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 نووسةر ثيَشةكى
 

 
 

ـِه ِمن ُشـُرْوِر َأْنُفِسنَا ، َوِمْن َسيِّئَاِت إِنَّ الْـَحْمَد للَّـِه َنْحَمُدُه ،  َوَنْستَِعيْنُُه ، َوَنْستَْغِفُرُه ، َوَنُعْوُذ بِاللَّ

َه إاِلَّ اللَّـُه َأْعَمـالِنَا ، َمْن َيـْهِدهِ اللَّـُه ؛ َفال ُمِضلَّ لَُه ، َوَمْن ُيْضلِْل ؛ َفال َهاِدَي لَُه ... َوأَْشَهُد َأْن ال إِلَ 

دًا َعبُْدُه ، َوَرُسولُُه .َوْحَد   ُه ال َشـِرْيَك لَُه ... َوأَْشَهُد َأنَّ ُمـَحمَّ

َها  ] يُّ
َ
أ ْ ٱَيَٰٓ ِيَن ءَاَمنُوا ْ ٱَّلذ َ َحقذ تَُقاتِهِ ٱتذُقوا ۡسلُِموَن  ۦَّللذ نُتم مُّ

َ
) آل  [ ١٠٢َوََل تَُموتُنذ إَِلذ َوأ

 .(  102عمران : 

يَُّها  ]
َ
ْ َربذُكُم ٱنلذاُس ٱَيَٰٓأ ٖ وََخلََق مِنَۡها َزوَۡجَها ٱتذُقوا ِن نذۡفٖس َوَِٰحَدة ِي َخلََقُكم م  َّلذ

ۚٗ وَ  ا َونَِسآءا ْ ٱَوبَثذ ِمنُۡهَما رَِجاَلا َكثرِيا َ ٱتذُقوا ِي تََسآَءلُوَن بِهِ ٱَّللذ ۚٗ إِنذ ٱوَ  ۦَّلذ رَۡحاَم
َ
َ ََكَن ٱۡۡل َّللذ

 . ( 1) النساء :  [ ١ َعلَيُۡكۡم رَقِيباا

َها  ] يُّ
َ
أ ْ ٱَيَٰٓ ِيَن ءَاَمنُوا ْ ٱَّلذ ا ٱتذُقوا ْ قَۡوَلا َسِديدا َ َوقُولُوا َٰلَُكۡم َويَۡغفِۡر  ٧٠َّللذ ۡعَم

َ
يُۡصلِۡح لَُكۡم أ

َ َورَُسوَلُ ٱلَُكۡم ذُنُوبَُكۡمۗۡ َوَمن يُِطِع   . ( 71ـ  70) األحزاب : [ ٧١َفَقۡد فَاَز فَۡوزًا َعِظيًما  ۥَّللذ

ا َبعْ  ـِه ، َوَخيْـَر الْ  : َفإِنَّ أَْصَدَق الْـَحِدْيِث كِتَاُب ُد َأمَّ ، َوَشـرَّ األُُمْوِر  ٍد ـَهْدي َهْدُي ُمـَحمَّ ـاللَّ

 ُمـْحَدَثاُتـَها ، َوُكلَّ ُمـْحَدَثٍة بِْدَعٌة ، َوُكلَّ بِْدَعٍة َضاللٌَة ، َوُكلَّ َضاللٍَة فِـي النَّاِر .

بوختيانكردن و درؤ بةدةمةوة هةَلواسينى موسَلمانان يةكيَكة لةو تاوانة طةورانةى كة 
ئوممةتةكةى لـآ ئاطادار كردووةتةوة و هانى داون كة ليَى دووربكةونةوة ،  ثيَغةمبةرى خوا 

َغَة اْلـَخَباِل ، َحتَّى ـُه َردْ َمْن َقاَل فِـي ُمؤِمٍن َما َلْيَس فِيِه ؛ َأْسَكنَـُه اللَّ  »هةروةكو فةرموويةتى : 

ـا َقاَل  ، واتة : ئةو كةسةى شتيَك بة ئيمانداريَك بَليَت كة تيَيدا نةبيَت ، ئةوا  (1) « َيـخُرُج ِمـمَّ

                                                
(1)

 .(  2318، برقم : اإلرواء ، و 1021،  437، برقم :  الصحيحة  ـيي فـصححه األلبان)  
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، ئةطةر لةو  ) َرْدَغة الـَخَبـال (خواى ثةروةردطار دةخياتة ناو كيم و خويَن و زووخاوى دؤزةخيان 
 بة خاوةنةكةى ئازاد نةكات .كارةى تؤبة نةكات ، و طةردةنى خؤى 

ئةمة هةر ئيمانداريَك بيَت !!! ئةى ئةطةر ئةو ئيماندارة زانا و ثيَشةوايةك بيَت لة زانايان 
و ثيَشةوايانى ئيسالم !!! كة مرياتطرى ثيَغةمبةرانن ـ صةآلت وسةالمى خوايان لةسةر بيَت ـ ، 

ستةكةيان ؟!!! ئةوة بيَطومان تاوانةكةى كة تانةليَدانيان هؤكارى سآلندنةوةى موسَلمانانة لة زان
طةورةتر وترسناك ترة !!!! و كاريطةرى خراثرتى لة كؤمةَلطةى موسَلمانان دةكةويَتةوة ، ثيَشةوا 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة ئاكامى تانةدان و تؤمةتباركردنى زانايان  ن (ـ) ابن العثيمي

م ، فإذا كان ال يـجوز إلنسان أن يغتاب أخاه الذي أرى أن هذا عمل مـحر  )) فةرموويةتى : 

الـمؤمن وإن لـم يكن عالـمـاً فكيف يسوغ له أن يغتاب إخوانه العلمـاء من الـمؤمنيـن ؟! و 

الواجب علـى اإلنسان الـمؤمن أن يكف لسانه عن الغيبة فـي إخوانه الـمؤمنيـن ... وليعلم 

ح  العالـم فسيكون سبباً فـي رد ما يقوله هذا العالـم من هذا الذي ابتلـي بـهذه البلوى أنه إذا جر 

ح العالـم ، ألن جرح العالـم فـي  الـحق ، فيكون وبال رد الـحق وإثمه علـى هذا الذي جر 

؛ فإن العلمـاء ورثة األنبياء ، فإذا  الواقع ليس جرحاً شخصياً بل هو جرح إلرث مـحمد 

العلم الذي عندهم وهو موروث عن رسول اللَّـه جرح العلمـاء وقدح فيهم لـم يثق الناس ب

 (1) (( ، وحينئذ ال يثقون بشـيء من الرشيعة التي يأتـي بـها هذا العالـم الذي ُجرح . 
واتة : من وادةبينم كة ئةم كارة حةرام و قةدةغةكراوة ، جا ئةطةر دروست نةبيَت مرؤظ براى 

، ئةى ضؤن بؤى دروستة غةيبةتى براى  ئيماندارى خؤى غةيبةت بكات ئةطةر زاناش نةبيَت
ئيماندارى زاناى بكات ؟!! ثيَويستيش لةسةر مرؤظى ئيماندا ئةوةية كة زمانى خؤى بثاريَزيَت 
لة غةيبةت كردنى برا ئيماندارةكانى ... وة دةبيَت ئةو كةسانةش كة تووشى ئةم جؤرة 

كردنةوةى ئةو ووتة رِةوانةية كة ناهةموارية بوون بزانن كة برينداركردنى زانايةك هؤكارى رِةت
ئةو زانايا دةيَليَت ، بةو جؤرةش ئاكامى ئةو رِةتكردنةوة و تاوانةكةى لة سةر ئةو كةسةية كة 
زاناكةى بريندار كردووة ، ضونكة برينداركردنى هةر زانايةك ـ لة رِاستيدا ـ برينداركردنيَكى 

                                                
(1)

 .(  220، صن ـحمد العثيميـم كتاب العلم ، للشيخ)  
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، ضونكة زانايان  ـة  ) مـحمد (تى تايبةت نية بة زاناكةوة ، بةَلكو برينداركردنى مريا
مريات طرى ثيَغةمبةرانن ـ صةآلت و سةالمى خوايان لةسةر بيَت ـ جا ئةطةر زانايان بريندار 
بكات و تانةيان ليَبدات ئةوا خةَلكى متمانةى بةو زانسيارية نابيَت كة ثيَيانة ، هةر ئةوةشة 

بؤيان ماوةتةوة ، لةو كاتةش خةَلكةكة متمانةيان  كة بة مريات لةثيَغةمبةرى خواوة 
 بةهيضيَك لةو شةريعةتة نابيَت كة ئةو زانا برينداركراوة ثيَى هاتووة ، و باسى ليَوة دةكات .

كةواتة ئةو كارة لة كارة قةدةغةكراوةكانة ، و ئةجنامدانيشى الرِيَبوونة لةرِيَطاى رِاست 
َلِف ِمَن ة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : ـ ب ) الطََّحاِوي (هةروةكو ثيَشةوا  )) َوُعَلَمـْاُء السَّ

ِحِقْيـَن : َأْهل اْلـَخَبـِر َواألََثِر ، َوَأْهل اْلِفْقِه َوالنََّظِر ، اَل  ْابِِقْيـَن َوَمْن َبْعَدُهْم ِمَن الالَّ ُيْذَكُروَن السَّ

بِْيِل (( إاِلَّ بِاْلـَجِمْيِل ، َوَمْن َذَكَرُهْم بُِسْوٍء َفُهوَ  ، واتة : زانايانى سةلةف و  (1) َعَلـى َغْيـِر السَّ
ثيَشينان ، و ئةوانةشيان كة دواتر بة دواياندا هاتوون ، كة كةسانى ضاكةكار : شويَنكةوتوانى 
فةرموودة و شويَنةوارى ثيَشينيان ، و كةسانى شةرع زان و خاوةن ديد و تيَرِوانني ، نابيَت جطة 

وةبكريَت ، و ئةو كةسةش كة بة خراثة باسيان ليَوةبكات ، ئةوا لة سةر لةباشى باسيان ليَ
 رِيَطةيةكة جطة لة رِيَطاى رِاست .

بؤية دةبيَت موسَلمانان بةئاطا بن لةوةى كة نةكةونة تؤمةتباركردنى زانايان و ثيَشةوايانى 
يان تةنانةت بؤنى ئيسالم ، ضونكة طؤشتى زانايان ذةهراوية و بكوذى ئةو كةسةية كة دةخيوات ، 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) حنبل (ـى كورِى  ) أحـمد (ثيَوة دةكات ، هةروةكو ثيَشةوا 

َهاْ َمُرَض ، َوَمْن َأَكَلَهاْ َماَْت (( ، واتة : طؤشتى زانايان  (2) )) لُـُحْوُم الُْعَلَمـاِْء َمْسُمْوَمٌة ، َمْن َشمَّ
 بكات نةخؤش دةكةويَت ، وة ئةوةش بيخوات دةيكوذيَت .ذةهراوية ، ئةو كةسةى بؤنى 

َقنِي يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  َعَساكِر ( ) ابنوة ثيَشةوا  )) اْعَلْم َيْا َأِخي َوفَّ

ْن َيـْخَشاُه َوَيتَِّقيه َحقَّ ُتَقاتِِه : َأنَّ ُلـُح  اَك لِـَمْرَضاتِِه ، َوَجَعَلنَا ِمـمَّ ـُه َوإِيَّ وَم اْلُعَلَمـاِء َمْسُموَمٌة ، اللَّ

ـِه فِـي َهْتِك أَْستَاِر ُمنَْتِقِصيِهْم َمْعُلوَمٌة ، َوإِنَّ َمْن َأْطَلَق لَِساَنُه فِـي اْلُعَلَمـاِء بِا لثَّْلِب ؛ َوَعاَدُة اللَّ

                                                
(1)

 ( . 82/ ص  1مد الطحاوي : ج ـألح، خريج العقيدة الطحاوية ـ) ت 

(2)
 ( . 9/  1:  يـحدوشـالفضل الي ـب، أل رـي منظومة قواعد التفسيـر فـر العبيـ) نش 



 10   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

ـُه َقْبَل َمْوتِِه بَِمْوِت اْلَقْلِب (( خواى ثةروةردطار من و ، واتة : براى خؤم بزانة ـ  (1) اْبَتالُه اللَّ
تؤش سةركةوتوو بكات بؤ 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 

وانج و تانة لة زانايان ثةروةردطارييش لة هةَلماَلني و هةتككردن سرتى ئةوانة ئاشكراية كة ت
دةدةن ، وة ئةو كةسةش كة زمانى بةرِةآلكات لة قسةثيَكردنى زانايان ئةوا بيَطومان خواى 

 ثةروةردطار ثيَش مردنى توشى مردنى دأل دةكات .
عادةتى بيدعةكارانة كة دَلخؤش دةبن بةهةَلةى زانايان و ثيَشةوايانى ئةهلى سوننة و 

ى لةطةأل زيادرِةويكردن تيَدا بةناو خةَلكدا بآلوى بكةنةوة !! يان بةدوايدا دةطةرِيَن بؤ ئةوة
بيكةن بةثاَلثشتى بيَدعة و سةرثيَضيةكانيان بؤ شةريعةت ، كة بةداخةوة لةرِؤذطارى ئةمرِؤدا 

ْوَكانِـي  (زؤرن !!! ثيَشةوا  )) َوَقْد َجَرْت َقْاِعَدُة َأْهِل ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) الشَّ

ُهْم َيْفَرُحْوَن بُِصُدْوِر اْلَكلَِمِة اْلَوْاِحَدةِ َعْن َعْالِـٍم  ْهِر َواَلِحِقِه بَِأنـَـّ ِمَن اْلبَِدِع فِـي َسْابِِق الدَّ

ًة لِبِْد  َعتِِهم اْلُعَلَمـاِْء ، َوُيَبْالُِغْوَن فِـي إِْشَهْاِرَهْا َوإَِذْاَعتَِهْا فِْيَمـاْ َبْينَُهم َوَيـْجَعُلْوَنـَهْا ُحجَّ

، واتة : رِيَسا و بنةوا لةالى ئةهلى بيدةع ، و  (2) َوَيْضـِرُبْوَن بِـَهْا َوْجَه َمْن َأْنَكَر َعَلْيِهم ((
بيدعةكاران ـ لة ديَرى زةمان و ئةوةش كة داديَت ـ ئةوة بووة هةر واش دةبيَت كة بة ووشةيةك 

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

 لة هةَلةكانيان بكات .
ئاشكراشة كة يةكيَكيك لةو ثيَشةوا و زانايانةى كة ليَشاوى تؤمةتباركردن و تانةليَدانى 

ئةم سةردةمةى بةركةوتووة و ثاريَزراو نةبووة لةزمانى  نةزانان وكةسانى تووتى ئاساى
ين األَْلبَانِـي (بيدعةكاران ، ثيَشةوا و فةرموودةناسى سةردةم شيَخ  د َناِصـرالدِّ ـة ـ بة  ) ُمـَحمَّ

                                                
(1)

ي ـر فـر العبيـي : نشـا فـ، وقيل إنه للخطيب البغدادي كم 235) الكواكب الدرية للكرمي : ص  

 ( . 9/ 1منظومة قواعد التفسري : 

(2)
 ( . 39/  1:  ، للشوكانـي ومنتهى األدب ) أدب الطلب 
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رِةمحةت بيَت ـ ، كة ضةندةها تؤمةت بآ بنةواو و درؤى شاخدارى بؤ هةَلبةسرتاوة ، و كةوتووةتة 
 ةمحانةى تاوانباران !!!بةر ليَشاوى بآ رِ

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة مامؤستاى زانكؤ بووة لة وةسفى ئةم  ) مـحمد الـمجذوب (شيَخ 
 :  (1)هيَرشانةى كة دةكريَنة سةر ئةو ثيَشةواية و لةباسى ضاكةكانيدا فةرموويةتى 

ْيِخ ُتنِْصُفُه        َفَقـْد َطغَ   ى اْلـَجْوُر َحتَّى فِـي اْلـَمَواِزْينِ َقاُلوا َأاَل ِمْن كِْلَمــٍة فِـي الشَّ

ُغَها         َعْقــٌل َيـَرى اْلـَحـقَّ فِـي ظِلِّ اْلَبـَراِهْيـنِ  ْت َعَلــْيـــِه ُحـــُروٌب اَل ُيَســوِّ  ُشنَـّ

ــــاِم  ُث الشَّ ـــُغــُه         ُمـَحــــدِّ  َعــْن َخْيـِر النَّبِيِّْيـنِ َفُقـْلُت : َفـْوَق َثنَــــائِـي َمـــــا ُيَبلِّ

ُه اْلـِجـــْيـَل لِْلـَوِحي اْلـَجلِــيِْل َيـٌد          َمـــــا إِْن ُيَكـابُِر فِْيـــــَها َغْيـُر َمْفُتـــــونِ   َوَردُّ

 لتَّْقلِْيِد فِـي ُهونِ َوَحــْسُبـــُه َأنـَّـُه َهـــزَّ اْلُعـــُقـوَل َوَقـــْد         َباَتْت ِمَن اْلـِحـْجــِر َوا

 َفَأْصَبَحــْت َذاَت َوْعــي َلْيَس ُيْعِجـُزُه         التَّْميِــْيُز َمــا َبْيـَن َمْفــُروٍض َوَمْسنُــونِ 

ــُه         َو َرُسـوُلـــُه َوِســَواُه َمـْحُض َتـْخِمـْيـنِ  ْحـَمــــِن َبَيـنَـّ ْيُن ِســـرٌّ ِمـَن الـرَّ  َوالـدِّ

 َحيَاَرى َليِْس فِـي َيِدِهـْم         إاِلَّ ِرَواَيــــــُة َمـْجــــــُروٍح لِـَمـــْوُهــونِ  اْلـَجاِمُدونَ و

ْعُر فِـي َرُجـٍل          َيْدُعــــــوُه َحتَّى ِعـ ْينِ ـَفَمـا َعَسى َأْن َيُقوَل الشِّ  ـَداُه َنـاِصـَرالـــدِّ

 ـــــْرٌد َتـَجـاَهــــَلـُه           َوَقــــْد َفَشــــا َفْضــُلـُه َبْيـَن اْلـَمــاَليِْيـنِ َوَأيُّ َخْيـــــــٍر إَِذا فَ 

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

خستووةتة سةر هةنديَك لةو تؤمةتانةى ئاشكرا كردوون ، جاريَك بة وةآلمدانةوةيان ، ئةويرت بة 
خؤ بةريكردن لةو تؤمةتانة ، وة هةنديَك جار بة بةرثةرضدانةوةى سةرانى نةزانكاريان ، بةآلم 

ثيَبوون و هاندانى بؤ ئةو جؤرة وةكو ثةرتوكيَكى سةربةخؤ بةو كارة هةَلنةستاوة ـ سةرةرِاى باوةرِ 
نووسينانة ـ ، ئةوةش لةبةر سةرقاَلى بةنووسني و دةرس ووتنةوة و بانطةشةكردن بؤ ئايني و 

                                                
(1)

هُ ــ رَحِمَهُ مجذوب ـحمد الـها الشيخ مـ) قال  مفتي ـالمية إبان رئاسة الـة اإلسـجامعـي الـاألستاذ ف اللَـّ

 ( . 289ص ،  1اء ومفكرون عرفتهم : م ـللجامعة اإلسالمية ( ، نقال عن كتاب ) علم ـ هُاللَّ هُمَحِرَـ 
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بةرنامةكةى خواى ثةروةردطار ، لةطةأل ئةوةى كة ئةو جؤرة نووسينانة كات بةفريِؤدانيَكى زؤرى 
ةراورد بكراية بة ئةو هةوأل و كؤششانةى تيَداية بؤ ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةطةر ب

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 

 رِاشكاوى دةربرِيوة .بةرثةرضدانةوةيان !!! وةكو لة بابةتة هاوشيَوةكانيدا ئةوةى بة 
بؤية ئةم نووسينة ـ لة اليةكةوة ـ : هةوَليَكة بؤ هيَنانةدى ئةو حةزةى كة ثيَشةوا ئةلبانى 

)) إن من الـمصائب الكبـرى فـي العصـر ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةتى فةرموويةتى : 

دفاع عن نفسه الـحاضـر أن يضطر الـمسلم الطالب للعلم إلـى إضاعة كثيـر من وقته فـي ال

ـه وال  ، ورد التهم واألباطيل عن شخصه التي ألصقها به بعض الناس مـمن ال يـخشون اللَّ

ـه ، مصداقًا لقوله  ةِ اأْلُْوَلـى  »:  يستحيون من عباد اللَّ ـا َأْدَرَك النَّاُس ِمْن َكاَلِم النُُّبوَّ إِنَّ ِمـمَّ

 . «: إَِذا َلـْم َتْسَتِح َفاْصنَْع َما ِشْئَت 

 ومنه قول الشاعر : 

 إَِذا َلـْم َتُصْن ِعْرضًا َوَلـْم َتـْخَش َخالِقًا             َوَتْسَتــِح َمـْخـُلوقــًا َفَمـا ِشْئَت َتْصنَعِ 

ـْرُم َأوْ  ـــُه              َوَيـْجَهُل ِمنَْك اْلـَحقُّ َفالصَّ  َسعِ إَِذا ُكنَْت َتـَأتِـي اْلـَمـــْرَء َتْعُظُم َحــقَّ

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 :

َب فِـي اأْلُُمــوِر َكَمـا َيَشـ  ــاءُ إَِذا ُرِزَق اْلَفَتى َوْجــهـًا َوَقــــاَحـًا              َتَقلَّ

َواِء َواَل لِـَشـــْيٍء              ُيَعـــالِـُجـــُه بِـِه فِْيــــــِه َعنَــــــــاءُ   َوَلـْم َيـــُك لِلــدَّ

 َفَمـا َلَك فِـي ُمَعـــــاَتَبـِة الَّـِذي اَل               َحَيـــاَء لَِوْجـــــِهـِه إاِلَّ اْلَعـــــنَـاءُ 
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سكوت عن مثله يعرض كثيـرًا من األبرياء لالنزالق من ورائه ، بيد أنه لـمـا كان ال

ِِلَْهلَِك َمْن َهلََك  ]والتأثر بتهمه وأباطيله ، كان البد من الرد عليه والكشف عن افتـراءاته : 
 . ( 42) األنفال :  [ َعْن بَي َِنٍة َويَْحََي َمْن ََحذ َعْن بَي ِنَةٍ 

لباهت نفسه ، أال وهي : احتمـال أن يعود إلـى وفـي ذلك فائدة أخرى تعود إلـى ا

رشده ، والتقليل من أوزاره ، من جراء تقليل عدد الـمتورطيـن الـمضلليـن به الذين سوف 

ثَْقاًَل  ]:  ـ تَعَالَى ـيـحمل هو أوزارهم فوق أوزاره الـخاصة به كمـا قال 
َ
ثَْقالَُهْم َوأ

َ
َوَِلَْحمِلُنذ أ

ثَْقالِِهْم َولَ 
َ
ا ََكنُوا َيْفََتُونَ َمَع أ لُنذ يَوَْم الْقِيَاَمةِ َعمذ

َ
، وفـي اآلية األخرى  ( 13) العنكبوت :  [ يُْسأ

ََل َساءَ  ]: 
َ
ونَُهْم بَِغرْيِ عِلٍْم أ

ِيَن يُِضلُّ ْوَزارِ اَّلذ
َ
ْوزَارَُهْم ََكمِلًَة يَوَْم الْقِيَاَمةِ َومِْن أ

َ
 َما ِِلَْحمِلُوا أ

 . ( 25 ) النحل : [ يَزُِرونَ 

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 ، وغالبهم 

ليس عندهم الروح العلمية التي تساعد علـى تبيـن الـحقيقة مـمـا اختلف فيه الناس ، ثم 

