 85
 .هـ  1408ى ، ـحقيق خالد الردادي ، الطبعة األولـدار ابن القيم ـ الدمام ، ت
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حمد بن صاحل ـ، للشيخ العالمة م ي تعرنف الع ا وفض ه وحكا ط  هوو كباب الع ا ف 86
مكتبة نور ر : ـحمود ، الناشـمحقق : صالح الدين مـهـ ( ، ال 1421) ت :  ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ ن ـالعثيمي

 هدى .ـال

جموع  ـي ، ضمن ) مـمدخلـ، للشيخ ربيع بن هادي ال و ك مة حق حم  جن  العمل 87
 15مد ، ـي ، دار اإلمام أحـمدخلـكتب و رسائل وفتاوى ( الشيخ العالمة ربيع بن هادي ال

 .جلدـم

ر صادر ـ ر : داـري ، الناشـمصـمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي الـ، ل و لسان العرب 88
 جزء . 15 روت ، الطبعة األولـى ،ـبي

ان عند الشيخ ـنقض لكتاب ) حقيقة اإلمي،  !! ح   ة با أبا رُحَ وِّاوو ها هك ا ال 89

حمد أبو رحيِ م ، وفيها مقدمة حافلة ِبناقشة أقوال ـ( بقلم الدكتور م ـى ال  عَ ت   هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ َري ـاأللبان
ن صحيفة ـي ثالث وسبعيـي ، وذلك فـمراكشـي النِ يت الـر ، وأبـي بصيـوأبي ، ـحوالـوأفهام لسفر ال

 مران ، الطبعة الثانية .ـمد ِبحـبن أح بن ُعُبود هـ، قام ِبلنقض والنِ قاش : أبو ُعُبود عبداللَّ 

محقق ـي ، الـحرانـحليم ابن تيمية الـمد بن عبدالـ، لشيخ اإلسالم أح جممع ال باوىوو ه 90
،  ـم 2005هـ ،  1426ر : دار الوفاء ، الطبعة : الثالثة ، ـجزار ، الناشـلباز ـ عامر ال: أنور ا

 فهارس ( . مـجلد  2 +مـجلد  35) جزء :  37

، للشيخ العالمة عبدالعزيز بن  ـ هُ ـاللَّ  هُ مَ حِ ـ رَ  جممع فباوى العاهة ع د العكنك بن با وو ه 91
حمد بن سعد الشويعر ، عدد ـمعه وطبعه : مـى جـعل هـ ( ، أشرف 1420ه بن ِبز ) ـعبداللَّ 

 جزء . 30األجزاء : 
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 جزء . 20ن ، ـعثيميال، للشيخ  نوجممع فباوى وه االت العاهة ابن عث م وو ه 92

ُن ْبُن َعودَة ـ) ُحَسي ي أصم  الع  د. الس   ةوان الع م ة فوجمل هسائل اإلميوو ه 93
َحَليبُّ ـيٌّ ْبُن َحَسٍن الْ ـيُّ ، و َعلِ ـِهاللِ ـُموسـى آِل َنْصـر ، و َسـليُم ْبُن عيٍد الْ َحمَُّد ْبُن ـاْلَعواْيَشة ، و مُ 

 ان ( .ـاألَثَِريُّ ، و َمْشهوُر ْبُن َحَسٍن آِل َسْلم

حمد بن ـه مـعبداللَّ  ـي، ألب نون هنا   إنا  نع د وإنا  نسبع ون ب وو هدارج السالك  94
روت ، الطبعة الثانية ، ـي ـ بيـجوزية ، دار الكتاب العربـقيم الالبن ا،  ي بكر أيوب الزرعيـأب

 جزء . 3حمد حامد الفقي ، ـحقيق : مـ، تمـ  1973ـ هـ  1393

ي الشبل ، ـي بن عبدالعزيز بن علـ، َتليف : عل ان دراسة تأص   ةوو هسألة اإلمي 95
ان بن ـه بن سليمـو الشيخ عبداللَّ  صاحل بن فوزان الفوزان ،. تقريظ أصحاب الفضيلة : الشيخ د 

 ان .ـحمد الغنيمـه بن مـمنيع ، و الشيخ عبداللَّ 

ر : دار ـي ، الناشـحمد الغزالـحمد بن مـحامد م ـي، ألب ي ع ا األصم ومسبال ى فولاو  96
 جزء .1ي ، ـحمد عبدالسالم عبدالشافـحقيق : مـهـ ، ت 1413،  1 روت ، طـالكتب العلمية ـ بي

مد ـ، ألح ر ل رافعيورح الك  وي غرنب الشور فومن ومال اح الور الومن ومال اح الولو ا 97
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