 ـى التمسك بـها والدعوة إليها .عل

ونحن وإن كنا مع هؤالء فيمـا يتمنون فيجب أن يتذكروا أن كثيـرًا ما تـجري الرياح 

 بمـا ال يشتهي الـمالح ، كمـا قال الشاعر :

َيــاُح بَِمـا اَل َتْشَتهِ  َفنُ َمــا ُكلُّ َمـــا َيتََمنَّى اْلـَمـــْرُء ُيــْدِرُكُه       َتـْجــِري الرِّ  ي السَّ

وأيضًا فإنه ليس من صفات الـمؤمنني أن يسكتوا علـى البغي والظلم والبهت والكذب 

الذي يلصق بـهم ، وهم يـجدون وسيلة مشـروعة لدفعه ورده علـى صاحبه ، خالفًا لـمـا 

ويسميه النصارى باآلية الذهبية : )) من ضـربك علـى خدك  يعزى لسيدنا عيسى 

األيمن ، فأدر له خدك األيسـر ، ومن طلب منك كساءك فأعطه رداءك ، ومن طلب منك أن 
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تـمشـي معه مياًل فامش معه  ميليـن (( ، فليس فـي اإلسالم شـيء من هذا ، بل هو علـى 

ت عباد الرمحن الـمؤمنيـن التي منها ما إطالقه يعارض القرآن الكريم فـي بيان بعض صفا

وَن وََجَزاءُ َسي ِئٍَة َسي ِئٌَة مِثْلَُها َفَمْن  ]أفادته اآلية الكريمة :  َصابَُهُم اْْلَْْغُ ُهْم يَنْتَِِصُ
َ
ِيَن إِذَا أ َواَّلذ

الِمنَِي َولََمِن انْ  ِ إِنذُه ََل ُُيِبُّ الظذ ْجُرهُ لََعَ اَّللذ
َ
ْصلََح فَأ

َ
ولَئَِك َما َعلَيِْهْم َعَفا َوأ

ُ
تََِصَ بَْعَد ُظلِْمهِ فَأ

 َ ولَئَِك ل
ُ
ِ أ رِْض بَِغرْيِ اْْلَق 

َ
ِيَن َيْظلُِموَن انلذاَس َويَبُْغوَن ِِف اْۡل بِيُل لََعَ اَّلذ ُهْم ِمْن َسبِيٍل إِنذَما السذ

ِِلمٌ 
َ
 . ( 42ـ  39) الشورى : [  َعَذاٌب أ

يقنع أولئك الناس ، فال أقل من أن يعتبـر ذلك عذراً فإن لـم يكن فـي كل ما تقدم مـمـا 

 لـي ، فقد قيل : )) ليس من العدل سـرعة العذل (( ، وقال الشاعر : 

 َتَأنَّ َواَل َتْعَجــْل بَِلْوِمــَك َصاِحــبًا            َلَعـــــلَّ َلــــُه ُعـــْذرًا َوَأْنَت َتُلــــومُ 

عودوا علـى الـجائر الظالـم باللوم واإلنكار وردعه عن بل لقد كان الواجب عليهم أن ي

. « اْنُصـْر َأَخاَك َظالِـمـًا َأْو َمْظُلومًا  »:  ـ عَلَيْهِ الصَّالةُ وَالسَّالمُ ـظلمه ، وأن ينتصـروا للمظلوم لقوله 

هُ َتـْحِجُزُه َعِن الظُّْلِم ، َفإِ » َقاَل : َكْيَف َأْنُصـُرُه َظالِـمـًا ؟ َقاَل :   . « نَّ َذلَِك َنْْصُ

ُجُل َأَخاُه َظالِـمـًا أَْو َمْظُلومًا : إِْن َكاَن َظالِـمـًا َفْلَينَْهُه  »َوفِـي حديث آخر :  لَِينُْصـِر الرَّ

ُه َلُه ُنْصـَرٌة ، َوإِْن َكاَن َمْظُلومًا َفْليَنُْصـْرُه   . «َفإِنَّ

َما ِمْن اْمِرئ َيـْخُذُل اْمِرًأ ُمْسلِمـًا فِـي َمْوطٍِن ُينَْتَقُص فِْيِه ِمْن ِعْرِضِه ، َوُينَْتَهُك  »وقوله : 

ـُه  فِـي َمْوطٍِن ُيـِحبُّ فِْيِه ُنْصـَرَتُه ، َوَما ِمْن َأَحٍد َينُْصـُر  ـ تَعَالَى ـفِْيِه ِمْن ُحْرَمتِِه إاِلَّ َخَذَلُه اللَّ

ـُه فِـي َمْوطٍِن ُمْسلِمـًا فِـي  َمْوِضٍع ُينَْتَقُص فِْيِه ِمْن ِعْرِضِه َوُينَْتَهُك فِْيِه ِمْن ُحْرَمتِِه إاِلَّ َنَصـَرُه اللَّ

 . «ُيـِحبُّ فِْيِه ُنْصـَرَتُه 

وعلـى كل حال فمن الـمعلوم أن إرضاء الناس غاية ال تدرك كمـا جاء فـي بعض 

  حزن لـها قوم وسـر لـها آخرون (( .األمثال : )) ما قرعت عصا علـى عصا إال
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 وقال الشاعر : 

 َوَلْسُت بِنَــــاٍج ِمــْن َمَقـاَلـــِة َطـــاِعــٍن           َوَلــْو ُكنُْت فِـي َغــاٍر َعَلـى َجَبــٍل َوْعـرِ 

 َبْيـَن َخـــافَِيَتــي َنْسـِر َوَمْن َذا الَِّذي َينُْجو ِمَن النَّاِس َسالِـمـًا           َوَلـْو َغــاَب َعنُْهُم 

وإذا كان األمر كذلك فحسبي أنني سألتزم فـي ردي هذا حدود الشـرع ، فال أقابل 

الباغي بشـيء من البغي ، والباهت بشـيء من البهت ، وإنمـا سأصفه بمـا فيه كي يـحذره 

ـه وسنة نبي ، السيمـا من  ه الناس فال يضلوا بضالله وال ينحرفوا بانحرافه عن كتاب اللَّ

 كان منهم حديث صلة به ، قد اغتـر بمظهره وال علم عنده بحقيقة أمره ، كمـا قال الشاعر :

ْنَك َصـِدْيٌق َأَبــــــــدًا          َلَك فِـي اْلـَمنَْظــِر َحتَّى ُتـْخبِـُرهْ   اَل َيُغـــــرَّ

نِ   ـي ِمنْـــــُه َزَمــــــانًا َمنَْظــُرهْ َكْم َصِدْيٍق ُكنَْت ِمنُْه فِـي َعَمى         َغـرَّ

لِـي َينُْشــــُرهْ   َكــــاَن َيْلَقــــانِـي َبَوْجــــٍه َطلٍِق          َوَكـــــاَلٍم َكالــــَّلَّ

 َفــــإَِذا َفتَّْشَتـــــُه َعـْن ِغْيـــــــَبـة           َلـْم َأِجـْد َذاَك لَِوْجـٍد ُيْضِمـــُرهْ 

ْخــــَواَن إاِلَّ ُكلَّ َمــــْن           ُيْضِمُر اْلـِودَّ َكَمــا َقــْد ُيْظِهــُرهْ َفـَد   ِع اإْلِ

 َفـإَِذا ُفـْزَت بَِمـــْن َيـْجـــَمـُع َذا           َفاْجَعَلــنُْه َلَك ُذْخــرًا َتْذَخــــُرْه 

 وقديمـًا قال العلمـاء :

رِ اْلَقــــْدُح َلْيَس بِِغْيَبــ ٍف َوُمـَحــذِّ ٍم  َوُمَعـــرِّ  ـٍة فِـي ِستَّـٍة          ُمَتَظـــلِّ

َعــاَنَة فِـي إَِزاَلِة ُمنَْكٍر   َوُمـَجاِهٍر فِْسقًا َوُمْسَتْفٍت َوَمـْن          َطَلَب اإْلِ

وخصلة واحـدة من هـذه الـخصال كافية لتجويز مثل هذا الرد ، فكيف وقـد انضم 

ـه إليها غيـرها  ُ اْْلَْهَر  ]:  ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ، وبخاصة األولـى منها ، ودليلها قـول اللَّ ََل ُُيِبُّ اَّللذ
ُ َسمِيًعا َعلِيًما وءِ مَِن الَْقْوِل إَِلذ َمْن ُظلَِم َوََكَن اَّللذ  . ( 148) النساء :  [ بِالسُّ

 . «َلـيُّ اْلَواِجِد َيـِحلُّ ِعْرَضُه َوُعُقوَبَتـُه  »:   وقوله 
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 وقال الشاعر :

ْيِف فِـي َمْوِضِع النََّدى ْيِف بِالُْعاَل         ُمِضـرٌّ َكَوْضِع السَّ  َوَوْضُع النََّدى فِـي َمْوِضِع السَّ

، وأن يـجعل ما أن يعصمنا من الظلم وغمص الناس بغيـر حق  ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ أسأل اهلل

 . (1) ونـهج السلف الصالح ، إنه سميع مـجيب (( أكتبه دفاعًا عن سنة النبي 
 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 ، و بةرثةرضدانةوةى ئةو 
تؤمةت نارِةواييانة بةفريِؤبدات كة لةاليةن ضةندةها خةَلكى لةخوانةترس ، و بآ شةرم 

ثةروةردطار بةرامبةرى دةيكةن و بؤى هةَلدةبةسرتيَن ، ... كةضى بيَدةنطبوون لةبةندةكانى خواى 
لةو جؤرة كةسانة خةَلكانيَكى زؤر بآ تاوان بةدواى خؤيدا هةَلدةخليسكيَنيَتة ناو ئةو هةآلنة ، 
و كاريطةردةبن بة تؤمةتة ثوضةَلةكانى ، رِةتدانةوة و ئاشكراكردنى ثيَويست دةبيَت بؤ ئةوةى 

ِِلَْهلَِك َمْن َهلََك َعْن بَي َِنٍة َويَْحََي َمْن ََحذ َعْن ] خواى ثةروةردطار فةرموويةتى :  هةروةكو
... ئةمة لة اليةكةوة ، لةاليةكى ترةوة ئةو بةرثةرضدانةوة و ئاشكراكردنةش سوديَكى  [بَي ِنٍَة 

طةرى طةرِانةوةى ئةو ترى تيَداية دةطةرِيَتةوة بؤ خودى كةسى تؤمةتباركار ، كة بريتية لة : ئة
كةسة بؤ رِاستيةكان ، و كةمكردنةوةى تاوانةكانى ، لةو اليةيةى كة ذمارةى توشبوون و طومرِا 
بوون بةهؤى ئةوةوة ، و لةرِؤذى دواييدا هةَلطرى تاوانى ئةوانيش دةبيَت سةرةرِاى هةَلطرتنى 

وةيةك بيَت بؤ ئةوانةى كة تاوانة تايبةتةكانى خؤى ، ... وة ئةم بةثةرضدانةوةيةوةش بريخستنة
بةرِةهايى حةزيان لةو جؤرة بةرثةرضدانةوانة نايةت !! ... ، كة زؤريَك لةوانة نةفةس و رِوحيةتى 
زانستيان نية كة ياريدةرى ئاشكراكردنى رِاستيةكانة لةو شتانةى كة خةَلك تيَيدا جياوازن ، 

 ثاشان دةستى ثيَوة بطرن و بانطةوازى بؤ بكةن ... .
ئةو كةسانةى دةكةم كة اليةكى ترةوة ئةم نوسينة ئامؤذطاريةكة دؤستانةية ئاراستةى وة لة

هيدايةت دراون ، ومةبةستيان بةزانستةكةيان رِةزامةندى خواى ثةروةردطارة ، ولؤمةى 
لؤمةكارانيش هيض كاريطةرى لةسةريان نية لةوةدا ، و فيز و لووت بةرزيش رِيَطريان نية 

                                                
(1)

 ( . 8ـ  3) مقدمة كتابه كشف النقاب ، ص  
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.. ئاشكراشة خةَلكى لةطويَبيست بوونيان بؤ رِةوايى و وةرطرتنى حةق ان .لةوةرطرتنى رِةواييةك
 ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : ) ابن قتيبة الدينوري (سآ كؤمةَلن ، هةروةكو ثيَشةوا 

)) رجل منقاد سمع قوما يقولون ، فقال كمـا قالوا !!! فهو ال يرعوي ، و ال يرجع ؛  يةكةم :

، كةسيَكى شويَنكةوتوو كة شتيَكى لة  مر بنظر ، فيـرجع عنه بنظر ((ألنه لـم يعتقد األ
خةَلكيَكـةوة بيستووة ، ئةويش وةكو ئـةوان دةَليَت !!! ئةو جؤرة كةسة ناسَليَتةوة ، و 
ناشطةرِيَتةوة ، ضونكة بريوباوةرِى لة بابةتةكة بة تيَرِامان و بريكردنةوة نةبوو ، بؤية بة تيَرِامان 

 ةش ليَى ناطةرِيَتةوة !!!و بريكرنةو

)) ورجل تطمح به عزة الرياسة وطاعة اإلخوان وحب الشهرة ، فليس يرد عزته ،  دووةم :

يثني عنانه إال الذي خلقه إن شاء ، ألن فـي رجوعه إقراره بالغلط واعتـرافه بالـجهل وتأبى  وال

عليه األنفة ، وفـي ذلك أيضا تشتت جـمع وانقطاع نظام واختالف إخوان عقدتـهم له النحلة ، 

ـه ونجاه ((  و  ، كةسيَك كة خوازيارى تواناى دةسةآلتوالنفوس ال تطيب بذلك إال من عصمه اللَّ
طويَرِايةَلى برايان ، و حةز و ئارةزووى شؤرةتة ، ئا ئةم جؤرة كةسانة هيض شتيَك توانايان رِةت 
ناكاتةوة ، و رِيَطر و جلةوطرييان نابيَت جطة لةوةى كة خوَلقاندونى ، ئةطةر ويستى ئةوةى هةبيَت ، 

تى ، تةكةبور و فيززليشى ضونكة طةرِانةوةى برِياردانيةتى بة هةَلةكانى ، و دانثيانانى نةزانينية
رِيَطرة لةو كارةى ، هةروةها ئةو كارةى دةبيَتة هؤى ثةرتةوازةيى و ثةرش و بآلوبوونةوةى 
كؤمةَلةكةى ، و دابرِانى سيستةم و جيابوونةوةى برايانى هاوبريى كؤى كردبوونةوة ، دةروونةكانيش 

 ستبيَتى و رِزطارى كردبيَت .حةزيان لةوة شتانة نية ، مةطةر كةسيَك خواى ثةروةردطار ثارا

ـه بعلمه ال تأخذه فيه لومة الئم ، وال تدخله من مفارق  سيَيةم : )) ورجل مستـرشد يريد اللَّ

كةسيَك كة ،  (1) وحشة ، وال تلفته عن الـحق أنفة ، فإلـى هذا بالقول قصدنا وإياه أردنا ((
ثةروةردطارة ، ولؤمةى لؤمةكارانيش  هيدايةت دراوة ، ومةبةستى بة زانستةكةى رِةزامةندى خواى

هيض كاريطةرى لةسةر نية لةوةدا ، وة بة جابوونةوةى كةسانيَك ليَى تووشى غةريبى نابيَت ، وة 
فيز و لووت بةرزيش رِيَطر نية لةوةرطرتنى رِةواييةكان ، جا ئةم ووتةيةمان ئاراستةى ئةم جؤرة 

 كةسانة كردووة و مةبةستيشمان هةر ئةمانةن .
                                                

(1)
 . ( 13 دار الكتب العلمية ، صـجهمية ، ى الـي اللفظ والرد علـ) كتاب االختالف ف 
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ة مةبةست بةم نووسينة جؤرى سآيةمة لة جؤرةكانى خةَلك ، هةر وةكو مةبةستى بؤي
 ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةو جؤرة كةسانة بووة . ) ابن قتيبة (ثيَشةوا 

لةكؤتاييدا و لةخستنةرِووى ثةيرِةوى ئةم نووسينة دةَليَم : بة ثشتيوانى خواى ثةروةردطار 
 ةوة دةبيَت :ثةيرِةوى ئةم نووسينة بةم ثيَيةى خوار

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

 كاتة تاوانةكة طةورةتر و ناقؤآلتر دةبيَت !!!
جؤرة بةرثةرضدانةوانة ، لة ووتةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة  لة طةأل باسكردنى شةرعيةتى ئةم

رِةمحةت بيَت ـ ، ضونكة نووسينةكة خستنة رِوو و ئاشكراكردنى ئةو تؤمةتانةية كة دةدريَتة ثاأل 
 خودى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ .

 هةروةها ئاشكرا كردنى مةبةست لةم نووسينة كة بريتية لة :
حةرز و ئاواتى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بؤ بةرثةرضدانةوةى ـ هيَنانةدى  1

 ئةوانةى كة هةستاون بة بوخت بؤ كردن و تؤمةتباركردنى بةبآ تاوان !!!
ـ بؤ ئةوةى ببيَت بة رِيَنيشاندةرى ئةو جؤرة كةسانةى كة مةبةستايان طةشتنة  2

 ة بؤ رِةوايي ئةطةر بؤيان ئاشكرا بيَت .بةرِاستيةكان ، و هيض فيززليةكيان نية لة طةرِانةو
 ثاشان ، دةستثيَكيَك : كة ئةم خاآلنةى تيَدا رِوونكراوةتةوة :

 يةكةم : زانايان كيَن و رِيَطةكانى ناسينةوةيان كامانةن ؟
دووةم : تاوانى ئةو كةسانةى ضية كة توانج لة زانايان ثيَشةوايانى مريات طرى ثيَغةمبةران 

 خوايان لةسةر بيَت ـ دةدةن ؟ ـ صةآلت و سةالمى
ئاشكراكردنى ئةوةى : كة ئةطةر ووتةى زانايةك ضةند بؤضونيَكى خراثى هةَلدةطرت سآيةم : 

 ، ئةوا بة بؤضونى ئةو زاناية دانانريَن ، تاكو ئةوة ئاشكرا نةكات ، بة طوفتار يان بة كردارى .
هةَلةوة ، نابيَت بدريَتة ثاأل هيض ضوارةم : ئةطةر زانايةك لة ثرس و باسيَكدا بكةويتة 

كؤمةلَ و طروثيَكى طومرِا كة كةوتوونةتة هةمان هةَلةوة ، ئةوةش تةنها بؤ زانايانة نةك بؤ ئةو 
 كةسانةى خؤيان بةزانا دةزانن .

ثيَنجةم : جياوازى كردن لة نيَوان بةهةَلةدانانى زانايةك بؤ زانايةكى تر ، لةطةأل تانةدانى 
 بة بيدعةكاريَتى بةرامبةرةكةى .يان حوكم دانى 
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لة سةر جياوازى زانايانى  ) البـراء (و دذايةتى  ) الوالء (شةشةم : دانةبستنى دؤستايةتى 
سةلةفى لة نيَو فيَرخوازانى زانستى شةرعى و موسَلماناندا ، بةتايبةت ئةطةر لة بنةواكاندا 

 هاودةنط بوون .
مورجيئة و جةند  ))ذيَر ناونيشانى دوابةدواى ئةوةش ، بةشى يةكةم ديَت : لة 

 ، كة ئةم سةرباسانة دةطريَتة خؤ :(( ليَكؤَلينةوةيةك 
 . مورجيئة لة زمانةوانى و زاراوةى شةرعدا 
 . مورجيئة لة زمانةوانيدا 
 . مورجيئة لة زاراوةى زاناياندا 
 . كؤمةأل و طروثةكانى مورجيئة 
  الـَجْهِميَّــة يةكةم : جةهميةكان () . 
  اِميَّــُة (دووةم : كةرِاميةكان  . ) اْلَكرَّ
  ُمْرِجَئـُة الُفَقهاِء (سآيةم : فوقةهاى مورجيئة ( . 
 . ئيمان و هةنديَك لة بنةواكانى لةالى مورجيئة 
 . ثيَناسةى ئيمان لةزمانةوانى و زاراوةى زانايان و بنةواكانى لةالى ئةهلى سوننة وجةماعة 
  ُلغًة (ثيَناسةى ئيمان لة زمانةوانيدا ( . 
  اصطالحاً (ثيَناسةى ئيمان لة زاراوةى شةرعدا ( . 
 . بةَلطة و مةرجةكانى بةريبوون لة ئريجا 
 . نويَذ و ثةيوةندى نةكردنى بة ئريجاوة 
  الـحكم بغيـر ما أنزل حوكم كردن بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة (

ـه (ال  و ثةيوةندى بة ئريجاوة . لَّ

ئايا ثيَشةوا ئةلبانى هاودةنطة لةطةأل ئةهلى  ))ثاشان ، بةشى دووةم ديَت : كة ناونيشانى 

 ، و ئةم سةرباسانة دةطريَتة خؤ : ((سوننة يان لةطةأل مورجيئة ؟! 
  ئيمان و بنةواكانى لةالى ثيَشةوا ئةلبانى ، كة مةرجى بةري بوونيةتى لة ئريجا. 
 ـ كردةوة بةشيَكة لة ئيمان . 1



 20   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

 ـ زيادبوونى ئيمان و كةمبوونةوةى .  2
من  ))واتة : دروستيَتى ووتنى برِطةى :  )) جواز االستثنـاء فـي اإليمـاِن ((ـ  3

 لةاليةن موسَلمانةوة . (( ـ إِنْ شَاءَ اللَّـه ـئيماندارم 
 ـ بوونى ثةيوةندى لة نيَوان رِووكةش و دَلدا . 4
 كاريطةرى سةرثيَضى و تاوان لة سةر ئيمان .ـ  5
 . ئةَلبانى و خؤ بةريكردنى لة ئريجا و دذايةتى كردنى بؤيان 
 . طةواهى و شايةتى دانى زانايان بةسةلةفيةتى ئةلبانى و بةرى بوونى لة ئريجا 
  دا ـ رط (ـ) شجياوازى نيَوان زانايانى ئةهلى سوننة لة ليَكدانةوةى زاراوةى
 ية نةك حةقيقى !!! ) لفظ (ةكى طؤيى جياوازي

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

 لة ئيمان نازانيَت !!!يةكةم : تؤمةتباركردنى ثيَشةوا بةوةى كة كردةوة بة بةشيَك 
 بة كوفر دانانيَت !!! ) ترك جنس عمل (دووةم : تؤمةتباركردنى ثيَشةوا بةوةى كة 

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

ةوةى كة ئةو كاربةدةستة بةكافر نازانيَت كة حوكم بةوة ناكات ضوارةم : تؤمةتباركردنى ب
كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، ئةطةر بةحةآلَلدانانى لة طةَلدا نةبيَت ، ئةمةش لةالى 

 ئةوان بؤضوونى مورجيئةية نةك ئةهلى سوننة !!!
و تةنها بة بريوباوةرِ ثيَنجةم : لة الى ثيَشةوا ئةلبانى كوفر بة كردةوة رِوونادات !!!! بةَلك

كة ثةيوةستة  التكذيب = نفي التصديق (بة درؤدانان :  )دةبيَت ، واتة : كوفر حةصر دةكات لة 
 بة دَلةوة !!!

شةشةم : تؤمةتباركردنى يَشةوا بةوةى كة هيض كردةوةيةك لةالى ئةو خؤى بؤخؤى كوفر 
 ئةمةش بؤضوونى مورجيئةية !!!نية ، بةَلكو تةنها نيشانة و بةَلطةية لةسةر كوفر ، كة 
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حةوتةم : تؤمةتباركردنى ثيَشةوا بةوةى كة كةس بةكافر نازانيَت تاكو مةبةستى 
 !!! ) قصد الفعل (نةك مةبةستى كردةوةكة  ) قصد الكفر (كوفرةكةى نةبيَت 

هةشتةم : تؤمةتباركردنى ثيَشةوا ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بةوةى كة جنيودان و سوكايةتى 
 و ئايينةكةى بة كوفر نازانيَت !!! خواى ثةروةدطار و ثيَغةمبةرةكةى  كردن بة
  : كآ رِةواج بةم تؤمةتانة دةدات و بؤضى ؟!ئينجا ئةوة ئاشكرا دةكريَت كة 
كؤتايشدا .... دةرةجنام و ئاكامى ئةم ليَكؤَلينةوة دةخريَتةرِوو ... لةطةأل ئاماذةكردن بة  لة

بةكارهاتووة تيايدا ، بةدوايدا : ثيَرِستى سةرباسةكان كة دووا طرنطرتين ذيَدةر و سةرضاوةى 
 هةنطاوى ئةم ثةرتوكةية و كؤتايى بة نووسينةكة ديَت .

داواكارم لةثةروةردطارى بةبةزةييم ، بةميهرةبانى خؤى قةَلةمى عةفو بةسةر هةموو 
ة تيَيداية هةَلةيةكمدا بيَنيَت كة لةم ثةرتوكةدا كردوومة ، ضونكة هةموو هةَلةيةك ك

بةرهةمى نةزانني ، و تاوانى نةفسى خؤمة ، وة ئةوةش رِاستى و رِةوايى بيَت تيَيدا ، كةرةم 
 لوتفى ثةروةردطارمة بةرامبةر بة بةندةى تاوانبارى خؤى .

داواكاريشم جيَى وةرطرتنى ثةروةردطار بيَت ، و دَلى بةندةكانيشى بؤ بكاتةوة ، بؤ ئةوةى 
 ت ، و ناسينى رِةوايى لةو باس و ثرسانةى كة تيَدا هاتوون .ببيَت بة مايةى هيداية

رِيُد إَِلذ  ]درومشى مةبةستيشمان لةم نوسينة ئةوةية كة لةم ئايةتةدا هاتووة : 
ُ
إِْن أ

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

 
ِ الَْعالَمنِيَ  َوآِخرُ  ِ رَب  ِن اْْلَْمُد َّلِلذ

َ
 َدْعَواُهْم أ
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 دةستثيَك و رِيَخؤشكارى
 

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 

سةر بؤ طةشنت بة ، كة ثيَويسنت متمانةيان بكريَتةبابةتةكةيان لة ال ئاشكرا و رِوون بيَت 
دان و و رِةوا تيايدا ، ضونكة ئةطةر وانةبيَت موسَلمان دةكةويَتة تواجنى دروست ئةجناميَك

ئةجنامدا خؤيان و لةو باس و ثرسةدا هةبيَت ، و لة تؤمةتباركردنى كةسانيَك كة ووتة و طوفتاريان
تاوانى خؤيان و ئةوانيشيان دةكةويَتة ئةستؤ كة ئةوان و دةبةن ،  داخةَلكانيَكى تريش بةهةالكةت

ْوزَارَُهْم ََكمِلًَة يَوَْم الْقِيَاَمةِ  ]خواى ثةروةردطار فةرموويةتى : هؤكارى الدنيان دةبن ، 
َ
ِِلَْحمِلُوا أ

ََل َساءَ َما يَزُِروَن 
َ
ِيَن يُِضلُّوَنُهْم بَِغرْيِ عِلٍْم أ ْوَزارِ اَّلذ

َ
 . ( 25) النحل :  [َوِمْن أ

 مثيَكةدا هةوَلى ئةوة دةدريَت ئةلةم دةستخواى ثةروةردطار و عةونةتى ثشتيوانى بؤية بة
 رِوونبكريَتةوة كة :خاآلنةى خوارةوةى تيَدا 

 زانايان كيَن و رِيَطةكانى ناسينةوةيان كامانةن ؟ يةكةم :
مرياتطرانى ثيَغةمبةران  وانى ئةو كةسانة ضية كة توانج لةزانايان و ثيَشةوايان وتا دووةم :

 بيَت ـ دةدةن ؟ـ صةآلت و سةالمى خوايان لةسةر 
ئاشكراكردنى ئةوةى : كة ئةطةر ووتةى زانايةك بؤضونى ترى خراث بطريَتةوة ،  سآيةم :

ئةوا ئةو بؤضوونة خراثانة بة بؤضونى ئةو زاناية دانانريَن ، تاكو ئةوة ئاشكرا نةكات ، بة 
 طوفتار يان بة كردارى .

ئةطةر ثيَشةوا يان زانايةك لة ثرس و باسيَكدا بكةويتة هةَلةوة ، نابيَت بدريَتة  ضوارةم :
 وة .يةثاأل هيض كؤمةلَ و طروثيَكى طومرِا كة كةوتوونةتة ئةو هةَلة

ةكى تر ، لة طةأل تانةدان و كردن لة نيَوان بةهةَلةدانانى زانايةك بؤ زاناييجياواز ثيَنجةم :
 بةرامبةرةكةى .تى حوكمدانى بة بيدعةكاريَ

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

 هاودةنط بوون :
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يَن ، و ضؤن دةناسريَنةوة ، ئيرت ضونكة ئةطةر موسَلمانان بؤيان رِوون بوويةوة كة زانايان ك
 شويَنى كةسانيَكى نةزان ، وخؤ بةزانا دانةر ناكةون ، كة بةداخةوة لة رِؤذطارى ئةمرِؤدا زؤرن !!

دان و تانةدان لة مرياتطرانى ثيَغةمبةران ـ ؤيان ئاشكرا بوو كة تاوانى تواجنوة ئةطةر ب
ند تاوانيَكى طةورةية ، دةسَليَنةوة لةو صةآلت و سةالمى خوايان لةسةر بيَت ـ كة زانايانن ضة

تاوان و تواجنانةى كة لة زانايانى دةطرن ، بةَلكو بطرة دةبن بة شويَنكةوتةى زانايان لة هةموو 
 رِةوايى و رِاستيةكدا .

وة ئةوةيان لة ال ئاشكرا دةبيَت كة ئةطةر ووتةى زانايةك بؤضونيَكى خراث هةَلطريَت ، ئةوا 
زاناية دانانريَت ، تاكو ئةوة ئاشكرا نةكات ، بة طوفتار يان بة كردارى ، بةوةش بة بؤضونى ئةو 

 لة تؤمةتباركردن و تاوانباركردنى زانايان ثاريَزراو دةبن .
وة ئةطةر زانايةك لة ثرس و باسيَكدا بكةويتة هةَلةوة ، وةكو كةسانى نةزان و كاَلفام 

 !!!ا كة كةوتوونةتة ئةو هةَلةوة مرِناياندةنة ثاأل هيض كؤمةلَ و طروثيَكى طو
طةأل انى زانايةك بؤ زانايةكى تر ، لةنيَوان بةهةَلةدانوة كة دةشزانن : جياوازى هةية لة

تى بةرامبةرةكةى ، ووتةى هةموو زانايةك لة شويَنى خؤى ةدانى و حوكم دانى بة بيدعةكاريَتان
 ةدةنآ .ثلةى خؤى دو دادةنةن و هةَلسةنطاندنى تةواوى بؤ دةكةن ، 

و دذايةتى  ) الوالء (هةر باسيَكدا دؤستايةتى دا لةـانى سةلفيشـاوازى زانايـجيان لةـثاش
زانايانى ئةهلى سةر ووتةى هيض اليةكيان دانابةسنت ، بةتايبةت ئةطةر هةردوو ال لةلة راء (ـ) الب

 يانداية .نيَوان، سةرةرِاى ئةو جياوازيةى كة لة بنةواكاندا هاودةنط بنسوننة بن ، و لة
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 : جا بة ثشتيوانى خواى بلَند و باآلدةست و بةتوانا دةووتريَت
 

 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 بيانناسنةوة ؟ ئةوةش واى 

ضةواشةكاران خؤيانى  و زانا ،خؤبةزانا زان بكريَن بةو كردووة كة كةسانى نةزانكار 
يدعةكار و بكةن بة زانا كةضى ب ـآكى ضةواشة بكةن و كةسانيَكياك لهةَلقورتيَنن ، و خةَليَت

 !زانا !!رِاستيدا يةك طرتنةوةى مةبةستةكان كردوونى بة الرِيَبوون ، بةآلم لة
 بؤية بؤ رِةواندنةوة و رِاستكردنةوةى ئةو هةَلة ثةروةردية ، دةووتريَت :

  زانايان : مريات طرانى ثيَغةمبةرانن ـ صةآلت و سةالمى خوايان لةسةر بيَت ـ ، نةك
بةوةى كة ثارة و سةروةت وسامانيان ليَيانةوة بة مريات بؤ مابيَتةوة ، بةَلكو مرياتطرى 
زانستةكةيانن ، ئةو زانستةى كة لة دةروون و ميَشكيان و جيَطري بووة ، و بة طشتى لة 

 رِةنطى داوةتةوة ، و بانطةوازى خةَلكى بؤ دةكةن . كردةوةكانيان و
  زانايان : ئةوانةن كة عارف و ثسثؤرن لة شةريعةتةكةى خواى ثةروةردطار ، و شارةزان

بة ئايينةكةى ، ئةوانةى كة كردةوة بة زانستةكةيان دةكةن لةسةر ضاورِؤشنى و هيدايةتةوة ، 
يُْؤِِت اْْلِْكَمَة َمْن  ]ون ، هةروةكو فةرموويةتى : ئةوانةى كة خواى ثةروةردطار دانايى ثيَبةخشي

وِِتَ َخرْيًا َكثرًِيا 
ُ
واتة : خواى ثةروةردطار ،  ( 269) البقرة :  [يََشاءُ َوَمْن يُْؤَت اْْلِْكَمَة َفَقْد أ

دانايى دةخبشيَت بةو كةسانةى كة بيةويَت ، و ئةو كةسةش كة دانايى ثيَببةخشريَت ، ئةوا ضاكة 
 خيَريَكى زؤرى ثيَبةخشراوة .و 

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

ئِمذ  ]لة بارةيانةوة فةرموويةتى : 
َ
وا َوََكنُوا بِآيَاتِنَا وََجَعلْنَا مِنُْهْم أ ا َصََبُ ْمرِنَا لَمذ

َ
ًة َيْهُدوَن بِأ

، واتة : ئيَمة هةنديَك لةوامنان ـ واتة لة نةوةكانى ئيسرائيل ـ كرد  ( 24) السجدة :  [يُوقِنُوَن 
هيدات دراوبوون لة خؤياندا و : واتة ـ ةتيشمان دان و كردمنان بة زانا بة ثيَشةوا ، و هيداي
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، ثيَبةخشينى ئةو ثلة و ثايةش مةنزيلةيةش بةوة بوو كة ئارام ـ رى خةَلكيش بوون هيدايةت دة
 طربوون ، و لة باوةرِ و زانينيشياندا طةشتبوون بة ثلةى يةقني و دأل ئارامى .

  زانايان : ئةوانةن كة رِؤَلى فةتوادان دةطيَرِن و ووتةكانيان جيَطةى متمانةية لة زانينى
كردنى سنورى حةآلأل و يانى كؤمةَلة رِيَسايةكة بؤ ديارهةوَليان دان حوكمة شةرعيةكان ، و
 حةرامةكان لة شةرعدا .

 ئايني و مةَلةيةن كة رِاثةرِيوون و هةستاون بؤ فيَربون و شارةزابون لةزانايان : ئةو كؤ
 سَلمانان و ئاطاداركردنةوةيان لةخراثةكان ،فيَركردن و بانطةشةكردنى موهةستاوون بة ثاشان

ِ فِرْقٍَة مِنُْهْم َطائَِفٌة  ]ثةروةردطار فةرموويةتى : 
َوَما ََكَن الُْمْؤمِنُوَن ِِلَنْفُِروا ََكفذًة فَلَْوََل َنَفَر مِْن ُك 

ِيِن َوِِلُنِْذُروا قَْوَمُهْم إِذَا رََجُعوا إَِِلْهِْم لََعلذُهْم َُيَْذُروَن  ُهوا ِِف ال   . ( 122) التوبة :  [ِِلَتََفقذ
  ، زانايان : ئةوانةن كة رِيَنيشاندةرى خةَلكن ، و هيض سةردةميَك نية كة تيايدا نةبن

تاكو ئةو رِؤذةى كة فةرمانى خواى ثةروةردطار ديَت ، هةر ئةوانيشن سةروةر و ثيَشةنطى 
 اَل  »فةرموويةتى :  كؤمةَلةى سةرخراو و رِزطاربوون تاكو رِؤذى دوايى ، ثيَغةمبةرى خوا 

 مَّ أُ  نْ مِ  ةٌ فَ ائِ طَ  اُل زَ تَ 
 هِ ـاللَّ  رُ مْ أَ  يَ ـتِ أْ ى يَ تَّ َح  مْ هُ فَ الَ َخ  وْ ، أَ  مْ هُ ـلَ َذ َخ  نَ مَ  مْ هُ رُّ ـُض  يَ اَل  هِ ـاللَّ  رِ مْ أَ بِ  ةً مَ ائِ ي قَ تِ

، واتة : بةردةوام كؤمةَليَك لة ئوممةتةكةم لة سةر رِةوايى و  (1) « اسِ ى النَّ ـلَ عَ  ونَ رُ اهِ ظَ  مْ هُ وَ 
حةق هةر بةردةوامن ، سةرنةخستنى هةنديَك بؤيان زيانيان ثآ ناطةيةنيَت ، و نةش ئةوانةى كة 

لة ناو ئةوان هةر بةردةوامن وة ،  ديَتخواى ثةروةردطار ثيَضةوانةيان دةبنةوة ، تاكو فةرمانى 
 . ى كة لةسةرينهةجة رِةوايةخةَلكدا لةسةر ئةو مةن

،  (( ِث يْ دِ َح ـالْ  ُل هْ أَ  مْ )) هُ فةرموويةتى : ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  مديني (ـي الـ) علثيَشةوا 
 واتة : ئةوانة ئةهلى حةديسن .

م ـلَ  نْ )) إِ فةرموويةتى :  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ) حنبل (ى كورِى  مد (ـ) أحوة ثيَشةوا 

، ئةطةر ئةوانة ئةهلى حةديس نةبن ، ئةوا من  (( مْ هُ  نْ ي مَ رِ دْ  أَ اَل فَ  ِث يِ ْد حِ ـالْ  َل هْ وا أَ ونُ كُ يَ 
 نازامن ئةوان كيَن .

                                                
(1)

 . ) رواه البخاري و مسلم ( 
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 لِ وْ قَ  اُب ) بَ ةكةيدا و لة ـ ) صحيح (لة  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ) البخاري (وة ثيَشةوا 

 مَّ أُ  نْ ٌة مِ فَ ائِ اُل طَ زَ  تَ : اَل   يِّ بِ النَّ 
، واتة : بةردةوام كؤمةَليَك لة  ( قِّ ـَح ـى الْ لَ عَ  نَ يْ رِ اهِ ي ظَ تِ

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

  زانايان : ثيَشةنط و سةرى ئةو كؤمةَلةيةن كة فةرمامنان ثيَكراوة بةوةى كة دةستى
 . (2)ن ليَيان اناكى ثيَضةوانة بوونةوة و دابرِثيَوة بطرين ، و ئاطادار كراوينةتةوة لة ترس

ئةمةبوو مشتيَك لة خةرمانى وةسفى زانايان ، كة ثيَويستة موسَلمانان سيفةتيان بزانن بؤ 
بوارى رسيارةكانياندا ، بةتايبةت لةكاتى فةتوا و ثاسنةوة ، و بطةرِيَنةوة بؤيان لةياننئةوةى ب

بريوباوةرِ و ئيماندا ، ضونكة زانا ئةوة نية كة ووتةبيَذ بيَت و لة ووتار و دةرسةكانى ووتةى طةورة 
نا بيَت !!! يان و بآ ناوةرِؤك و رِةونةقدار بةكار بيَنيَت ، يان هةر كةسةو ثةرتوكيَك بنووسيَت زا

 ت و بةضاثى بطةيةنيَت !!! ضونكةنووسراويَك بآلوبكاتةوة ، يان دةسنووسيَك تةحقيق بكا
بةداخةوة ئةمانة لة ميَشك و بريى كةسانيَكى زؤر لة رِؤذطارى ئةمرِؤدا بوونةتة ثيَوةر بؤ كيَشان 

!! و نووسةريان  و ناسينى زانا ، بةوةش كةوتوونةتة ئةو هةَلةيةى كة كةسانى ووتارخويَن
!!! و دةبينيت ئةو جؤرة كةسانة بوونةتة جيَطةى ئيعجابيان ، و بوونةتة سةرضاوةى ليَببيَتة زانا 

فةتوايان ... وةكو : مامؤستا فآلن ... و سةيد فيسار ... و حاجى فآلنة ... و هةزاران نازناوى تر 
لة ثيَشةوا و زانايانيش  تةنانةت ، بةَلكو بةوةشة ناوةستيَتكة تةنها ناوى فريودةرن و هيضى تر 

 !!!انيَت !!! و تانة و تةشةرةش لةطةورة زانايانى ئيسالم دةدات بة زاناترى دةز
وةكو كةسيَكى كةودةن و نةزان لةو جؤرة كةسانة ووتبووى : مامؤستا فآلن ئةطةر لة 

 ئةلبانى زياتر نةبيَت وةكو ئةلبانية !!!!!
و ثيَويست بةوةآلم دةكات ، ئةويش ئةوةية كة طرنرتين رِيَطة ليَرةدا ثرسياريَك ديَتة ثيَشةوة 

 بؤ ناسينةوةى زانايان ضية و كامةية ؟
                                                

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

(2)
 ي التعامـل مـعـ) قواعـد فـةنرخى سيفةتى زانايان برِوانة ثةرتوكى ببؤ زياتر شارةزابوون ، و زانينى  

 .ـة حق ( ـمن بن معال اللويـ) الشيخ عبدالرح كة لة نووسينىاء ( ـالعلم



 30   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

لة وةآلمدا دةووتريَت : تويَذةر و ليَكؤلةرِةوان دوواى طةشت و طةرِانيَك بة ناو ثةرِةى 
َجال (ثةرتؤكةكانى  يَ ، و  ) الرِّ دا دةبينيَت زانايان ضةند شيَوازيَكيان لةم كارةدا ـ ْر (ـ) السِّ

 بةكارهيَناوة ، و كردوويانةتة ثيَوةرى كاريان ، كة طرنطرتينيان ئةمانةن : 
زانست و ناو  وونةوة : واتة بةربةآلوبوونةوةىبةربةآلوى و بآلوب ( ةُ رَ هْ الشُّ وَ  ةُ اَض فَ تِ ) االْس ـ  1

 مانان بةدواى ئةوةدا بطةرِيَن كة زانان يان نة ؟شؤرةتيان كة ثيَويست بةوة نةكات كة موسَل
 ( مـالك) ، و  ( افعيش) ، و  ( حنبل) ى كورِى ـ ( أحـمد) ؤ منوونة زانايةتى : ثيَشةوايان ب

و هةزارةها زاناى تر ثيَويست ناكةن بةوةى كة  ( مسلم) و  ( البخاري) ... و  ( حنيفة أبو) ، و 
موسَلمانان ثرسيارى ئةوة بكةن كة ئةو ثيَشةوايانة زانا بوون يان نة ؟! ضونكة بةربآلوى شورةت 
و زانيارى و شويَنكةووتوانيان ، و بآلوبوونةوةى ئةركى ئةوةى لةسةر موسَلمانان خستووة ، و 

 ثيَويست بة ثرسيار ناكات دةربارةيان .
 امَ رَ َح ـالْ وَ  َل اَل َح ـذ الْ )) ُخ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ( ي  رِ وْ الثَّ  انُ يَ فْ ) ُس ثيَشةوا 

، واتة : حوكمى حةآلأل و حةرام لة كةسانيَكى ناودار لة  (1) ... (( مِ لْ عِ ي الْ ـفِ  نِ يْ ورِ هُ ْش مَ ـالْ  نَ مِ 
 عيلم و زانستةوة وةرطرة .

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

نةك بةدةردى زؤريَك لة موسَلمانانى ئةمرِؤ ، دةبينيت لة زانايان دووركةوتونةتةوة و لة 
كةسانيَكةوة زانست و زانيارى و حةآلأل و حةرام وةردةطرن كة هيض بنةواكانى زانستى شةرعيان 
ثآ نية !!! تةنها لةبةر ئةوةى كة تواناى ووتن و ووتار و قسةى زل و رِةونةقداريان هةية ، 

كيَكيان بةناوى : مامؤستا فآلن !!! و ئةوى تريان بةناوى : سيد فآلنة !!! حاجى فآلن !!!! و ية
سةدان كةسى ترى نامؤ لة طؤرِةثانى زانستى شةرعيدا ، كة جطة لة طةورةكردنى كؤرِ و كؤمةأل 

 و اليةن و حزب نةبيَت ، هيض بنةوايةكى شةرعيان نية . 

                                                
(1)

 ( . 406: محدث الفاصل ـي الـالرامهرمزي ف أخرجه)  

(2)
 . ن (ـمن طريقي ،161، ي الكفاية ـخطيب فـ، وال 2/2: جرح والتعديل ـي الـي حاتم فـ) أخرجه ابن أب 
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 : ( ةُ ادَ هَ ) الشَّ لةسةريان ـ طةواهى و شايةتى زانايانى تر  2
ئةم كارة ـ واتة شايةتى دانى طةورة زانايان لةسةر زانايانى تر كة زانان ـ كار و كرداريَكى 
شويَنكةوتراوة بة دريَذايى ميَذووى ئيسالم ، و تيايدا زانايان و ثايةبةرزانى ئةم ئوممةتة ـ لة 

زانايانى تر داوة ، و مةنزيلة و ثلة و  سةردةمانى كؤن و تازةشدا ـ شايةتيان بؤ فيَرخوازان و
ثايةيان دةرخستوة ، بؤ ئةوةى جيَى متمانةى موسَلمانان بن و ضةواشةكاران كة ثؤشاكى درؤ و 
ضةواشةكارى نةكةن بةبةر خؤيان و كةسانى ترى نةزانةوة ، هةروةك لةم سةردةمانةدا ، و 

ة وةكو زانايةك ثاكانة و ثلة و ثايةى بيَشةرمانة كةسانى ضةواشةكار ئةو ثلةية بةخؤيان دةدةن ك
زانايةتى بةكةسانيَكى بيدعةكار و حزبى بدةن ، نةك لةبةر ئةوةى كة ئةو كةسانة شايستةى 

 !!!يان لةبةر ئةوةى هاوبريى خؤيانة ئةوة بن ، بةَلكو تةنها لةبةر هاو حزب بوون 
كارى ضةواشةكارانى ئةم سةردةمة ئةوةية كة ئةو ةوةى زياتر جيَطةى سةرنج بيَت لةئ

كارةيان ـ باسكردنى كةسانى تر بة زانا ـ ئةطةر رِاستةوخؤ ئةوة دةرنةبرِن تيَيدا ، بة 
نارِاستةوخؤ ئةوة دةردةبرِن كة خؤيان لة زانا زاناترن !!! ضونكة ئةهليةتى ئةوةيان بةخؤيان داوة 

 !!!! هِ ـاللَّ  بِ الَّ إِ  ةَ وَّ  قُ اَل وَ  َل وْ  َح اَل وَ بناسيَنن !!! كة زانايانى ئةهلى سوننة بة موسَلمانان 

 هُ لَ  َد هِ ُش  نْ مَّ ـ مِ الَّ إِ  مَ لْ عِ ا الْ َذ هَ  ُذ َخ ؤْ  يُ )) اَل ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ون () ابن عَ 

، واتة : ئةم زانستة شةرعية وةرناطرييَت جطة لةوانة نةبيَت كة شايةتيان بؤ  (1) (( ِب لَ الطَّ بِ 
 دراوة بةوةى كة فيَرخوازى زانستى شةرعى بوونة .

كة  رين (ـ) ابن سيووتةى ثيَشةوا  ىلة ليَدانةوة مد بازمول (ـ) الدكتور أحبؤية 

 ةِ فَ رِ عْ ى مَ ـلَ إِ  ُل يْ بِ )) السَّ دا فةرموويةتى : ـ (2) ؟ (( مُ ـالِ عَ الْ  ُف رَ عْ يُ  َف يْ )) كَ فةرموويةتى : 

ا ى مَ ـلَ عَ  ُل وِّ عَ يُ ، وَ  هِ رِ ـْص عَ  اءِ هَ قَ فُ  نْ مِ  نَ يْ ورِ هُ ْش مَ ـالْ ، وَ  هُ نْ عَ  هِ تِ قْ ي وَ ـفِ  مِ لْ عِ الْ  لِ هْ أَ  الِ ؤَ ُس ؛ بِ  مِ ـالِ عَ الْ 

، واتة : رِيَطةى طةيشنت بة ناسينى زانا ، بة  (( مِ لْ عِ الْ  ِب لَ طَ بِ  رَ هِ تَ ْش يَ  نَّ أَ ، وَ  هِ رِ مْ أَ  نْ مِ  هُ ونَ رُ ـبِ ْخ ـيُ 
                                                

(1)
،  153/ 1 :ي الكامـل ـ، وابـن عـدي فـ 2/ 2 :جرح والتعـديل ـي الــي حاتم فـ) أخرجه ابن أب 

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

(2)
 . ( 325/  2: البغدادي  لخطيب، لمتفقه ـ) الفقيه وال 
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ى خؤيدا ، و ئةوانةى كة شةرعزانن لة و سةردةم ثرسياركردنة لة ئةهلى عيلم و زانايان لة كات
سةردةمى ئةودا ، وة متمانة دةكاتة سةر ئةوةى كة ئةوان هةواَلى ثيَدةدةن لة سةرى ، وة دةبيَت 

 زانستى شةرعى بووة .ناسراويش بيَت بةوةى كة فريخوازى 
زانايان نةك تةنها بؤ ناسيى زانايانى تر ئةم ثةيرِةوةيان بةكارهيَناوة ، بةَلكو بؤ زانينى ثلة 
و تواناى خؤشيان بؤ ئةهليةتى فةتوادان ، و مةنزيلةتى عيلمى ثرسيان بة زانايانى تر كردووة ، 

 ُت بْ َج ا أَ )) مَ فةرموويةتى : ت ـ ـ بة رِةمحةت بيَ ) أنس (ى كورِى ـ ) مالك (ئةوةتا ثيَشةوا 

،  ةَ عَ يْ بِ رَ  ُت لْ أَ ؟ َس  َك لِ َذ لِ  عاً ِض وْ ي مَ ـانِ رَ يَ  ْل ي : هَ نِّ مِ  مُ لَ عْ أَ  وَ هُ  نْ مَ  ُت لْ أَ ى َس تَّ ى َح وَ تْ فَ ي الْ ـفِ 

 ُت نْ كُ  اَل ، قَ  كَ وْ هَ ـنَ  وْ لَ  هِ ـاللَّ دِ بْ ا عَ بَ ا أَ : يَ  هُ لَ  َل يْ قِ ، فَ  َك لِ َذ ي بِ ـنِ رَ مَ أَ ، فَ  دٍ يْ عِ َس  نَ ى بْ يَ ْح ـيَ  ُت لْ أَ َس وَ 

، واتة :  (1) (( هُ نْ مِ  مُ لَ عْ أَ  وَ هُ  نْ مَ  َل أَ ْس ى يَ تَّ َح  ءٍ يْ ـَش لِ  الً هْ أَ  هُ َس فْ ى نَ رَ يَ  نْ أَ  لٍ ُج رَ ي لِ غِ بَ نْ  يَ ي ، اَل هِ تَ نْ أَ 
وةآلمى هيض فةتوايةكم نةداوةتةوة تاكو ثرسيارم نةكرد لةوانةى كة لة خؤم زاناتر بوون ، ئايا بة 

ى كورِى ـ حيى (ـ) يكرد و ثرسياريشم لة  ) ربيعة (شياوم دةزانيَت بؤ ئةو شويَنة ؟ ثرسيارم لة 

وترا : ئةى باوكى و ) مالك (كرد ، فةرمانيان ثيَكردم بةو كارة ، بة ثيَشةوا  ) سعيد (
عةبدوَلآل ئةطةر ياساغى و قةدةغةى ئةو كارةيان ىلَ بكردايةى ؟ ئةويش فةرمووى : وازم 
ئةهيَنا و ئةو كارةم نةدةكرد ، ضونكة نابيَت هيض كةسيَك خؤى بة شياو بزانيَت بؤ شتيَك تاكو 

 ثرسيارى لة خؤى زاناتر نةكات .
رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بةو جؤرة كةسانةى  ـ بة ن (ـحمد بن صالح العثيميـ) مثيَشةوا 

)) لكن مع األسف الشديد ، إن كلمة الشهيد كة ثيَضةوانةى ئةم رِيَسايةن فةرموويةتى : 

                                                
(1)

:  رىـى السنن الكبــمدخل إلـي الـ، والبيهقي ف  316/ 6 :ي حلية األولياء ـ) أخرجه أبو نعيم ف 

 ن ( .ـمن طريقي ، 326/ 2 :متفقه ـي الفقيه والـخطيب فـ، وال 825 : رقم، ب 440
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ا صارت كلمة الشيخ ، فاآلن كلمة الشيخ رخيصة ، يعني يقال ـاليوم صارت رخيصة ، كم

لإلنسان الذي ال يعرف كوعه 
 !!! يقال له : شيخ  (2) من كرسوعه (1)

ن ، وعن ـجلس كله عوام ، ثم يقوم يتكلم بكالم فصيح بيـي مـجلس فـجده يـوت

 ر له ، فيكون عندهم شيخ الشيوخ !!!ـم ، ال نظيـشجاعة ، فيقولون : هذا عال

ختْصا من أبسط ما ـوكذلك أيضا سهلت كلمة اإلمام ، اآلن لو صنف اإلنسان كتابا م

را متبوعا ، ـا كبيـمـ! اإلمام البد أن يكون عال ـى الَعَتَـ ه ـام !! سبحان اللَّ يكون ، قالوا : هذا إم

مفاهيم هنا ، صارت األلقاب ـا اختلفت الـمـهذا لـوليس كل إنسان يؤلف يسمى إماما ، ول

ن ، وتقول : قال اإلمام فالن ابن فالن ! ـمؤلفيـرا ألحد الـتشوش ، فعندما تقرأ كتابا صغي

جوز ، أن نصف اإلنسان ـاء ، وهذا ال يـالسامع ؟ ، يظن أنه إمام من أكابر العلمماذا يظن 

 . (3) يء من الكذب ((ـا ال يستحق ، ألن هذا فيه شـبم

                                                
(1)

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

األزهري : ) الُكوُع ( طرف  أقفال و ) الَكاُع ( لغة ، قالجمع ) َأَكواٌع ( ، مثل : قفل وـهام ، و الـي اإلبـيل

ي الساعد ، أحدمها أدق  من ـان متالصقان فـهام ، و مها عظمـمحاذي لإلبـي رسغ اليد الـالعظم الذي يل

ي ـ) الُكرُسوُع ( و الذي يل : هـخنْص يقـال لـي الـر ، و طرفامها يلتقيان عند مفصل الكف  ، فالذي يلاآلخ

ن ) الُكوِع ( و ـد : ال يفرق بيــي البليـ( ومهـا عظمـا سـاعد الذراع ، ويقال فوُع ـ) الكُ : ه ـال لـام يقـهـاإلب

بيديل،  ) تاج العروس من جواهر القاموسوة برِوانة : ) الُكْرُسوِع ( ((   .(  141/ 22:  لزَّ

والُكْرسـوعُة َعُة ، )) الُكْرَس دا هاتووة : ـ ( 1/980:  روزآباديـلفي، ل محيطـ) القاموس الة لوة  (2)

ْنِد الذي َيلـبضمهم ْسـِغ أو ُعَظـْيٌم فــي الـا : ... َطَرُف الزَّ ا ـمــي َطـَرِف الَوظِيـِف مـِخنَْْصَ النَاتِىُء عنـَد الرُّ

ْسَغ من وظيِف الشاِء ونحِوها من غيـَيل  .َن (( ـِر اآلدِمييـي الرُّ

(3)
 ( . 30/  1ن : ـعثيمي اعة ، للشيخ ابنـجمـرح عقيدة أهل السنة والـ) فوائد من ش 
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واتة : بةآلم بةداخيَكى زؤر طةورةوة دةَليَم : ووشةى شةهيد لةم رِؤذطارةدا بيَنرخ بووة ، 
هةروةكو ضؤن ووشةى شيَخيش بيَنرخ بووة ، ئيستا ووشةى شيَخ بيَنرخ بووة ، ئةوةش بةوةى كة 

لة يةك  ) كوع و كرسوع (بةكةسانيَك دةووتريَت : كة دوو سةرى ئيَسكةكةكانى باسكيان 
 ةنةوة !! كةضى ثيَيان دةووتريَت : شيَخ !!!!جياناك

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

 ردريَت !!يَةوان بة شيَخى هةموو شيَخان دةذمى ئزاناية !! و هاوشيَوةشى نية !! بؤية دةبينيت ال
هةروةها ووتنى ووشةى ثيَشةواش ئاسان بووة ، دةبينيت ئةطةر كةسيَك ثةرتوكيَكى كورت 
، كة ئاسانرتين شتة نووسيةوة ، دةووتريَت : ئةوة ثيَشةواية !!! ثاكى و بيَطةردى بؤ خواى 

ت ، و خةَلكى شويَنكةوتووى هةبيَت ، نةك هةر ثةروةردطار !! ثيَشةوا دةبيَت زانايةكى طةورة بيَ
بوون ، وةى كة ليَرةدا ضةمكةكان تيَكةَل!!! وة لةبةر ئةو نووسى ثيَى بووتريَت ثيَشةوا  كةس

دةبينيت نازناوةكان دةشيَويَنريَن و ئاوةذوو دةكريَت ، ضونكة كة ثةرتوكيَكى بضوكى يةكيَك لة 
شةوا فآلنى كورِى فآلن فةرموويةتى !!! بيسةر طومانى ضى نووسةران دةخويَنيتةوة و دةَليَت : ثيَ

دةبات ؟!! طومانى ئةوة دةبات كة ثيَشةوايةكة لة زانايان ، ئةمةش نادروستة و نابيَت كةسيَك 
 وةسف بكةين بة سيفةتيَك كة شايستةى نية ، ضونكة برِيَك درؤى تيَداية .

واهى دان بؤ زانايانى ترى ئةهلى سوننة هةر لةم بارةيةوة ـ واتة : هةستانى زانايان بة طة
اراستة دةكات كة : ـئ ىارةــ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم ثرسي ) مقبل بن هادي الوادعي (ـ شيَخ 

، واتة : ئةطةر  ر ؟ فكيف نجيب ؟ ((ـي هذا العصـاء السلفيون فـ)) إذا سئلنا من هم العلم
 ةمةدا كيَن ، ضؤن جواب دةدةينةوة ؟بكريَت كة زانايانى سةلةفيةت لةم سةرديَثرسيارمان ل

 اُل زَ  تَ اَل  »يقول :  م ـلَّسَوَ هِى آلِلَعَوَ هِيْلَعَ هُى اللَّلَـ صَ يُّ بِ )) النَّ ثاشان لة وةآلميشدا دةفةرمويَت : 
 مَّ أُ  نْ مِ  ةٌ فَ ائِ طَ 

 « َك لِ َذ كَ  مْ هُ وَ  هُ ـاللَّ  رُ مْ أَ  يَ ـتِ أْ ى يَ تَّ َح  مْ هُ ـلَ ذَ َخ  نْ مَ  مْ هُ رُّ ـُض  يَ اَل  قِّ َح ـى الْ ـلَ عَ  نَ يْ رِ اهِ ي ظَ تِ

 ُخ يْ الشَّ ، وَ  (1) ـ هُـاللَّ هُظَفِحَـ  يُّ ـانِ بَ لْ اأْلَ  ُخ يْ الشَّ ، وَ  ـ هُـاللَّ هُظَفِحَـ  ازٍ بَ  نُ ابْ  ُخ يْ الشَّ :  اءِ ـمَ لَ عُ الْ  ءِ اَل ؤُ هَ  نْ مَ ، فَ 

                                                
 ئةم ووتةية ثيَش كؤضى دوايى ثيَشةوا ئةلبانى بووة ، بؤية دةَليَت : خوا بيثاريَزيَت . (1)



 35   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

، ... فإن  ـ هُاللَّ مُهُظَفِحَـ اد بَّ عَ الْ  نِ ِس ْح مُ ـالْ ُد بْ عَ  ُخ يْ الشَّ ي ، وَ ادِ هَ  نُ بْ  عُ يْ بِ رَ  ُخ يْ الشَّ ، وَ  انِ زَ وْ فَ الْ  ُح الِ َص 

ُ  ] : ن ! قلت : ال أذكرهم وال كرامةـحزبييـقال قائل : أنت ال تذكر ال زَاَغ اَّللذ
َ
ا َزاُغوا أ فَلَمذ

ُ ََل َيْهِدي الَْقوَْم الَْفاِسقنَِي   . (1) (( ( 5) الصف :  [قُلُوبَُهْم َواَّللذ
سةر رِةوايى وويةتى : بةردةوام كؤمةَليَك لةئوممةتةكةم لةفةرم واتة : ثيَغةمبةرى خوا 

بةردةوامن ، سةرنةخستنى هةنديَك بؤيان زيانيان ثآ ناطةيةنيَت ، و هةروةها ئةوانةى كة 
واى ثةروةردطار ديَت ، و ئةوان لةسةر ئةو مةنهةجة خفةرمانى ن دةبنةوة ، تاكو ثيَضةوانةيا

 ي (ـ) األلبانخوا بيثاريَزيَت ، وة شيَخى  ) ابن باز (رِةواية بةردةوامن ، لةو زانايانةش : شيَخ 

، و شيَخ  ي (ـلـدخـمـادي الـــع بن هـربي صـالح الفـوزان ( ، و ) )خ ـخوا بيثاريَزيَت ، وة شيَ

، ... وة ئةطةر يةكيَك بَليَت : تؤ ناوى حزبيةكان ـ خوا بيانثاريَزيَت ـ  محسن العباد (ـ) عبدال
 ناهيَنيَت !! ئةوا دةَليَم : ناويان ناهيَنم و هيض رِيَزيَكيشيان لةالم نية .

 : ( ارُ ) اآلثَ ـ بة شويَنةوار و ثامشاوةكانيان  3
دةبيَت بة سةرضاوةى مةبةست لة شويَنةواريان ئةو ثةرتؤك و فةتوايانةية كة دواى خؤيان 

 ) مالك (ى ثيَشةوا ـ موطأ (ـ) الكتيَبى مان ، و ثامشاوة بؤيان ، وةكو وةرطرتنى شةرع بؤ موسَل

) األم ، و ، و هةريةك لة كتيَبى  ) حنبل (ى كورِى ـ مد (ـ) أحى ثيَشةوا ـ ) مسند (، و 

ةوايان ـة ثيَشـهةريةك لى ـ ) صحيح (، و  ) الشافعي (ى ثيَشةوا ـ د (ــمسنـالرسالة ، و ال

، و ئةو كتيَبانةى كة لة زانستى قورئان  ثةرتوكةكانى سوننة، و  مسلم () البخاري و
رِاظةكردن و سوننةت ليَكدانةيدا نووسراون ، و هةر هةمووشيان بة طشتى هةزارةها كتيَبى 

 تريش كة بة سةرضاوة دادةنريَن بؤ موسَلمانان ، و جيَى متمانةيانن بة طشتى .
هةر ئةو سةرضاوانةشن كة زانايان ، و فيَرخوازانى شةرعى لة هةموو سةردةميَكدا خؤيان 
و جطة لة خؤشيان لة سةر ثةروةردة دةكةن ، و هانى طةرِانةوةى موسَلمان دةدةن بؤيان ، كةواتة 

                                                
(1)

تـم راث وحـزب التحرير : ـمعية إحيـاء التـن مـن مـدينة بارمنغهام عن جـريطانييـ) أسئلة الب 

 . ( 162هـ ، السـؤال : 1417شوال  21ي ـالتسجيل ف
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ر زانايان با بةجةستةيان لة ناو موسَلمانان برِؤن ونةميَنن ، بةآلم دَلنيان لةوةى كة شويَنةوا
 وثامشاوةكانيان لة ناوياندا دةميَنيَتةوة .

 لةم بارةيةوة فةرموويةتى :  ) أبو طالب (كورِى  ي (ـ) عل و هاوةَلى بةرِيَز ةواـثيَش

، واتة  (( ةٌ ودَ ُج وْ مَ  وِب لُ قُ ي الْ ـفِ  مْ هُ ارُ آثَ ، وَ  ةٌ ودَ قُ فْ مَ  مْ هُ ـانُ يَ عْ ، أَ  رُ هْ الدَّ  يَ قِ ا بَ مَ  ونَ اقُ بَ  اءُ ـمَ لَ عُ )) الْ 
: زانايان بة مانةوةى زةمانة دةميَننةوة ، رِاستة جةستة و تةنيان ناديارة ، بةآلم شويَنةوار 

 كاريطةريان لة دَلةكاندا بوونى هةية .
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 ـميراتطرانى ثيَغةمبةران  كة توانج لةزانايان و ىتاوانى ئةو كةسة:  دووةم
 دةدات ؟ ـصةآلت و سةالمى خوايان لةسةر بيَت 

 

لة بنةواكانى بريوباوةرِى ئةهلى سوننة وجةماعة ، و ثةيرِةوى سةلةفى صاَلحى ئةم ئوممةتة 
ئةوةية كة : نابيَت باسى ثيَشةوايان و زانايانى ئيسالم بةخراثة بكريَت و تانة و تواجنيان 

 ي (اوِ َح ) الطَّ دانة لة رِيَطاى رِاست ، هةروةكو ثيَشةوا ليَبدريَت ، ضونكة ئةو كارة الرِيَبوون و ال

 ِمنَ  مْ هُ َد عْ بَ  َمنْ وَ  نَ ـيْ قِ ابِ السَّ  ِمنَ ـ  ِف لَ السَّ  اءُ ـمَ لَ عُ )) وَ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 

 نْ مَ ، وَ  لِ يْ مِ َج ـالْ  بِ الَّ إِ  ُيْذَكرونَ  ، اَل  رِ ظَ النَّ وَ  هِ قْ فِ الْ  ُل هْ أَ ، وَ  رِ ثَ اأْلَ وَ  رِ ـَخبَ ـالْ  ُل هْ أَ ـ  نَ ـيْ قِ حِ الالَّ 

 . (1) (( لِ يْ بِ السَّ  رِ ـيْ ى غَ ـلَ عَ  وَ هُ فَ ،  وءٍ ُس بِ  مْ هُ رَ كَ ذَ 
واتة : زانايانى سةلةف و ثيَشينان ، و ئةوانةشيان كة دواتر بة دواياندا هاتوون ، كة 

و خاوةن ديد و  زانوارى ثيَشينيان ، وة كةسانى شةرعكةسانى ضاكةكار و شويَنكةوتةى شويَنة
تيَرِوانني ، نابيَت جطة بة باشى باسيان ليَوةبكريَت ، و ئةو كةسةش كة بة خراثة باسيان 

 ليَوةبكات ، ئةوا لة سةر رِيَطةيةكة جطة لة رِيَطاى رِاست .
ليَكدانةوةى ئةم ووتةيةى  بيثاريَزيَت ـ لةثةروةردطار ـ خوا  وزان (ـالح الفـ) صشيَخ 

 مْ هِ ِص قُّ نَ تَ وَ  مْ هِ يْ فِ  نُ عْ الطَّ  وزُ ُج ـ يَ اَل )) فَ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ي (اوِ َح ) الطَّ ثيَشةوا 

 ْد قَ  مْ هُ ـَّـن؛ أِلَ  مْ هِ ِص قُّ نَ ي تَ ـِض تَ قْ  يَ ا اَل َذ هَ ، فَ  ادِ هَ تِ ي االْج ـفِ  أٌ طَ َخ  مْ هِ ِض عْ بَ  نْ مِ  َل َص َح  وْ ى لَ تَّ ، َح 

 هُ لَ فَ  اَب َص أَ فَ  مُ اكِ َح ـالْ  َد هَ تَ ا اْج ذَ إِ  »:   يُّ بِ النَّ  اَل ، قَ  قِّ َح لْ لِ  ونَ بُ الِ طَ  مْ هُ  َك لِ ذَ  عَ مَ ، وَ  ونَ ئُ طِ ْخ ـيُ 

 َس يْ لَ وَ  اءِ ـمَ لَ عُ الْ  قِّ ي َح ـا فِ َذ هَ ، وَ  (2) « ٌد احِ وَ  رٌ ْج أَ  هُ لَ فَ  أَ طَ ْخ أَ فَ  َد هَ تَ ذا اْج إِ ، وَ  انِ رَ ْج أَ 

، واتة : بؤية نابيَت  (3) (( ونَ نُ سِ ْح ـ يُ ا اَل ـمَ يْ وا فِ لُ ُخ ْد يَ  نْ أَ  مْ هُ ـلَ  قُّ حِ ـ يَ اَل  هُ ـَّـن؛ أِلَ  نَ ـيْ مِ ـالِ عَ تَ مُ ـالْ 

                                                
(1)

 . ( 97، برقم :  67أو ص 18متن العقيدة الطحاوية ، للطحاوي ، ترتيب أبـي سنة الكوردي ، ص)  

(2)
 ) رواه البخاري و مسلم ( . 

(3)
 ( . 213/  1صالح الفوزان : للعالمة رح العقيدة الطحاوية ، ـ) ش 
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تانةيان ليَبدريَت و سوكايةتيان بةرامبةر بكريَت ، ئةطةرضى هةَلةش لة هةنديَكيانةوة 
بكةويَتةوة بة هؤى ئيجتيهاديانةوة ، وةمةش ئةوة ناخوازيَت كة سوكايةتيان بةرامبةر بكريَت ، 

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

ثيَكا ئةوا هةر ثاداشتيَكى بؤ ي، وة ئةطةر كؤششى خؤى كرد و نةش ئةو دوو ثاداشتى بؤ هةية
زانايانة نةك ئةوانةى خؤيان بةزانا دةزانن !!! ضونكة بؤيان نية برِؤنة هةية ، ئةمة دةرحةقى 

 بواريَكةوة كة نايزانن .
فةرموويةتى : دةطةرِيَتةوة بؤ  ) صالح آل الشيخ (ئةم قةدةغةكردنةش هةروةكو شيَخ 

 مْ هُ ـَّـنأِلَ ، وَ  ةِ عَ يْ رِ ـالشَّ  لِ ائِ َس مَ ي ـفِ  ونَ تُ ُمفْ ـالْ  مُ هُ ـَّـنأِلَ وَ ،  ةِ عَ يْ رِ ـالشَّ  ُهم َنَقَلةُ ــَّن)) أِل ئةوةى كة : 

 نَ يْ ذِ الَّ  مُ هُ ، وَ   يِّ بِ النَّ  ِث يْ دِ ى َح نَ عْ مَ ، وَ  هِ ابِ تَ ي كِ ـفِ  ـ لَّجَوَ زَّـ عَ هِ ـاللَّ  مِ اَل ى كَ نَ عْ مَ  اسِ لنَّ لِ  ُمَبيِّنُونَ ـالْ 

َردُّ  ، وَ   يِّ بِ النَّ  ةِ نَّ َتْثبِْيُت ُس ، وَ  ةِ َح يْ حِ الصَّ  ةِ َد يْ قِ عَ الْ  ِت يْ بِ ثْ تَ بِ  هُ نْ بُّوَن عَ ُذ يَ وَ  نِ يْ الدِّ  نِ عَ  ونَ عُ فَ ْد يَ 

 رَ كَ نْ مُ ـالْ  ِث يْ ادِ َح اأْلَ ، وَ  اِت وعَ ُض وْ مَ ـالْ 
 .  يِّ بِ لنَّ لِ  ْت فَ يْ ِض ي أُ تِ الَّ  ةِ لَ اطِ بَ الْ وَ  ةِ

ألنَّ اء وَرَثَة األنبياء ؛ ـهذا كان العلمـاية العلمية ـ ولـحمـريعة ـ الـاُة الشـمَ ـفهم إذًا ُح 

ُثوا دينـاألنبياء ل ُثوا العلم ، والذين َح ـا وإنمـمـوال دره اراً ـم ُيَورِّ َمى العلم هم الصحابة ـا َورَّ

ن من أهل ـاء تابعي التابعيـاء السلف وعلمـ، وهم التابعون من علم ـ مْهِيْلَعَ هِـاللَّ انُوَضْرِـ 

 حديث ومن أهل الفقه .ـال

ي ـجميل ، وأن ال نقع فـجميع بالـاعة : أن ُيْذَكَر الـجمـفهؤالء منهج أهل السنة وال

جميل وال ـحديث وال من أهل الفقه ، بل ُيْذَكُروَن بالـاء ال من أهل الـٍم من العلمـعال

مَ ـا أخطؤوا فيه أنـهم فيمـا ُيْرَجى لـُيْذَكُروَن بسوء ، وإنم ا اجتهدوا وَرَجوا األجر ـهم إنِّ

 . (1) ُع عليه صاحبه ((خطأ ال ُيَتابَ ـوالثواب وال

                                                
 ( . 19ـ  18/ 45:  آل الشيخالشيخ صالح ، ي الطحاوية من مسائل ـا فـالسائل بمحاف ـ) إت (1)



 39   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

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

لة فةرموودةكانيدا  ووتةى خواى ثةروةردطار لة كتيَبةكةيدا ، و ووتةى ثيَغةمبةرةكةى 
ئاشكرا دةكةنةوة ، وة ئةوانيشن ثاريَزةرانى ئايني و ئةوانةى كة ثاريَزطارى ليَدةكةن ، بة جيَطري 

، لة طةأل  اوةرِى دروست و سةملاندنى سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا ـان بؤ بريوبـكردني
بنةواكان ، كة ، و بآ  ) ضعيف (كردنةوةى فةرموودة هةَلواسراوةكان ، و فةرموودة رِةت

 . دراونةتة ثاأل ثيَغةمبةرى خوا 
هةر ئةوانن ثاريَزةرانى شةريعةت ـ ثاراستنة زانستيةكةى ـ بؤية بة رِاستى زانايان بة 
مرياتطرانى ثيَغةمبةران دادةنريَن ، ضونكة ثيَغةمبةران دواى خؤيان هيض دينار و درهةميَكيان 

زانستيان لة دواى خؤيان بة مريات بةجآ هيَشتووة ، بة مريات بةجآ نةهيَشتووة ، بةَلكو ئةوان 
، وة ئةوانةى كة لة ثاش ئةوان  وة ئةوانةش كة زانستةكةيان ثاراستووة هاوةآلنى بةرِيَزيبوون 

هاتوون لة زانايانى شويَنكةوتوان ، و زانايانى ثيَشني ، و شويَنكةوتوانيان لة ئةهلى حةديس ، 
 و ثيضشةوايانى فيقهو شةريعةت .

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

و لة طةأل فةقيهو شةرع زانن بن ، وة دةبيَت بة باشى باسيان ليَوة بكريَت ، نةك بة خراثى ، بةَلك
وازى ئةوةش بني كة خواى ثةروةردطار ليَيان نةطريَت ، ضونكة ئةوان وةشدا دةبيَت ئاواتةخئة

هةوأل و كؤششى خؤيان داوة و ئاواتةخوازى ثاداشت بوونة ، هةَلةش شويَنى خاوةنةكةى 
 ناكةوتريَت تيايدا .

 نِ عَ  مِ اَل مَ ـالْ  عُ فْ ) رَ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كتيَبى  ) ابن تيمية (هةر لةم بارةوةية كة ثيَشةوا 

انن ، و نووسيوةتةوة ، بؤ ئةوةى موسَلمانان مةنزيلةتى زانايان و ثيَشةوايان بز ( مِ اَل عْ اأْلَ  ةِ مَّ ئِ اأْلَ 
 طةَلدا دةكةن ، و ضةندةها كتيَبى تريش كة لةم بارةيةوة نووسراوون .بزانن ضؤن مامةَلةيان لة

لة كةوتنة ثيَضةوانة بوونةى ئةم بنةواية ، ضونكة تانةدان  يَتان دةبيَت بةئاطاببؤية موسَلم
و توانج دان لة زانايان تاوانيَكى طةورةية و خواى ثةروةردطار تؤَلةى ئةو تاوانة لة ئةجنامدةرانى 

)) اْعَلْم َيا َأِخي ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ر (اكِ َس عَ  ) ابندةكاتةوة ، هةروةكو ثيَشةوا 
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َقنِي اللَّ  اَك لِ ـَوفَّ ْن يَ ـنَا مِ ـَمْرَضاتِِه َوَجَعلَ ـُه َوإِيَّ اءِ ـُحوَم اْلُعَلمَ ـْخَشاُه َوَيتَِّقيه َحقَّ ُتَقاتِِه َأنَّ لُ ـمَّ

اِء ـي اْلُعَلمَ ـْطَلَق لَِساَنُه فِ ي َهْتِك َأْستَاِر ُمنَْتِقِصيِهْم َمْعُلوَمٌة ، َوإِنَّ َمْن أَ ـِه فِ ـَوَعاَدُة اللَّ ، َمْسُموَمٌة 

، واتة : براى خؤم بزانة ـ خواى ثةروةردطار  (1) ُه َقْبَل َمْوتِِه بَِمْوِت الَْقْلِب ((ـبِالثَّْلِب اْبَتاَلُه اللَّ 
من و تؤش سةركةوتوو بكات بؤ طةشنت بة رِةزامةندى خؤى ، وة بشمان كات لةوانةى كة بةو 

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

 ش مردنى توشى مردنى دأل دةكات .خواى ثةروةردطار ثيَ
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى  ) حنبل (ى كـورِى  مد (ـ) أحهةر لةم بارةيةوة ثيَشـةوا 

هَ َش  نْ مَ  ةٌ ومَ مُ ْس مَ  اءِ ـمَ لَ عُ الْ  ومُ ُح ـ)) لُ :  ، واتة : طؤشتى زانايان  (2) (( اَت ا مَ هَ لَ كَ أَ  نْ مَ ، وَ  َض رُ ا مَ مَّ
 ذةهراوية ، ئةو كةسةى بؤنى بكات نةخؤش دةكةويَت ، وة ئةوةش بيخوات دةيكوذيَت .

دان ، و تؤمةتباركردنى شةرةكةوتنة تانة و تةدةبيَت خؤيان بثاريِزن لة انموسَلمان ووبكةوا
ئوممةتة ، ئةوةش  ثيَشةوايان و زانايانى ئةهلى سوننة و جةماعة ، ثيَشني و سةلةفى صاَلحى ئةم

 لةبةر طةورةيى تاوانةكة و ئةو ئاكامة خراثةى كة ليَآ دةكةويَتةوة .
 
 

     
 
 
 
 

                                                
(1)

ر ـر العبيـي : ) نشـا فـ، وقيل إنه للخطيب البغدادي كم 235للكرمي : ص ، ) الكواكب الدرية  

 ( . 9/  1:  يـحدوشـي الفضل الـب، أل رـي منظومة قواعد التفسيـف

 ( . 9/  1:  يـحدوشـي الفضل الـب، أل رـقواعد التفسي ي منظومةـر فـر العبيـ) نش (2)
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كة ئةطةر ووتةى زانايةك بؤضونى ترى :  ئاشكراكردنى ئةوةى:  يةميَس
خراث بطريَتةوة ، ئةوا ئةو بؤضوونة خراثانة بة بؤضونى ئةو زاناية دانانريَن ، تاكو 

 : نةكات ، بة طوفتار يان بة كردارىئةوة ئاشكرا 
 

اليةن ثيَشةوايان و باس ثرسة شةرعيةكاندا دةخريَنةرِوو لة ةو رِيَسا و بنةوايانةى كة لةل
وون و مةزهةبى رِةضاو بكريَت لة ليَدانةوةى بؤضزانايانى ئةهلى سوننة وجةماعة ، و دةبيَت 

و  بؤضوونخراثى ى راو، واتة : خواز ب ((هَ ْذ مَ بِ  َس يْ لَ  ِب هَ ْذ مَ ـالْ  مُ زِ )) اَل زانايان ، ئةوةية كة 
 زانايان بة بؤضوونيان دانانريَت . ووتةى

ليَرةدا ووتةى ضةند ثيَشةوا و زانايةك لة زانايانى ئةهلى سوننة و جةماعة دةخةينة رِوو 
ايان لةو بارةيةوة ، بؤ ئةوةى لة تاوتويَكردنى ووتةى زانايان نةكةوينة هةَلة و ووتة و بؤضوونى و

 هِيْلَـ عَ ) يعقوب (نةدةينة ثاأل ، كةضى ئةوان ليَى بةرينب بةريبوونى طورط لة خويَنى كورِى 

بةتايبةت لةو ثرس و باسانةى كة لةم نووسني و كتيَبةى كة لة بةر دةستتداية !!! كة  ـ المُالسَّ
ت ـ لة رِةمحةت بيَ دةبينيت ضةندةها تؤمةت و ووتةى ثرِوثوض دراوةتة ثاأل ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة

ووتةكانى ترى بةرِاشكاوى  باس و ثرسى ئيمان و كوفر ... هتد !!! سةرةرِاى ئةوةى كة لة
ةى كة !!! يان : سةرةرِاى ئةويَت رتسبةتة ثاَلى ، و بؤى هةَلدةثيَضةوانةى ئةوة دةردةبرِيَت كة دةدريَ

طةأل كةسانى نةزانكار و !!!! بةآلم ضى بووتريَت لة (1)بةرى دةكات  ـآخؤى بةزارى خؤى خؤى ل
كةودةن ، كة هةر ئةيانةويَت ووتةى خؤيان بسةثيَنن ، ئةطةر لة سةر مةزهةب و بؤضوونى 

 . هِ ـاللَّ  بِ الَّ إِ  ةَ وَّ  قُ اَل وَ  َل وْ  َح اَل وَ ،  ((بشفرِيَت هةر بزنة !!!!  ))ئةوةش بيَت كة دةَليَت : 
مذهب ـ)) هل الزم الكة كرا ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ابن تيمية () شيَخى ئيسالم ثرسيار لة

 بؤضوون زانايان بة بؤضوونيانة دانانريَت يان نة ؟خراثى ، واتة : ئايا خوازراوى  مذهب أم ال ؟ ((

                                                
(1)

م ـمذهب لـيس بمـذهب فقـد يـذكر العالــ)) الزم ال فةرموويةتى :حافظ ابن حجر ( ـ) الثيَشةوا  

) فـتح البـاري ، البـن حجـر ي ذلـك جـدا (( ـر الزمه ، حتى إذا عرفه أنكـره ، وأطـال فــيء وال يستحضـالش

 . ( 337/  12معرفة : ـ: دار الالعسقالنـي 
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واب : أن الزم مذهب اإلنسان ليس بمذهب ، )) الصبةرِيَزيشيان لة وةآلمدا فةرمووى : 

كان قد أنكره و نفاه ، كانت إضافته إليه كذبًا عليه ، بل ذلك يدل  ه ، فإنه إذاإذا لـم يلتزمـ

 ال .مقـي الـوله ، و تناقضه فعىل فساد ق

ره من ـر كل من قال عن االستواء وغيـمذهب مذهبًا للزم تكفيـولو كان الزم ال

يء من ـي أن ال يكون شـجاز ليس بحقيقة ، فإن الزم هذا القول يقتضـالصفات أنه م

 . (1) ائه وصفاته حقيقة ((ـأسم
زانايان بة  ىبؤضوونخراثى ووتةى زانايان ئةوةية كة : خوازراوى واتة : ووتةى درووست لة

بؤضوونيان دانانريَت ، ئةطةر ثابةند نةبيَت ثيَوةى ، بةآلم ئةطةر نكوَلى ليَبكات ، و رِةتى 
بكاتةوة ، ئةو كاتة دانةثاَلى ئةوةى بؤى بة درؤكردن دةذميَردريَت بة دةميةوة ، بةَلكو زياد لة 

 ووتةكانيدا .سةر ئةوةش بة ثوضةَلى ووتةكةى و دذيةك بوونةوةى خؤى دادةنريَت ، لة 
بؤضوونيان دابنريَت ، ئةوا ئةوة دةخوازيَت كة هةموو  بؤضوون بةخراثى ئةطةر خوازراوى  ضونكة

سيفةتةكانى خواى ثةروةردطار و جطة لةوةش لة ) االستواء (ئةوانة بةكافر بزانريَت كة سةبارةت بة 

ئةم بؤضوونة ئةوة خراثى !!! لةبةر ئةوةى كة خوازراوى  ) حقيقة (ن نةك ـ جاز (ـ) مووتوويانة 

 بن !!! ) حقيقة (ثيَويست دةكات ، كة هيضيَك لة ناو و سيفةتةكانى خواى ثةروةردطار 

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

 ى هذا فالزم قول اإلنسان نوعان :ـ)) وعل

و ، حق حق ـن الزم الإجب عليه أن يلتزمه ، فـا يـمـحق : فهذا مـالزم قوله ال أحدهما :

ا ـمـر مـوكثي ، متنع من التزامه بعد ظهورهجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه ال يـي

 من هذا الباب . ى مذهب األئمةـيضيفه الناس إل

                                                
(1)

 ( . 217/  20: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م 
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جب التزامه إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض ـوله الذي ليس بحق : فهذا ال يالزم ق والثاني :

اله أنه يلتزمه بعد ن ثم إن عرف من حـر النبييـم غيـ، وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عال

م يلتزمه ، ـه فساده لجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر لـظهوره له فقد يضاف إليه و إال فال ي

 لكونه قد قال ما يلزمه و هو ال يشعر بفساد ذلك القول و ال يلزمه .

مذهب هل هو مذهب أو ليس بمذهب ـي الزم الـاس في اختالف النـذا التفصيل فوه

للوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله من ا ا كانـدمها ، فمأح الق؛ هو أجود من إط

 . (1) وله و إن كان متناقضا ((، وما ال يرضاه فليس ق
 واتة : وة بةم ثيَية دةردةكةويَت كة خوازراوى ووتةى مرؤظ دوو جؤرة :

يةكةميان : خوازراوى رِةواى ووتةكةى ، ئا ئةمةيان ثيَويستة كة ثابةند بيَت ثيَيةوة ، 
راوى رِةوايى رِةواية ، وة دةشتوانريَت ئةوةى بدريَتة ثالَ ئةطةر بزانريَت بة شيَوةيةكة ضونكة خواز

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

ة دةبينيت زانايان الزمى مةزهةبيان وةرنةطرتووة ، بةَلكو دانةثاَلى الزمى مةزهةبةكةيان رِةت كروةتـةوة  يبؤ
ــ بـة   ) مقبـل بـن هـادي الـوادعي (  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة ووتةيةكى شيَخ ، هةروةكو ثيَشةوا ئةلبانى  

جه ـخريــي تـمناسبة أقول : إن قول صاحبنا الشيخ مقبل بن هادي فــهذه الـ: )) و ب رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى 

، و هــو حــديث  اهن  مبع 13ص  4مد ) ! ( ج ـرواه أحــ : ) ـ الكويــت ( 445/  1ر هــذا ) ـحديث ابــن كثيـــلــ

 .(  جهوالنـا مـمـهم بن األسود و هـألنه من طريق عبد الرمحن بن عياش السمعي عن دل؛ ضعيف 

 ــ  لَّجَوَ زَّعَـ ه ـا صفتان للَّ ـ، فهم (الضحك  )ر ـغي (العجب  )ألن ليس بصحيح  (بمعناه  )أقول : فقوله : 
ا بمعنـى ـهمــا ، بـل يتأولونـهمــهم ال يعتقدونــ خالفـا لششـاعرة ، فإنـ هو هو منهم و احلمد للَّعند أهل السـنة ـ 

 ! ذهب ليس مبذهبالزم املهذا قيل : ـ، و ل فلعله مل يتنبه لالزم هذا القول الرضا !

مذكورة ، و قد فاته الطريق ـو أما قوله : و هو حديث ضعيف ، فهو مسلم بالنظر لطريق السمعي ال

فلعلـه لـو وقـف عليهـا يرجـع عـن  ا .ـحديث بمجموعهمــها ، و حسنا الـتخريج باألخرى التي ابتدأنا ال

 . ( 732/  6:  ، لشلبانـي ) السلسلة الصحيحةه أعلم (( ـحديث . و اللَّ ـجزمه بضعف ال
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ئةطةر ئةوة ئاشكرا بوو رِيَطر نية لة ثانةد بوونى ثيَوةى ، وة زؤريَك لةوةى كة خةَلكانيَك دةيدنة 
 ثاأل بؤضوونى ثيَشةوايان ئالةم جؤرةيانة .

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

دةكةويَتةوة ، جطة لة ثيَغةمبةران نةبيَت ،  ـآسةمليَنراوة كة هةموو زانايةك ووتةى دذيةكى ل
ثاشان ئةطةر بة شيَوةيةك بزانريَت كة ئةو كةسة ثابةندى ئةو بؤضوونة دةبيَت ئةطةر ئاشكرا 

يَتة ثاأل بكريَت ، ئةوا دةتوانريَت ئةوةى بدريَتة ثاأل ، ئةطةرنة نابَت و دروست نية ئةوةى بدر
ت ثيَوةى ، ضونكة ئةو ووتةيةكى فةرمووة ئةوةى بوو ثابةند نابيَئةطةر خراثى بؤ ئاشكرا

 خواستووة ، و بآ ئاطاش بووة لة ثوضةَلى ئةو ووتةية ، بؤية نابيَت بدريَتة ثاَلى .
ثرس و باسى ئةوةى كة خوازراوى ووتة بة بؤضوونى بيذةرةكةى دادةنريَت ئائةم فراوانيةش لة

ةوةى كة خوازراوى ووتةكةيةتى تريَت ، بؤية ئ، لةوة باشرتة كة يةكيَكيان بة رِةوايى بوو؟ يان نة 
يَت ، بةآلم ئةوةى كة ى رِازى دةبيَت ئةطةر بؤى ئاشكرا كرا ئةوةش بة ووتةى ئةو دادةنريَو ث

رِازى نابيَت ئةوا ناكريَت بة ووتةى ئةو دابنريَت ، ئةطةرضى ووتةكانى ثيَضةوانةى  يَىبيَذةكة ث
 يةك بوونةتةوة .

يش ووتةى دروست هةَلبذاردة لةم باسة دةخاتةرِوو ، و دةفةرموويَت :  ( ي  بِ اطِ ) الشَّ ثيَشةوا 

ن أهل األصول ، ـختلف فيها بيـمذهب : هل هو مذهب أم ال ؟ هي مسألة مـ)) والزم ال

ن أيضا أن ـمحققيـمغربيون ويرون أنه رأي الـوالذي كان يقول به شيوخنا البجائيون وال

، واتة :  (1) إذا قرر عليه ، أنكره غاية اإلنكار (( مذهب ليس بمذهب ، فلذلكـالزم ال
خوازراوى بؤضوون زانايان : ئايا بة بؤضوونيان دادةنريَت يان نة ؟ باس و ثرسيَكة زانايانى 

ان ـةكامن ي (ـمغربـ) ال، و  ) البجائي (ئوصوأل تيَيدا جياوازن ، وة ئةوةش كة مامؤستايانى 
بؤى دةضوون و بة بؤضوونى زانايانى ليَكؤلةرِةوانيان دةزانى ئةوةية كة : خوازراوى بؤضوونى 
زانايان بة بؤضنيان دانانريَت ، بؤية دةبينيت كة ثيَيان رِادةطةيةنريَت ، بة توندترين شيَوة 

 نكوَلى ليَدةكةن . 
                                                

 ( . 549/  2:  ، لإلمام الشاطبي ) االعتصام (1)
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)) والتحقيق فةرموويةتى : ت ـ يش ـ بة رِةمحةت بيَ ( ي  دِ عْ ) السَّ بة هةمان شيَوة ثيَشةوا 

م ـر إليه ، ولـم يشـرح به صاحبه ولـم يصـمذهب الذي لـالذي يدل عليه الدليل : أن الزم ال

ر ، فبأي ـا بلغ فإنه قاصـمخلوق مهمـر معصوم ، وعلم الـيلتزمه ليس مذهبًا ؛ ألن القائل غي

ى ـولكننا نستدل بفساد الالزم عل م يقله ،ـم يلتزمه . ونقوله ما لـا لـبرهان نلزم القائل بم

ى فسادها ، ـى صحتها وضعفها وعلـملة األدلة علـملزوم ، فإن لوازم األقوال من جـفساد ال

حق الزمه حق ، والباطل يكون له لوازم تناسبه ، فيستدل بفساد الالزم ـ خصوصًا ـفإن ال

، واتة : وة ئةو  (1) ملزوم ((ـى فساد الـرف القائل بفساده ـ علـالالزم الذي يعت
ليَكؤَلينةوةيةى كة بةَلطة ثاَلثشتى دةكات ئةوةية كة : خوازراوى بؤضوونى زانايان ـ ئةوةى كة 

ثآ نةداوة ، و ثابةند نةبووة ثيَوةى ـ بة بؤضون  ىنةبرِيوة ، و ئاماذ ىةرخاوةنةكةى بة رِاشكاوى د
ة تاوان ، و زانيارى مرؤظيش ضةنديَك و مةزهةبيان دانانريَت ، ضونكة بيَذةرانيان ثاريَزراو نني ل

زيادبكات هةر كةم و كورِى تيَداية ، بؤية بةض بةَلطةيةك ئيلزامى كةسيَك بكةين بة شتيَك كة 
تووبيَت ، بةآلم ئيَمة بة خؤى ثيَوة ثابةند نةكردووة ، و ووتةيةكى بةدةمةوة بنيَني كة نةيوو

دةدةين ، لةبةر ئةوةى كة خوازراوةكانى  وم (ملزـ) الحوكم لةسةر ثوضةَلى  ) الالزم ( ىثوضةَل
ووتة لةو بةَلطانةن كة بة هؤيانةوة دروستى و الوازى و ثوضةَلى ووتة دةردةكةويَت ، ضونكة 
ووتةى رِةوا خوازراوةكةشى رِةواية ، و ووتةى ثوضةَليش خوازراوى طوجناوى خؤى هةية ، بؤية 

ـ بة تايبةت ئةو خوازراوةى كة  ملزوم (ـ) الثوضةَلى خوازراو بةَلطة دةبيَت لةسةر ثوضةَلى 
 بيَذةرةكةى دان بة ثوضةَليدا دةنيَت ـ .

 كةواتة لة كؤى ئةو ووتانةى ثيَشةوة بةوة دةطةين كة :
ـ نابيَت بووتريَت : خوازراوى ووتة بة رِةهايى بة بؤضوونى بيَذةرةكةى دادةنريَت ، يان بة  1

 دانانريَت ، بةَلكو دةبيَت تةفصيلى ثآ بدريَت .رِةهايى بة بؤضوونى بيَذةرةكةى 

                                                
 ( . 144/  1ان : ـاإليمرح منظومة ـ، نقال عن : ش 113) توضيح الكافية الشافية :  (1)
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ـ خوازراوى رِةواى ووتة ئةطةر بزانريَت بيَذةرةكةى بة شيَوةيةكة كة ئةوةى لة ال ئاشكرا  2
بوو رِيَطر نية لة ثابةند بوونى ثيَوةى ، دةتوانريَت ئةو خوازراوةى بدريَتة ثالَ ، ضونكة خوازراوى 

 رِةوايى رِةواية .
ى نارِةواى ووتة نابيَت بدريَتة ثاأل بيَذةرةكةى ئةطةر ثابةند نةبيَت ثيَوةى . هةر ـ خوازراو 3

 . ب ((هَ ْذ مَ بِ  َس يْ لَ  ِب هَ ْذ مَ ـالْ  مُ زِ )) اَل ئةمةشة كة زانايان سةبارةتى فةرموويانة : 
كة ثيَشى ـ خوازراوى نارِةواى ووتة ئةطةر بيَذةرةكةى سةرةرِاى ثابةند نةبوونى ثيَوةى ،  4

دةكات ، و رِةتى دةكاتةوة ، دانة ثاَلى ئةم جؤرة خوازراوة بة درؤكردن  ـآيةندريَت نكوَلى لدةطة
 دةذميَردريَت بةدةم ئةو كةسةوة .
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تة هةلَةوة ، نابيَت بدريَتة باسيَكدا بكةويرس وثئةطةر زانايةك لة:  ضوارةم
 : هيض كؤمةلَ و طروثيَكى طومرِا كة كةوتوونةتة هةمان هةلَةوة ثالّ

 

واتة : مةعصوم نني ، هةَلةوة ، بةواتايةكى تر كةوتنة اية كة زانايان ثاريَزراو نني لةئاشكر
كؤشش و هةوَليشيان بكةونة هةَلةوة و ووتةيةك بَليَن هاودةنط بيَت لة  ثاشلة  يةةلةوانبةَلكو 

طةأل ووتة و بؤضوونى كؤمةأل و طروثة طومرِاكان ، بيَطومان هيض كاتيَكيش ئةوة كةوتنةهةَلة و 
هاودةنط بوونةيان لةهةَلةكةدا ئةوة ناطةيةنيَت كة : لةطةأل ئةواندا حةشر بكريَن ، و بدريَنة 

ةأل و طروثة طومرِاية !!!! بةَلكو موسَلمان دةبيَت دادوةر بيَت لة رِوانينى بؤ ئةم ثاأل ئةو كؤم
جؤرة ثرس و باسانة ، ضونكة مةرج نية ئةطةر زانايةك لة ووتة يان بؤضوونيَكيدا هاودةنط بيَت 

 لة طةأل هةنديَك لة بيدعةكاران بدريَتة ثاَليان ، و بة يةكيَك لةوان بذميَردريَت !!!
م قد يزل ، قد يقول قواًل ـ)) إن العال:  تيَدةَل جهني (ـحميد الـ) عبدالشيَخ  هةروةكو

حرش معهم ... ال بد من اإلنصاف و النظر ـمبتدعة ، و ال يعني ذلك أنه يُ ـيوافق فيه بعض ال

مبتدعة ـمسائل ... ، فليس كل من قال قواًل وافق فيه بعض الـي مثل هذه الـبالعدل و العلم ف

، واتة : بيَطومان زاناش لةوانةية هةَلة بكات ، وة ( 1) (( اً جد ، و هذا واضح اً عيكون مبتد
لةوانةش ووتةيةك بَليَت تيَيدا هاودةنطى هةنديَك لة بيدعةكاران بيَت ، بةآلم ئةوةش ناطةيةنيَت 

دادثةروةرى و كة لة طةَلياندا حةشر بكريَت ، ... ثيَويستة لةم جؤرة باسانةدا ئينصاف و تيَرِامان 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 .
وبارةى ضونكة ئةطةر وابيَت ـ هةروةكو هةنديَك الوى حةماسى و كةسانى نةزانكار دو

ثيَشةوايان و زانايان تؤمةتبار بكريَت بة طومرِايى و ةوة ـ ئةو كاتة دةبيَت زؤريَك لةدةكةن
كة نكوَلى لة سيفةتيَك لة  ريح (ـي شـ) قاضو  هاري (ـربـ) البالرِيَبوون ، وةكو : ثيَشةوايان 

                                                
 ي أحد دروسه ( .ـى سؤال عرض عليه فـ) من جواب عل (1)
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طةأل كؤمةَلى ة !!! و تيَيدا هاودةنطن لةـ ) تعجب (سيفةتةكانى خواى ثةروةردطار دةكةن كة 
 طومرِايى موعتةزيلة !!! سةرةرِاى ثيَشةوايةتى و ئيمامةتيان لة ناو زانايانى تردا !!!

ش لة تةئويلى سيةفتيَكدا كةوتووتة هاوشيَوةى تةئويلى  رمذي (ـ) التوة ثيَشةوا 

 رمذي (ـ) التجةهميةكان ، كةضى هيض لة زانايان و ثيَشةوايان نةيانفةرمووة : كة ثيَشةوا 
 سةر مةزهةبى جةهميةكانة !!!لة

قصد واتة :  )، مةبةستى كوفر  ي (ـ) الشوكانوة هةر لةم باس و ثرسةدا دةبينني ثيَشةوا 

!!! كةضى ئةم بؤضوونةش كراودا بةمةرج دةطريَت لة حوكمدان لة سةر تاكى ديارى  الكفر (
 !!! سوننة و جةماعةش ناذميَردريَت بؤضوونيَكى هةَلةية و بة بؤضوونى ئةهلى

 ئةم ووتانةش كة دةخريَنةرِوو رِاستى ئةو ووتةيةية كة بامسان ليَوة كرد :
ي ـ)) َوَكاَن الَْقاِض ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (ثيَشةوا  ووتةى يةكةم :

َيْعَجُب ؛ َفَبَلَغ َذلَِك إْبَراِهيَم َه اَل ـَوَيُقوُل : إنَّ اللَّ  [بَْل َعِجبَْت  ] ريح ُينْكُِر قَِراَءَة َمْن َقَرَأ :ـُش 

مَ  بَْل  ] ه ُأُفقه ِمنُْه َفَكاَن َيُقوُل :ـريح َشاِعر ُيْعِجُبُه ِعْلُمُه . َكاَن َعْبداللَّ ـا ُش ـالنََّخِعي َفَقاَل : إنَّ
 . [َعِجبُْت 

ُة َفَهَذا َقْد َأْنَكَر قَِراَءًة َثابَِتًة ! َوَأْنَكَر ِصَفًة َدلَّ َعَلْيَها الْ  َفَقْت اأْلُمَّ نَُّة !!! َواتَّ كَِتاُب ، َوالسُّ

ِة ((ـَعلَ  ُه إَماٌم ِمْن اأْلَئِمَّ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ نكوَلآ لة  ريح (ـي ُش ـ) َقاِض ، واتة :  (1) ى َأنَّ

، و دةيفةرموو : خواى  [بَْل َعِجبُْت  ]خويَندنةوةيةكى قورئانى دةكرد كة تيَيدا هاتووة 
( ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ) إْبَراِهيَم النََّخِعي ة ئةوةش كةشتة ةجوب ناكات !!!! كثةروةردطار تةع

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كةسيَكى شاعرية ، و موعجيب علمةكةى خؤى بووة  َريح (ـ) ُش فةرمووى : 

 [بَْل َعِجبُْت  ] : ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةو شارةزاتر بوو كةضى بةو شيَوة ه (ـ) َعْبداللَّ ، 
 ئايةتةكةى دةخويَندةوة .

                                                
(1)

 ( . 492/  12: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م 
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 و سةمليَنراوة !! ئةوةتا ئةم ثيَشةواية نكوَلى لة خويَندنةوةيةكى قورئانى كردووة كة جيَطري
قورئان و سوننةتدا جيَطري و سةمليَنراوة ، كى خواى ثةروةردطار كردووة كة لةسيفةتيَوة نكوَلى لة

 ة ثيَشةوايانى ئوممةت . كةضى ئوممةتيش هاودةنطة لة سةر ئةوةى كة ثيَشةوايةكة ل
،  ( 101/  3، و  312،  304/  2، و  139،  134/  1) منهاج السنة : وة ئةطةر برِوانينة 

 هاري (ـربـ) البثيَشةوا كة دةبينني  ( 205ـ  204، و 190ة : ص ـمرسلـر الصوعق الـختصـ) مو 
ى كردووة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة باس و ثرسى نةفيكردنى ستةم بؤ خواى ثةروةردطار : ئةوةى نةف

ـ بة رِةمحةت بن ـ ئةم  ) ابن تيمية ، و ابن القيم (!!! كةضى ثيَشةوايان كة بتوانيَت ستةم بكات 
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ( ي  ارِ هَ ـبَ رْ ـبَ ) الْ  !!! كةضى ثيَشةواى بيدعةكاران داناوة بؤضوونةيان بة بؤضوون

 يةكيَكة لة زانايان و ثيَشةوايانى ناودارى ئةهلى سوننة و جةماعة . 
ةكةيدا ـ ) جامع (ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة  ( ي  ذِ مِ رْ ـ) التِّ ثيَشةوا  ووتةى دووةم :

فةرموودةيةك واتا دةكات ، و دةكةويَتة تةئويلى سيفةتيَك لة سيفةتةكانى خواى ثةروةردطار ، 
 ُل يْ وِ أْ ـا تَ مَّ أَ )) وَ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بةو تةئويلة دةَليَت :  ) ابن القيم (ثيَشةوا 

 سِ نْ جِ  نْ مِ  ادِ َس فَ الْ  رُ اهِ ظَ  وَ ة ـ : هُ ـيَّ مِ يْ تَ  نُ : ابْ  يْ أَ ا ـ نَ ُخ يْ َش  ـاَل قَ فَ  مِ لْ عِ الْ بِ  ـهُ لَ  هِ رِ ـيْ غَ وَ  يِّ ذِ مِ رْ ـالتِّ 

، و جطة  رمذي (ـ) التِّ ، واتة : بةآلم سةبارةت بةو تةئويلةى كة  (1) ... (( ةِ ـيَّ مِ هْ َج ـالْ  ِت اَل يْ وِ أْ تَ 

ـ سةبارةتى  ة (ـيَّ مِ يْ ) ابن تَ لةويش كردوويانة بةوةى كة زانستة ى ، شيَخمان ـ واتة : 
 فةرموويةتى : نادروستى ئةو تةئويلة ئاشكراية ، لة جؤرى تةئويالتى جةهميةكانة .

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

ـ بة رِةمحةت  ي (ـانِ كَ وْ ) الشَّ ووتةى سآيةم : ئةطةر برِوانينة ووتةيةك لة ووتةكانى ثيَشةوا 

ى بة مةرج دةطريَت بؤ بةكافردانى كةسيَك كة  ( رِ فْ كُ الْ  ُد ْص ) قَ بيَت ـ دةبينني مةبستى كوفر 

َح  ]:  ـ لَّجَوَ زَّعَـ ه ـاللَّ  اَل )) قَ بكةويَتة كوفرةوة ، هةروةكو فةرموويةتى :  َولَِكْن َمْن ََشَ
                                                

(1)
 ( . 400: ص الـمرسلة ، البن القيم ، اختصار الـموصلـي ر الصواعقـختصـ) م 
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رح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به ، ـ، فالبد من ش ( 106) النحل :  [بِالُْكْفرِ َصْدًرا 

جهل ـا مع الـر ، السيمـا يقع من طوارق عقائد الشـوسكون النفس إليه ، فال اعتبار بم

 بمخالفتها لطريقة اإلسالم .

ى ملة الكفر ، ـخروج عن اإلسالم إلـفاعله الم يرد به ـوال اعتبار بصدور فعل كفري ل

 . (1) ى الكفر وهو اليعتقد معناه ((ـمسلم يدل علـوال اعتبار بلفظ تلفظ به ال

                                                
(1)

ي : الروضـة ـ، ونقله عنه صـديق حسـن خـان فـ 578/  4:  ، لإلمام الشوكانـي جرارـ) السيل ال 

: )) فإن قيـل : فقـد  ـ  هُـاللَّ هُمَحِـ رَهـ ( ... قال ابن تيمية  1408 ، جديدةـ، ط دار الندوة ال 289/  2الندية : 

َح بِالُْكْفرِ َصْدًرا  ]: ـ  ىالَعَتَـ قال  ر إكراه ـه من كفر من غي، قيل : وهذا موافق ألوهلا ، فإن [َولَِكْن َمْن ََشَ

مراد بمن كفـر هـو الشـارح صـدره ، ـرح بالكفر صدرًا ، وإال ناقض أول اآلية آخرها ، ولو كان الـفقد ش

م ـمكره إذا لـر الـمكره وغيـجب أن يستثني الـمكره فقط ، بل كان يـم يستثن الـوذلك يكون بال إكراه ، ل

 كفر . يها صدرًا وهـرح بـفقد شرح صدره ، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعًا ـيش

ِئُُهْم بَِما ِِف قُلُوبِِهْم قُِل  ]:  ـ   ىالَعَتَـ ى ذلك قوله ـوقد دل عل َل َعلَيِْهْم ُسوَرةٌ تُنَب  ْن ُتََنذ
َ
َُيَْذُر الُْمَنافُِقوَن أ
ْْلَُهْم َِلَُقولُنذ 

َ
َ ُُمْرٌِج َما ََتَْذُروَن َولَئِْن َسأ ِ َوآيَاتِهِ َورَُسوِلِ اْسَتْهزِئُوا إِنذ اَّللذ بِاَّللذ

َ
ا ََنُوُض َونَلَْعُب قُْل أ َما ُكنذ إِنذ

ْب طَ  ُهْم ُكنُْتْم تَْسَتْهزِئُوَن ََل َتْعَتِذُروا قَْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِيَمانُِكْم إِْن َنْعُف َعْن َطائَِفٍة ِمنُْكْم ُنَعذ ِ نذ
َ
ائَِفًة بِأ

ر ـهم كفروا بعد إيامهنم مـع قـوهلم : إنـا تكلمنـا بـالكفر مـن غيــر أنـفقد أخب ، ( 66ـ  64) التوبة :  [ ََكنُوا ُُمْرِِمنيَ 

رح صـدره ـمن شــه كفـر ، واليكـون هـذا إال مــن أن االستهزاء بآيات اللَّ ـاعتقاد له ، بل كنا نخوض ونلعب ، وبي

 .(  220/  7جموع الفتاوى : ـم)  هذا الكالم ((ـي قلبه منعه أن يتكلم بـان فـهذا الكالم ، ولو كان اإليمـب

ـ ــ   )) قال:  ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَ وقال ابن تيمية ْكرِهَ َوقَلُْبهُه  ]:  ـ  هُانَحَبْسُ
ُ
ِ ِمْن َبْعِد إِيَمانِهِ إَِلذ َمْن أ َمْن َكَفَر بِاَّللذ

َح بِالُْكْفرِ َصْدًرا َفَعلَيِْهْم  يَماِن َولَِكْن َمْن ََشَ ِ َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ ُمْطَمئِنٌّ بِاْْلِ ) النحل :  [ َغَضٌب ِمَن اَّللذ

م يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط ، ألن ذلك ال يكـره الرجـل عليـه ، وهـو قـد اسـتثنى ـ، ومعلوم أنه ل ( 106

ى ـيكـره علـا ـى العقد والقـول ، وإنمــُمْكَرَه وهو ال يكَره علـألنه استثنى ال ؛م يرد من قال واعتقد ـمن أكره ول

ه وله عذاب عظيم وأنـه كـافر بـذلك إال ـالقول فقط ، فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من اللَّ 
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َح بِالُْكْفرِ َصْدًرا  ] واتة : خواى ثةروةردطار فةرموويةتى : ، بؤية  [َولَِكْن َمْن ََشَ
ى يَدا هةبيَت بةو كوفرة ، دةرونيش ثطةَلئارامى لةكةوتنةكوفردا سنط فراوانى و دَل دةبيَت لة

،  جؤرةكانى بريوباوةرِة خراثةكانكريَت بؤ رِوودانى هةر جؤريَك لةبيَت ، ضونكة هيض حسابيَك نائارام
 طةَلدا بيَت بةوةى كة ثيَضةوانةى رِيَضكةكانى ئيسالمة .بةتايبةت ئةطةر نةزانينى لة

نةكةى مةبةستى كوفرى ناكريَت ، ئةطةر خاوة وة هيض حيسابيَك بؤ رِوودانى هيض كردةوةيةكى
!!! وة هيض حسابيش بؤ ووتةيةك ناكريَت كة موسَلمان دةرضوون نةبيَت لةئيسالم بؤ ميلةتى كوفر 

 ووتبيَتى و بةَلطة بيَت لةسةر كوفر ، كةضى ئةو بريوباوةرِى بة وواتاكةى نةبيَت .
حق ـ) إيثار اللة كتيَبى ة رِةمحةت بيَت ـ ـ ب ي (ـانـحمد بن إبراهيم الوزير اليمـ) مثيَشةوا 

دةطيَرِيَتةوة و دةيداتة ثاأل  ) الشوكانى (ئةم ووتةيةى ثيَشةوا  ( 395خلق : ص ـى الـعل

ـ  ي (ـ) الشوكانموعتةزيلة مةزهةبةكان ، و دةَليَت : هةمان بةَلطةشيان هيَناوةتةوة كة ثيَشةوا 
 بة رِةمحةت بيَت ـ هيَناويةتيةوة !!!

سةرةرِاى ئةو كةوتنة هةَلة و هاودةنط بوونانة هيضيَك لة زانايان ئةو ثيَشةوايانةيان  كةضى
 انى تووتى ئاسا ـ كة!!! بة ثيَضةوانةى كةسةو مةزهةبة طومرِايانة دانةناوة بة بيدعةكار و سةر ب

انةى نازانن ضى بةسةرزارياندا ديَت !!! ديَت بةويستى بيدعةكارواتاى ووتةكانى خؤيان نازانن و
خؤيان دةكةونة ناو زانايان ـ ئةوةى كة ثيَضةوانةى بووضوونةكانيان بيَتةوة !!! يان لةمثةرى رِيَطةى 
طةشتنيان بيَت بة مةبةستةكانيان !!! ـ ئةمةيان : غوالتى مورجيئةية !!! و ئةويرتيان : 

 ائى تيَداية !!!مورجيئةية !!! ئةطةر زؤر سوكى بكةنةوة دةَليَن : كاريطةر بووة !!! يان : ئريج
بؤية موسَلمانى خواناس نةكةى بةدةردى ئةو جؤرة كةسانة برِؤيت و بكةويتة هةمان هةَلة 
كة ئةوانى تيَكةوتووة و زانايان ، و مرياتطرانى ثيَغةمبةران ـ صةآلت و سةالمى خوايان لةسةر 

و زانايان و !!! بةَلكو وةكو ثيَشني ى هةستاوون يَـ تؤمةتبار بكةى ، وةكو ئةوان ث بيَت

                                                                                                                                      

 ن فإنـه كـافر أيضـاً ، فصـار مـنـمكرهيــرح بالكفر صدرًا مـن الـان ، ولكن من شـمن أكره وهو مطمئن باإليم

ـ تَــ   ان ، وقـالـكفـر وقلبـه مطمـئن باإليمـتكلم بالكفر كافرًا إال مـن أكـره فقـال بلسـانه كلمـة ال ي حـق ـفـ ـ   ىالَعَ

م يعتقـدوا ـهم لــهم كفار بالقول مع أنـن أنـ، فبي [ ََل َتْعَتِذُروا قَْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِيَمانُِكمْ  ] ن :ـمستهزئيـال

 . ( 524: ص علـى شاتم الرسول ، البن تيمية مسلول ـ) الصارم ال صحته ((
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ان ، ثيَشةوايانت بة لة مامةمةَلةكردنيان بؤ هةَلةى زانايان ـ نةك بيدعةكار و خؤ بةزانا دانةر
 !! ـ هةروةكو لةم ضةند ووتة زيَرِين و ثرِ ثيَزةياندا ئاشكرا دةبيَت :كة لةم سةردةمانةدا زؤرن !

ي األمة لسان صدق ـله ف )) ومنـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (ثيَشةوا 

هدى ـر أجناس األمة ، فهؤالء هم أئمة الـاهيـمـي جـحمد فـعام بحيث يثنى عليه وي

ى صواهبم ، وعامته من موارد االجتهاد التي ـومصابيح الدجى ، وغلطهم قليل بالنسبة إل

 نجهل والظلم ، وعـيعذرون فيها ، وهم الذين يتبعون العلم والعدل ، فهم بعداء عن ال

، واتة : ئةوانةى كة بة شيَوةيةكى طشتى لة ئوممةتدا  (1) هوى األنفس ((ـاتباع الظن ، وما ت
رِاستطؤييان تيَداية ، بة شيَوةيةك زؤرينةى رِةطةزةكانى ئوممةت بةضاكة باسيان ليَوة دةكةن و 

و  سوثاسطوزاريانن ، ئةوانة ثيَشةوايانى هيدايةتن ، و ضراى شةوةزةنطى تاريكيةكانن ،
طةأل دروستى و رِاستيةكانيان كةمن ، زؤرينةشيان لةو هةآلنةية هةَلةكانيان بةبةراوردكردن لة

كة لة ئيجتيهادةوة دةكةويَتةوة ـ واتة دواى هةوأل و كؤششيان ـ كة تاوانبار نابن تيَيدا ، ئةو 
، نةزانني و ستةمةوة  نست و دادثةروةرين ، و دوريشن لةكةسانة مشورى شويَنكةوتةى زا

 شويَنكةوتنى ئارةزووةكان و ئةوةى كة نةفس حةزى ليَيةتى .
ي َطَلِب اْلِعْلِم ـ بَِحَسِب َما ـُمْجَتِهُد فِ ـ)) َفالَْفاِضُل الْ وة لة ووتةيةكى تريدا فةرموويةتى : 

ُسوِل ـ بَِحَسِب ـَأْدَرَكُه فِ  إْمَكانِِه ـ ُهَو َأَحقُّ بِأَْن ي َزَمانِِه َوَمَكانِِه ـ إَذا َكاَن َمْقُصوُدُه ُمتَاَبَعَة الرَّ

َربذنَا  ] لَِقْولِِه : اً ْحِقيقـا َأْخطََأ ، تَ ـى اْجتَِهاَداتِِه ، َواَل ُيَؤاِخَذُه بِمَ ـُه َحَسنَاتِِه ، َوُيثِيَبُه َعلَ ـَيَتَقبََّل اللَّ 
نَا 
ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ
َ
ذِسينَا أ ((  [ََل تَُؤاِخْذنَا إِن ن

فيَرخوازى  ار موجتةهيد لة، واتة : كةسانى رِيَزد (2)
سةردةم و شويَنى خؤى ـ ئةطةر مةبةستى ة ى طةشتووة ليَى ئةوةى كة ثيَزانستى شةرعيدا ـ بةث

ى تواناى خؤى ـ ئةو جؤرة كةسانة ئةوالترن كة يَـ بةث شويَنكةوتنى ثيَغةمبةرى خوا بيَت 
وةرطريَت ، و ثاداشتى بداتةوة لةسةر هةوأل و كؤششةكانى ،  ـآخواى ثةروةردطار ضاكةكانيان ل

                                                
(1)

 ( . 43/  11: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـم) انظر :  

(2)
 ( . 165/  20:  البن تيمية جموع الفتاوىـ) م 
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وة ليَشى نةطرييَت ئةطةر كةوتة هةَلةوة ، ئةوةش هيَنانةدى ووتةى خواى ثةروةردطارة كة 
نَا  ]فةرموويةتى : 

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ
َ
ذِسينَا أ  . [َربذنَا َلَ تَُؤاِخْذنَا إِن ن

ر من ـ)) إن الكبيرِمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  يش ـ بة ( ي  بِ هَ حافظ الذَّ ـ) الوة ثيَشةوا 

حريه للحق واتسع علمه ، وظهر ذكاؤه وعرف صالحه ـأئمة العلم إذا كثر صوابه ، وعلم ت

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

دطار ليَي خؤش دةبيَت ، ، و شويَنكةوتةى رِةوايية ، ئةطةر بكةويَتة هةَلةشةوة خواى ثةروةر
 ناشبيَت ئيَمة بة طومرِاى بزانني ، و بةيةك جارى بةالوةى بنيَني ، و ضاكةكانى لة بري بكةين .

تاوتويَكردنى ووتةى زاناياندا ، ئةطةرنة رِةخنةطرتن ةبيَت ئةم خاَلة رِةضاوبكريَت لةكةواتة د
ى ـ دةبيَتة خوى هةميشةيى و تواجندان و تؤمةتباركردنى زانايان ـ سةرةرِاى حةراميَت

وةآلمى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة ن (ـيْ مِ يْ ثَ عُ ) ابن الْ كةسانيَكى نةزان ، هةروةكو ثيَشةوا 

جريح ـهم تـ)) ما رأي فضيلتكم فيمن صار ديدنثرسياريَكدا كة ئةمة دةقةكةيةتى : 

يعاقب  ه أورعي يثاب عليـر الناس عنهم والتحذير منهم ، هل هذا عمل شـاء وتنفيـالعلم

، واتة : رِاى بةرِيَزتان ضية سةبارةت بةو كةسانةى كة خويان طرتووة بة تانةدان و  عليه ؟ ((
برينداركردنى زانايان ، سآلندنةوة و ئاطاداركردنى خةَلك ليَيان ، ئايا ئةمة كردةوةيةكى 

 شةرعية ؟! خاوةنةكةى ثاداشت يان سزا دةدريَت لةسةرى ؟!!
م ، فإذا كان ال يـي أرى أن هذا عمل م)) الذفةرموويةتى :  جوز إلنسان أن يغتاب ـحر 

ن ـمؤمنيـاء من الـًا فكيف يسوغ له أن يغتاب إخوانه العلمـمـم يكن عالـمؤمن وإن لـأخاه ال

 ن .ـمؤمنيـي إخوانه الـمؤمن أن يكف لسانه عن الغيبة فـى اإلنسان الـ؟! و الواجب عل

                                                
 ( . 271/  5:  ، لإلمام الذهبي ر أعالم النبالءـسي) انظر :  (1)
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ِ إِثٌْم َوََل  ] : ـ ىالَعَتَـ ه ـقال اللَّ  ن  ِ إِنذ بَْعَض الظذ ن  ِيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثرًِيا ِمَن الظذ
َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

ِخيهِ َميْتًا فََكرِْهتُُموهُ 
َ
ُكَل َْلَْم أ

ْ
ْن يَأ

َ
َحُدُكْم أ

َ
ُُيِبُّ أ

َ
ُسوا َوََل َيْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا أ ََتَسذ

َ تَ  َ إِنذ اَّللذ اٌب رَِحيمٌ َواتذُقوا اَّللذ  . ( 12حجرات : ـ) ال [ وذ

ح العالـي بـوليعلم هذا الذي ابتل ي رد ما يقوله ـم فسيكون سببًا فـهذه البلوى أنه إذا جر 

ح العالـحق وإثمه علـحق ، فيكون وبال رد الـم من الـهذا العال م ، ألن ـى هذا الذي جر 

اء ـ؛ فإن العلم حمد ـإلرث مي الواقع ليس جرحًا شخصيًا بل هو جرح ـم فـجرح العال

م يثق الناس بالعلم الذي عندهم وهو ـاء وقدح فيهم لـورثة األنبياء ، فإذا جرح العلم

ها هذا ـي بـريعة التي يأتـيء من الشـ، وحينئذ ال يثقون بش ه ـموروث عن رسول اللَّ 

 . (1) م الذي ُجرح ((ـالعال
واتة : من وادةبينم كة ئةم كارة حةرام و قةدةغةكراوة ، جا ئةطةر دروست نةبيَت مرؤظ براى 
ئيماندارى خؤى غةيبةت بكات ئةطةر زاناش نةبيَت ، ئةى ضؤن بؤى دروستة غةيبةتى براى 
ئيماندارى زاناى بكات ؟!! ثيَويستيش لةسةر مرؤظى ئيماندا ئةوةية كة زمانى خؤى بثاريَزيَت لة 

ِيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا  ] خواى ثةروةردطار فةرموويةتى :، بةت كردنى برا ئيماندارةكانى غةي َها اَّلذ يُّ
َ
يَا أ

َحُدُكْم 
َ
ُُيِبُّ أ

َ
ُسوا َوََل َيْغتَْب َبْعُضُكْم َبْعًضا أ ِ إِثٌْم َوََل ََتَسذ ن  ِ إِنذ َبْعَض الظذ ن  ْن َكثرًِيا ِمَن الظذ

َ
أ

َ تَ  َ إِنذ اَّللذ ِخيهِ َميْتًا فََكرِْهتُُموهُ َواتذُقوا اَّللذ
َ
ُكَل َْلَْم أ

ْ
 . ( 12حجرات : ـ) ال [وذاٌب رَِحيٌم يَأ

وة 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 

ناكةى بريندار كردووة ، ضونكة رِةتكردنةوة و تاوانةكةى لة سةر ئةو كةسةية كة زا
برينداركردنى هةر زانايةك ـ لة رِاستيدا ـ برينداركردنيَكى تايبةت نية بة زاناكةوة ، بةَلكو 

، ضونكة زانايان مريات طرى ثيَغةمبةرانن ـ صةآلت و  دة ةممةحوبرينداركردنى مرياتى م
و تانةيان ليَبدات ئةوا خةَلكى سةالمى خوايان لةسةر بيَت ـ جا ئةطةر زانايان بريندار بكات 

                                                
(1)

 ( . 220: ص  ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ ن ـحمد العثيميـم ) كتاب العلم ، للشيخ 
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 متمانةى بةو زانسيارية نابيَت كة ثيَيانة ، هةر ئةوةشة كة بة مريات لة ثيَغةمبةرى خواوة 
بؤيان ماوةتةوة ، لةو كاتةش خةَلكةكة متمانةيان بةهيضيَك لةو شةريعةتة نابيَت كة ئةو زانا 

 بريندار كراوة ثآى هاتووة ، و باسى ليَوة دةكات .
ةبيَت ـ دواى ئةوةى كة حةراميَتى دةست وةردانى نةزانكارامنان لةم كارةدا لة ال ئاشكرا وة د

بوو ـ ئةوةش بزانريَت كة لة ثرس و باسى خستنةرِووى هةَلةى زانايان و ثيَشةوايان ئيسالم ـ لة 
اليةن زانايان و فيَرخوازانى زانستى شةرعى ـ ثيَويستة رِةضاوى ضةندةها بوار و مةصلةحة 

كريَت ، ئةطةرضى تةنانةت هةَلةكةش ثةيوةست بيَت بة بوارى بريوباوةرة ، و عةقيدةشةوة ، ض ب
 جاى باسةكة باسيَكى فيقهى يان شتيَكى هاوشيَوةى ئةو بيَت !!!

ثيَشةوايان أل هيَنانةوةى ضةندةها منوونة لةطةلةيش  ) صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (شيَخ 
، إذا  اً )) أيضو ناودارانى ئيسالم بؤ ووتةكةى ـ سةبارةت بةم باس و ثرسة ـ دةفةرموويَت : 

ي الفتوى ـمسألة متعلقة بعالـم من أهـل العلم ، فـمسألة متعلقة بالعقـائد ، أو كانت الـكانت ال

مصالح ودفع ـألمر ، من الؤول إليه اا يـجب النظر فيمـور ؛ فإنه هنا يي أمر من األمـي شأنه ، فـف

من بن عبداللطيف ـمن وقت الشيخ عبدالرح ى ـالَعَتَ هُـاللَّ مُهُمَحِـ رَترى أئمة الـدعوة  هذاـمفاسد ، ولـال

بعالـم ،  اً إبراهيم ، إذا كان األمـر متعلق حمد بنـمشهورين ـ و الشيخ مـبن حسن ـ أحـد األئمة ال

 ي ذلك .ـهم يتورعون ، ويبتعدون عن الدخول فـالسنة ؛ فإني ـام ، أو بمن لـه أثر فأو بإم

اءنا ـمعروف ، عند علمـهندي ، الـمثال األول [ : الشيخ صديق حسن خان القنوجي الـ] ال

ي أكثر من كتاب له ، لكن ـخالص ( مع أنه نقد الدعوة فـله شأن ، ويقدرون كتابه ) الدين ال

ون النظر عن ذلك ، وال يصعدون هذا حقيق التوحيد ـيء ، وهو تـاالنتفاع بأصل الش ، ألجل يغض 

 رك .ـ، ودرء الش

معروف ، صاحب كتاب ) سبل ـي ، الـحمد بن إسامعيل الصنعانـي : اإلمام مـمثال الثانـال

ى السنة ، ـي رد الناس إلـرة فـر االعتقاد ( ، وله جهود كبيـره ، له كتاب ) تطهيـالسالم ( وغي

مسائل ، ومنها ما ـي بعض الـمذموم ، والتعصب ، وعن البدع ، لكن زل  فـالوالبُعد عن التقليد 

 ى الدعوة ، قيل : إنه رجع عن قصيدته تلكـا أثنى علـمـمشهورة ، لـي قصيدته الـُينسب إليه ف
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حمد بن ـي النجدي ( يعني مـبأخرى ، يقول فيها : ) رجعت عن القول الذي قد قلت ف

هذه القصيدة أرباب البدع ، وهي ُتنسب له ، وُتنسب البنه إبراهيم عبدالوهاب النجدي ، ويأخذ 

 للدعوة ، لكنه رجع . اً ي كان مؤيدـى أن الصنعانـها علـرونـ، وينش

اؤنا ـ كذا ـ ـمعروف ، ومع ذلك كان علم اً مقامه أيض ى ـالَعَتَ هُـاللَّ هُمَحِـ رَ اً ي أيضـوالشوكان

ي ـره فـي الصفات ، وتفسيـالتوسل ، وله اجتهاد خاطيء في ـي له اجتهاد خاطيء فـالشوكان

 اوية ي معــ ف اً جيد ، و له كالم ـ أيضـليس بال ي عمر ـبعض اآليات ، له تأويل ، وله كالم ف

 ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَ انـان بن سحمـرون ذلك . وألَّف الشيخ سليمجيد ، لكن العلمـاء ال يذكـليس بال

 ي .ـي واإلمام الشوكانـا : اإلمام الصنعانـهمـن ( يعني بـن اإلماميـالشيخيرئة ـكتاب ) تب

اء هو السنة ، ـاذا فعل ذلك ؟ ألن األصل الذي يبني عليه هؤالء العلمـمـاذا ؟ لـمـوهذا ل

رة السنة ، ـي نصـي التوحيد ، وال خالفونا فـي أصل االعتقاد ، وما خالفونا فـفهؤالء ما خالفونا ف

م ال يتبع بزلته ـ كذا ، ـي مسائل ، والعالـا اجتهدوا ، فأخطأوا فـي رد البدع ، وإنمـخالفونا فوال 

رك ـي زلته ، ـ أي ال ُيقتدى به فيها ، فهذه ُتتْ ـا أنه ال ُيتبع فـولعله ال يتتبع ، أي : يفضح ـ كم

د به .ـمـر من كالمه مـحق ، وُينشـر الـوُيسكت عنها ، وُينش  ا ُيَؤيَّ

ا هو معلوم ، ونفى ـي مسألة الصورة ، كمـف ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَ ا زل  ابن خزيمةـمـاء السنة لـلموع

اء ـي أكثر من مائة صفحة ، مع ذلك علمـف ـ هُاللَّ هُمَحِـ رَ ، رد  عليه ابن تيمية العَوَ لَّجَ هـصفة الصورة للَّ 

ي ابن خزيمة ، ألن ـيطعن ف اً يرضون أن أحد السنة يقولون عن ابن خزيمة : إنه إمام األئمة ، وال

ن ، وبإثبات أنواع ـميـه رب العالـكتاب ) التوحيد ( ، الذي مشه بالدفاع عن التوحيد للَّ 

 ـ هُاللَّ هُمَحِـ رَ اؤه . والذهبيـ، وتقدست أسم ـ هُاللُجَ لَّجَـ  ائه ونعوتهـي أسمـف ـال عَوَ لَّجَـ ه ـاالت للَّ ـالكم

 مسألة ( .ـي هذه الـأعالم النبالء ( قال : ) وزل ابن خزيمة ف رـي ) سيـف

 موقف منها ؟ـلا اـمسائل ، فمـي مثل هذه الـفإذًا هنا إذا وقع زلل ف
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رته للتوحيد ، ـي أصل الدين ، موافقته للسنة ، ونصـى موافقته لنا فـموقف : أنه ُينظر إلـال

ي ـهدى ، ونحو ذلك من األصول العامة ، وُينصح فـى الـر العلم النافع ، ودعوته إلـرته لنشـنص

ى هذا كان ـ، وعل اً امـمـيلقيه ـ كذا ـ ت اً ى حدةٍ ، لكن ال ُيقدح فيه قدحـا ُردَّ عليه علـذلك ، وربم

 . (1) مسائل ((ـي هذه الـمنهج أئمة الدعوة ف
واتة : هةروةها ئةطةر ثرس و باسةكةش ثةيوةست بيَت بة بريوباوةرِةوة ، يان ثرس و باسةكة 
ثةيوةست بوو بة زانايةك لة زانايانى خاوةن عيلم ، سةبارةت بة فةتوا بيَت يان هةر باسيَكى تر 

لة ضاكة و ثةيوةست ثيَوةى ، ئةوا ثيَويستة ليَرةدا برِوانينة ئةو ئاكامةى كة ليَى دةكةويَتةوة ، 
بةدورخستنةوةى خراثة ، لةبةر ئةمةية ثيَشةوايانى بانطةوازخواز ـ بة رِةمحةت بـن ـ هةر لة 

ةوايةكى ناودار بووة ، و شيَخ ـكة ثيَش من بن عبداللطيف بن حسن (ـ) عبدالرحسةردةمى شيَخ 
يش ئةطةر شتيَك ثةيوةست بباية بة زانايةكةوة ، يان  حمد بن إبراهيم آل الشيخ (ـ) م

سوننةتدا هةبيَت ، ئةوا خؤثاريَزيان دةكرد ، و ، يان بة يةكيَك كة كاريطةرى لة ثيَشةوايةكةوة
 دورئةكةوتنةوة لة دةست تيَوةردانى .

راو ، و خاوةن ثلةو ناس هندي (ـ) صديق حسن خان القنوجي ال: شيَخ  [منوونةى يةكةم  ]

نووسينى كة لة خالص (ـ) الدين الالى زاناياندا ، كة رِيَزى تايبةتيان هةية بؤ كتيَبى يةى خؤى لةثا

ى ـ حمد (ـ) مبانطةوازى ثيَشةوا  كتيَبيَكيدا رِةخنةى لة زياد لة يَزيانة ، سةرةرِاى ئةوةى كة لةبةرِ

نةوة ، لةبةر سود وةرطرتن طرتووة ، بةآلم زانايان ضاوثؤشى ، و طةورةشى ناكة ) عبدالوهاب (كورِى 
 لة بنةواى شتةكة ، كة بةرقةركردنى يةكخواثةرستى و بةالوةنانى هاوةأل برِياردانة .

) سبل ناسراو ، خاوةن كتيَبى  ي (ـاعيل الصنعانـحمد بن إسمـ) ممنوونةى دووةم : ثيَشةوا 

ى هةية ، و هةوأل و كؤششيَكى ـ ر االعتقاد (ـ) تطهي، و جطة لةويشة ، كتيَبى  السالم (
طةورةى هةية بؤ طةرِانةوةى خةَلك بؤ سوننةت ، و دووركةوتنةوة لة السايى كردنى كويَرانة ، و 
دةمارطريى ، بيدعة و تازةطةريةكان ، بةآلم دةبينني لة هةنديَك ثرس و باسدا كةوتووةتة هةَلةوة 

ثاَلى كة وةسف و سةناى ضاكى تيَدا ، لةوانةش ئةو ثارضة هونراوة بةربآلوةى كة دةدريَتة 
                                                

(1)
 رع ومسايرة األهواء : الوجه : ب ( .ـالشن مطابقة ـريط الفتوى بيـ) ش 
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، بةآلم دةووتريَت  ) عبدالوهاب (ى كورِى ـ حمد (ـ) مفةرمووة سةبارةت بة بانطةوازى ثيَشةوا 
كة طوايا ثةشيمان بووبيَتةوة لةو ثارضة هونراوةيةى بة ثارضة هونراوةيةكى تر كة تيَيدا هاتووة : 

، مةبةستى ثيَشةوا  ((ةت بة نةجدى ووتوومة ة سةبارـةيةى كـةو ووتـةوة لـثةشيمان بووم ))
ية ، كة دةبينني كةسانى بيدعةكار ئةم ثارضة  ) عبدالوهاب النجدي (ى كورِى ـ حمد (ـ) م

هونراوةيةى وةردةطرن ، كةضى نيسةبةت دراوةتة ثاَلى ، وة نيسبةتيش دةدريَتة ثاأل كورِةكةى كة 
 ي (ـانـ) الصنعثيَشةوا  بؤ ئةوةى بةخةَلكى رِابطةيةنن ة ، وة بآلوى دةكةنةوةـ م (ـ) إبراهيناوى 

بووة  ) عبدالوهاب (ى كورِى ـ حمد (ـ) مـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثشتيوانى بانطةوازى ثيَشةوا 
 ثاشان ثاشطةزبووةتةوة لة ثشتيوانية .

وةشدا طةأل ئةت بيَت ـ ثلةوثايةى زانراوة ـ لةيش ـ بة رِةمحة ي (ـ) الشوكانهةروةها ثيَشةوا 
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئيجتيهادى هةَلةى  ي (ـ) الشوكانزانايامنان سةرةرِاى ئةوةى كة ثيَشةوا 

هةبووة لة ثرس و باسى تةوةسولدا ، و لة ليَكدانةوةى سيفةتةكانى خواى ثةروةردطار ، و لة 
  ر () عمرِاظةكردنى هةنديَك لة ئايةتةكاندا تةئويل دةكات ، و هةنديَك ووتةشى سةبارةت 

ووتةى هةية كة باش نية ، كةضى  ش  ) معاوية (هةية كة باش نية ، هةروةها سةبارةت بة 
بيَت ـ ـ بة رِةمحةت  ان (ـان بن سحمـ) سليمبة خراثة باسى ليَوة ناكةن ، تةنانةت شيَخ 

ان يكة مةبةستى ثيَ ن (ـن اإلماميـرئة الشيخيـ) تبذيَر ناونيشانى كتيَبيَكى نووسيوةتةوة لة
 ة ـ بة رِةمحةت بن .ـ ي (ـ) الشوكان، و ثيَشةوا  ي (ـ) الصنعانثيَشةوا 

ئةمة بؤضى ؟ بؤضى ئةمةى كردووة ؟ ضونكة ئةو بنةوايةى كة ئةو زانايانة بنةواى لة سةر 
دةنةن بريتية لة سوننةت . ئةو جؤرة زانايانة لة بنةواى بريوباوةرِدا ثيَضةوانةمان نةبوونةتةوة ، 

خواثةرستى ثيَضةوانةمان بوونةتةوة ، نةش لة سةرخسنت و ثشتيوانى سوننةتدا ، و نةش لة يةك
نةش لة رِةتكردنةوةى بيدعة و تازةطةريةكاندا ، بةَلكو ئةوانة تةنها ئيجتهاديان كردووة ، لة 
هةنديَك ثرس و باسدا كةوتوونةتة هةَلةوة ، ناشبيَت بة دواى هةَلةى زانادا بطةرِينَي بؤ 

، و شويَنى هةَلةكانى بكةوين ، و السايى بكةينةوة ، بةَلكو وازى ليَ دةهيَنريَت ، حةيابردنى 
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بآ دةنط دةبني ليَى ، و لة بةرامبةريشدا حةق و رِةوايى بآلودةكةينةوة ، و ئةو ووتانةشى كة 
 ثشتيوانى حةق و رِةوايية تياياندا .

ة ثرس و باسى ـةت بيَت ـ لـةمحة رِــ ب ة (ـ) ابن خزيمة كة بينيان ـزانايانى ئةهلى سونن
ةروةردطار ـواى ثـووةتة هةَلة و نكوَلى لةوة دةكرد كة خـةروةكو زانراوة كةوتـدا هـ ورة (ـ) الص

سةد ثةرِةدا وةآلمى  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة زياد لة ) ابن تيمية (ى هةبيَت ، ثيَشةوا ـ ) صورة (
دةَليَن :  ) ابن خزيمة (طةأل ئةوةشدا زانايانى ئةهلى سوننة و جةماعة سةبارةت بة دايةوة ، لة

) ابن ةروةرى ثيَشةوايانة ، و رِازيش نابن هيض كةسيَك توانج و تانة لة ـكة ئةو يةكيَكة لة س

ة ثرِى كردووة لة بةرطرى كة لة نووسينى بةرِيَزيان ) التوحيد (بدات ، ضونكة كتيَبى  خزيمة (
نى هةموو جؤرة سيفةتيَكى يةكخواثةرستى خواى ثةروةردطار ، وة سةملاندن و جيَطريكرددن لةكر

 ناو سيفةتيدا .بةرز وبَلند لة ىكامأل وتةواو بؤ خواى ثةروةردطار
) ابن دا فةرموويةتى : ـ ر أعـالم النبالء (ـ) سييش لة كتيَبةكةى  ) الذهبي (ثيَشةوا 

 . لةم باسةدا تيَكةوتووة خزيمة (
كةوتة ليَرةدا دةَليَن : ئةطةر زانايةك لة زانايانى ئيسالم كةوتة هةَلةوة لة باسيَك لة 

 باسةكاندا ، هةَلويَستى موسَلمانان بةرامبةرى ضى دةبيَت ؟
هةَلويَست ئةوةية كة : برِوانريَتة هةَلويَستةكانى سةبارةت بة بنةوا ئايينيةكان ، و 

نى بؤ يةكخواثةرستى ، و بآلوكردنةوةى زانستى شةرعى هاودةنطى لة طةأل سوننةت ، ثشتيوا
سودبةخش ، بانطةشةى بؤ هيدايةت و ضاكةكارى ، هاوشيَوةى ئةو بنةوا طشتيانة ، وة 
ئامؤذطاريش بكريَت لة هةَلةكةيدا ، رِةنطة هةنديَك تووندى لة طةَلدا بةكار بهيَنريَت ، بةآلم 

بةتةواوى بةالوة خبريَت ، هةر ئةمةش بووة ثةيرِةوى  ناطاتة ئةوةى كة تاونج و تانةى ليَبدريَت و
 ثيَشةوايانى بانطةشة لةم جؤرة باس و ثرسانةدا .
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زانايةك بؤ زانايةكى تر ، جياوازى كردن لة نيَوان بةهةلَةدانانى :  ثيَنجةم
 نَ ـيْ بَ  ُق يْ رِ فْ ) التَّ  تى بةرامبةرةكةىةدانى و حوكم دانى بة بيدعةكاريَتان لة طةلَ

 : ( هُ لَ  هِ عِ يْ دِ بْ تَ  وَ  هِ نِ عْ طَ  عَ ر مَ َخ ٍم آِل ـالِ ة عَ ـئَ طِ ْخ ـتَ 
 

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

 !ية ثاأل فآلنة كؤمةَلى طومرِا !!، و داويةت
كةضى كة دةطةرِيَيتةوة بؤ ووتةى زاناكة دةبينيت بةدةر نية لةوةى كة تةنها بةهةَلة دانانى 

 !!!كاريَتى و طومرِايى بةرمبةرةكةى زاناكةى بةرامبةريةتى ، نةك حوكم دان بة بيدعة
رِوونكردنةوةيةكيدا ـ لة باسيَكى هاوشيَوةى ئةم ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة 

بوو !!! ك كةسانى تيَنةطةشتوو دروست بووالى هةنديَمانةى كة لةباسة ـ بؤ رِةواندنةوةى ئةو طو
يان هةية بة بةرِيَزيان كؤن و تازةدا ـ كة رِاى ثيَضةوانةةم ثيَشةواية ئةو زانايانةى ـ لةكة طوايا ئ

كانى نويَذى تةراوحيدا بة بيدعةكار دةزانيَت !!! يان حوكمى كردنى ذمارةى رِكاتةيلةديار
َ اَل )) فَ !!! فةرموويةتى : سةردا دةدات طومرِاييان بة  ارَ َص تِ ا االقْ نَ رْ ـتَ اْخ  نَ ـيْ ا حِ نَ ـَّـنأَ  ٌد َح نَّ أَ  َيتََومهَّ

من  واز الزيادة عليها ؛ أننا نضلل أو نبدعراويح ، وعدم جـدد ركعات التي عـى السنة فـلَ عَ 

خذوه ـد ظن ذلك بعض الناس واتن ، كمـا قـن والالحقيـاء السابقيـال يرى ذلك من العلم

جوز ، أو أنه بدعة ـي ال يـأن األمر الفالن، تومهًا منهم أنه يلزم من قولنا : ب حجة للطعن علينا

... ، واستحبابه فهو ضال مبتدع ، كال فإنه وهم باطل وجهل بالغ ال بجوازه ، أنَّ كلَّ من ق

ه ى ذلك ، بل هو مغفور لـرعًا ، ولكنه ال يؤاخذ علـو خطأ شا هـنعم قد يقع أحدهم فيم

خطأ من نوع البدعة فال ـذا الن للباحث أن هـد يتبيا سبق مرارًا ، وقـومأجور عليه كم

هذا ـه وقع عن اجتهاد منه ... ، ولي كونه مغفوراً له ومأجورًا عليه ، ألنـحكم فـختلف الـي

مسائل ال يضلل بعضهم بعضًا ، وال يبدع ـي بعض الـع اختالفهم الشديد فاء مـالعلمنرى 
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ي ـد اختلفوا منذ عهد الصحابة فى ذلك مثاالً واحدًا : لقـرب علـبعضهم بعضًا ، ولنض

خالفة للسنة ، ـة مورآه بدعومنهم من منعه ، ي السفر ، فمنهم من أجازه ـام الفريضة فـمـإت

 خالفيهم .ـيبدعوا مومع ذلك فلم 

 ( رَ فَ كَ  ةَ ـنَّ السُّ  َف الَ َخ  نْ مَ  انِ تَ عَ كْ رَ  رِ افِ َس مُ ـالْ  ةُ اَل يقول : ) َص  ـا مَهُنْعَ هُـاللَّ يَضِرَـ فهذا ابن عمر 
ى وراء ـا صلـمـم يضلل من خالف هذه السنة اجتهادًا ، بل لـ. ومع هذا فلم يكفر ، ول (1)

 ام أتم معه .ـمـمن يرى اإلت

ن ، و أبو بكر ، و ـى بمنى ركعتيـصل راج بسند صحيح عنه أن النبي ـالسفروى 

ان ابن عمر ى بمنى أربعًا ، فكـان صلـن ، ثم أن عثمـارته ركعتيان صدرًا من أمـعمر ، و عثم

 ن .ـى ركعتيـده صلى وحـًا ، وإذا صلى أربعـى معهم صلـإذا صل

خالف السنة الثابتة ـأ من يحمله اعتقاده بخطـلـم ي فتأمل كيف أن ابن عمر 

ى وراءه ؛ ألنـه يعلم أن ـ!! بل إنـه صلى أن يضلله !! أو يبدعه ـي السفر علـام فـمـباإلت

 ه ـ ، بل ذلك عن اجتهاد منه .ـلـم يتم إتباعًا للهوى ـ معاذ اللَّ  ان ـعثم

طريقاً هم ـن أن يتخذوه لـمسلميـى الـهو السبيل الوسط الذي نرى من الواجب علوهذا 

موافق للكتاب ـا يراه هو الصواب الـجهر كل منهم بمـخالفات القائمة بينهم ، أن يـحل الـل

م ير ذلك لشبهة عرضت له ـ ألنه هو الطريق ـريطة أن ال يضلل وال يبدع من لـوالسنة ـ ش

حق فيه ظاهرًا جليا ـن ، وتتوحد كلمتهم ، ويبقى الـمسلميـالوحيد الذي به تتحقق وحدة ال

جهر ـن : الـمسلميـن الـخالفية بيـمسائل الـي الـم ... هذا هو موقفنا فـمعالـر منطمس الـيغ

 . (2) (( هوىـخالفنا لشبهة ال لـحق بالتي هي أحسن ، وعدم تضليل من يـبال

                                                
(1)

اج فـ) رواه السَّ    ن عنه ( .ـصحيحي، بإسنادين  123ـ  122/  21ي مسنده : ـرَّ

 ( . 44ـ  41ي : ص ـللعالمة األلبان، راويح ـ) صالة الت (2)
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واتة : كةس طومانى ئةوة نةبات لة ووتةكامنان كة لة كاتيَكدا ئيَمة ئةوةمان هةَلبذاردووة ، 
ثابةند بن بة سوننةتةوة لة ذمارةى رِكاتةكانى نويَذى تةراوحيدا ، و نابيَت و  كة موسَلمانان

دروست نية زيادةى لةسةر بكريَت ، كة ئيَمة ئةو زانايانةى كة بؤضوونةكةى ئيَمةى نية ، لة 
ى يَةكو خةَلكانيَك طومانى ئةوةيان ثزانايان كؤن و تازة بة طومرِا و بيدعةكار دةزانني !!! هةرو

ين و كردوويانة بة هؤكاريَك بؤ تانة ليَدامنان !!! بةطومانى ئةوةى كة ووتةكةمان : فآلنة بردوو
شت دروست نية ، يان ئةو كارة بيدعة و تازةطةرية ، ئةوة دةخوازيَت كة هةر كةسيَك بَليَت ئةوة 

كى !!! نةخيَر بةَلكو ئةو طومانة طومانيَطومرِا و بيدعةكارة  دروستة ، يان سوننةتة ، ئةوة
رِةنطة يةكيَك لةو زانايانة بكةويَتة شتيَكةوة لة شةرعدا  آو ئةوثةرِى نةزانينة ، ... بةَلثوضةَلة 

هةَلةبيَت ، بةآلم ليَى ناطرييَت لةسةر ئةو هةَلةيةى ، بةَلكو عةفوى لةسةر دراوة ، و 
بؤ كةسى ليَكؤَلةر كرد ، وة رِةنطة هةروةكو لة ثيَشدا بامسان ليَوة ثاداشتيشى لةسةر دةدريَتةوة ،

ئةوة ئاشكرا بيَت كة ئةو هةَلةية لة جؤرى بيدعةكردنة ، بةآلم هيض جياوازيةكى نية لةوةى كة 
عةفوى لةسةر دراوة و ثاداشتيشى بؤ هةية ، ضونكة كةوتنةهةَلةى لة ئيجتيهادةوةية ... ، بؤية 

ابةتدا كةسيان ئةوانى تريان هةنديَك ب ئةو هةموو جياوازية زؤرةيان لةطةألينني زانايان لةوا دةب
بة طومرِا دانانيَت ، وة نةش كةسيان ئةوانى تريان بة طومرِا دةزانيَت ، جا با منوونةيةك لةسةر 

سةفةر بة ئةمة بيَنينةوة : ئةوتا دةبينني هةر لة سةردةمى هاوةآلنةوة جياوازن لة كردنى نويَذى 
بيدعة و ى تريان رِيَطربوونة ليَى ، و بةكرِةوايان داناوة ، و هةنديَتةواوى ، هةنديَكيان بة

 بيدعةكار نةزانيوة .طةأل ئةوةشدا ثيَضةوانةكانيان بةثيَضةوانةى سوننةتيان زانيوة ، بةآلم لة
خؤى و باوكى بيَت ـ دةيفةرموو : نويَذى ـ رِةزاو رِةمحةتى خوا لة ) ابن عمر (ئةوةتا 

سوننةت بيَتةوة كوفرى كردووة ، كةضى لةطةأل موسافر دوو رِكاتة ، ئةو كةسةش ثيَضةوانةى 
ئةوةشدا ئةو كةسةى بةكافر ، و طومرِا نةزانيوة كة ثيضةوانةى بووةتةوة بة ئيجتيهادةوة ، بةَلكو 
كة لة ثشت كةسيَكةوة نويَذى كرد و باوةرِى وابوو ، ئةويش لة ثشتيةوة نويَذةكةى بة تةواو كرد 

 كرد ـ .ـ واتة : نويَذةكةى بة ضوار رِكاتى 
كة  بؤمان دةطيَرِيَتةوة لة ثيَغةمبةرةوة ليَيةوة  ) صحيح (بة سةنةديَكى  راج (ـ) الس

مينادا دوو رِكاتى كردووة ، ئةبو بةكر و عومةر عومسانيش لة دوو مانطى يةكةمى سةردةمى لة
 بن عمر () امينادا ضوار رِكاتى كردووة ، و ، ثاشان عومسان لة خةالفةتيدا دوو رِكاتيان كردووة
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طةَلدا بكرداية ضوار رِكاتى دةكرد خؤى و باوكى بيَت ـ كة نويَذى لةيش ـ رِةزاو رِةمحةتى خوا لة 
 ، بةآلم ئةطةر بةتةنها نويَذى بكرداية دوو رِكاتى دةكرد .

و رِةمحةتى خوا لة خؤى و باوكى بيَت ـ ضؤن  ـ رِةزا ) ابن عمر (جا تيَبفكرة لةوةى كة ضؤن 
ى ـ كة كردنى ضوار رِكات لة سةفةردا ثيَضةوانةى سوننةتة ـ واى ليَنةكرد كة بة بريوباوةرِةكة

 طومرِا يان بة بيدعةكارى بزانيَت ، بةَلكو نويَذى بةدوادا كرد ، ضونكة دةزانيَت عومسان 
، بةَلكو ئةو كارةى لة  ه ـــ معاذ اللَّ ضوار رِكاتى نةكردووة لةبةر شويَنكةوتنى ئارةزووةكانى 

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

دةزانيَت ، و طوجناوة لة طةأل قورئان و سوننةتدا ـ يةكيَكيان ئةوة ئاشكرا بكات كة بة رِاستى 
بةمةرجيَك ئةو كةسانة بة طومرِا و بيدعةكار نةزانيَت كة ثيَضةوانةى بونةتةوة لة بةر طومانيَك 

دى ، و ةوة يةك رِيَزى موسَلمانان ديَتةكة بة هؤيبوون ـ ضونكة ئةوة تاكة رِيَطةيةكة تووشى 
ايى تيَيدا ئاشكرا و رِوون دةميَنيَتةوة بآ ئةوةى كة نيشانةكانى ووتةيان دةبيَت بةيةك ، وة رِةو

بسرِيَتةوة ... ئائةمةية هةَلويَستمان لة بابةتة جياوازةكانى نيَو موسَلمانان : ئاشكرا كردنى 
رِةوايى بةباشرتين شيَوة ، لةطةأل طومرِا نةكردنى ئةو زانايانةى كة ثيَضةوانةمان دةبنةوة بةهؤى 

 ، نةك لةبةر شويَنكةوتنى بؤ ئارةزووةكانى .طومانيَكةوة 
 ئةم ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم خاآلنةى خوارةوةى ليَدةخويَنريَتةوة :

باس و ثرسة شةرعيةكاندا ، ئةوة ناطةيةنيَت  انانى زانايةك بؤ زانايةكى تر لةـ بةهةَلةد 1
بة بيدعةكار و طومرِا دةزانيَت ، با هةَلةكةشى لة ديدو زاناى بةهةَلةدانةر زانانى بةهةَلةدانراو 

 بؤضوونى زاناى بةهةَلةدانةر بيدعةش بيَت .
و ـ ثيَويستة زانايان ـ لةو بابةت و باسانةى كة جياوازى و خيالفيان تيَداية ـ ئة 2 

 ى ئيجتيهادى خؤيان بة رِةواو رِاستى دةزانن .يَبؤضوونانة ئاشكرا بكةن كة بة ث
وكمةكةوة نةزانينى حةر ثيَضةوانةى سوننةت بوويةوة بةهؤى تةئويل وزانايةك ئةط ـ هةر 3

 بةرامبةردا بةكار بهيَنريَت ، بةَلكو دةبيَت عوزريشى بؤ بهيَنريَتةوة .، ئةوا نابيَت توندى لة
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ـ نابيَت حوكمى طومرِايى و بيدعةكارى بدريَت بة سةر هيض يةكيَك لة زاناياندا لةو  4
 ةى كة جيَطةى مشت ومرِ و خيالف و جياوازى زانايانة .باس و ثرسان

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

 .ثةرتةوازةيى و تةفريقةى موسَلمانانة 
نيَوان بةهةَلةدان زانايان بؤ ة بةوة دةكات كة جياوازى هةية لةوة لة ووتةيةكى تريدا ئاماذ

يةكرت لةطةأل تانةدان و قسةثيَكردنيان بؤ يةكرت ، بةَلكو ئةوةش بة بوونى هةَلةى ثةروةردةيى 
دان و دةزانيَت ئةطةر موسَلمانان بةهةَلةدانانى زانايان لة بابةتة خيالفيةكاندا ، بة تانة

 اً انيَ ْح )) أَ قسةثيَكردن بزانن ، هةروةكة لة وةآلمى ئةم ثرسيارةدا دةردةكةويَت كة تيَيدا هاتووة : 

  بَّ السَّ  نَ ا مِ َذ هَ ًا ، وَ ـَسب   هُ ونَ مُ هَ فْ يَ  ْد قَ  اءِ ـمَ لَ عُ ض الْ عْ بَ  نَّ كِ ، لَ  مِ ـالِ عَ الْ  أَ طَ َخ  انُ َس نْ اإْلِ  نُ ـيِّ بَ يُ 
ي ـفِ

، واتة : هةنديَك جار مرؤظ هةَلةى زانايةك ئاشكرا دةكات ، كةضى هةنديَك لة  ؟! (( ءٍ يْ ـَش 
زانايان ئةو كارة بة تانةدان و تواجندانى دةزانن !!! ئةمة هيض ثةيوةنديةكى بة تانةدان و 

 تواجندانةوة هةية ؟!!
 مقصود فبئس ما قصد ؛ ألنـ)) إن كان هذا هو البةرِيَزيشيان لة وةآلمدا فةرمووى : 

ي اإلسالم ، والتخطئة ال تعني ] ... [ ، وال طعنًا ، ـهذا أمر واجب ف خطئة اإلنسان آلخرـت

حديث ـي الـف حق ؛ ولذلك قال ـا بيان الـًا وسبًا !!! وإنمـفضاًل عن أن تعني شتم

 نْ إِ ، وَ  انِ رَ ْج أَ  هُ لَ فَ  اَب َص أَ فَ  َد هَ تَ اْج فَ  مُ اكِ َح ـالْ  مَ كَ ا َح ذَ إِ  » ي ) صحيح البخاري ( :ـالصحيح ف

ي باله أن الرسول قد يقول عن قاٍض أو حاكٍم ـخطر فـ، من الذي ي « ٌد احِ وَ  رٌ ْج أَ  هُ لَ فَ  أَ طَ ْخ أَ 

ي قصة رواها البخاري ـجعل له أجرًا واحدًا ؟ كذلك فـأ أنه ينال منه ويسبه ويـا : أنه أخطـم

أصبت  » : ، فقال له  ن يدي الرسول ـرها أبو بكر بيـي تأويل رؤيا فســ أيضًا ـ ف

ي بال اإلنسان أن يقول : بأن الرسول سب صاحبه ـخطر فـفهل ي،  « اً وأخطأت بعض اً بعض

 ا قال له : أخطأت بعضًا ؟ـي الغار أبا بكر الصديق ، حينمـف
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رعية ـالمية ، وابتعادهم عن اللغة الشـي ثقافتهم اإلسـن فـمسلميـر الـذا من تأخـلكن ه

ن ـمتفقهيـمتأخرين حتى من الفقهاء ، أو لعل األصح أن نقول : الـالة أن ـحقيقـ، وال

حقيقة ، فهم قد ـذه الـد انقلبت عليهم هـهم هم أنفسهم قـارة ؛ ألنـل هذه العبـيتحاشون مث

ي هذا ـمز فـذا طعن ولـفالن ، فه ي ذلك ، أنه إذا قيل : أخطأـهم فـيتصورون والعامة تبعًا ل

ر بيان ، ـى كبيـحتاج إلـال ي ا سمعتم ـ ليس كذلك ، وهذا أمرـكمر ـ ـمخطئ ، واألمـال

 . (1) در ((ـذا القـفحسبنا ه
واتة : جا ئةطةر ئةمة مةبةستى بيَت ئةوا خراثرتين مةبةستى هةبووة ، ضونكة 
بةهةَلةدانانى مرؤظ بؤ مرؤظيَكى تر كاريَكى ثيَويستة لة ئيسالمدا ، وة بةهةَلةدانان بة ... 
دانانريَت ، و بة تانةش دانانريَت ، سةرةرِاى ئةوةى كة تانة و تةشةرة و قسةثيَكردن بيَت ، 

لة  ة بريتية لة ئاشكراكردنى رِاستى و رِةوايى ، بؤية ثيَغةمبةرى خوا بةَلكو ئةو
يدا ـ لة صحيحى بـوخاريدا ـ فةرموويةتى : ئةطةر دادوةر ئيجتيهادى  ) صحيح (فةرموودةى 

كرد و حوكمى دا و رِةوايى ثيَكا تيَيدا ، ئةوا دوو ثاداشتى بؤ هةية ، و ئةطةر نةشى ثيَكيَت 
كة  هةية ، كآ ئةوةى ديَت بة خةياَلدا ئةوةى كة ثيَغةمبةرى خوا  ئةوا ثاداشتيَكى بؤ

سةبارةت بة قازى و دادوةر فةرموويةتى : نةيثيَكاوة ، ئةو ووتةيةى تانة و تةشةرةى ليَدةدات ، 
 و تواجنى ليَدةدات ؟!!! لة طةأل ئةوةشدا بَليَت : ثاداشتيَكى بؤ هةي !!!

شةوا بوخارى دةيطيَرِيَتةوة لة ليَكدانةوةى خةونيَك هةروةها لةو بةسةرهاتةى كة ديسان ثيَ
، و ثآى فةرموو : لة هةنديَكيا  ، لة ثيَش ثيَغةمبةرى خوادا  لة اليةن ئةبو بةكرةوة 

ثيَكات ، و لة هةنديَكيا نةتثيَكا ، ئايا ديَت بة بريى هيض مرؤظيَكدا كة ئةو فةرموودةيةى 
لة ئةبو بةكرى هاوةَلى ئةشكةوتى ؟! ئةوةش كة  بريتية لة توانج دان ثيَغةمبةرى خوا 

 فةرموويةتى : وة لة هةنديَكيا نةتثيَكاوة !!!
بةآلم ئةمة لة دواكةوتنى رِؤشنبريى ئيسالمى موسَلمانان ، و دووركةوتنةوةيانة لة ئاخاتنى 

ةرع شةرعى ، وة لة رِاستيدا ثاشينة و تةنانةت شةرع زانايانيش ، يان رِةنطة بَليَن : خؤ بةش

                                                
(1)

 آداب اإلسالم ( .: ريط ـ) من ش 
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زانان خؤثاريَزى دةكةن لة بةكارهيَنانى ئةم جؤرة رِستانة ، ضونكة خؤدى خؤشيان ئةم رِاستيةيان 
لةال هةَلطةرِاوةتةوة ، و وادةزانن ـ خةَلكيش لةوةدا بةدواياندا دةرِؤن ـ كة ئةطةر بووتريَت : 

كارة ـ كةضى ـ فآلنة كةس هةَلةى كردووة ، ئةوة تانةدان ، و بةخراثة باس كردنى كةسى هةَلة
 وةكو بيستان ـ شتةكة وا نية ، ئةم باسةش زؤر رِوونكردنةوةى ناويَت ، بؤية ئةوةندةمان بةسة .

كةواتة بؤضوون و تيَطةيشتنيَكى هةَلةية كة ئةطةر ببينني زانايةك زانايةكى تر بة هةَلة 
بة واتاى ئةوة ليَك بزانيَت لة ووتةيةكيدا ، يان لة بؤضوونيَكيدا ، ئةوا ئةو بةهةَلة دانانة 

 بدةينةوة كة بة بيدعةكار و طومرِايى دةزانيَت !!!!!!!
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لة سةر  (اءُ َر ـبَ ) الْ  و دذايةتى ( ءُ اَل وَ ) الْ  دانةبستنى دؤستايةتى:  شةشةم
جياوازى زانايانى سةلةفى لة نيَو فيَرخوازانى زانستى شةرعى و موسلَماناندا ، 

 : بةتايبةت ئةطةر لة بنةواكاندا هاودةنط بوون
 

ى ليَدةكةويَتةوة بانطةشةكردن بؤ خود و تاك و كةسايةتيةكان ، طةندةَلى و خراثةيةكى زؤر
راثى ئةم ئاكامى خةفريقة و ثةرتةوازةيى يةكيَكة لةئاشكراترين دةرةجنام وت ، جطة لةوةى كة

 ثةرتةوازةيى موسَلمانانة ــ كة هؤكارى تةفريقة واية !! ئةطةر ئةوةش نةبئاكارة خراث ونامؤية !
كةسانيَكى نةثاريَزراو لة ة : ئايني كورت هةَلدةهيَنيَت لة، بةس بوو بؤ خراثى ئةم كارة ئةوةى ك

!! دواتريش ئاكامةكةى فةوتانى ئايينة !!! سةرةرِاى ، و كامأل نةبوو ! ر معصوم (ـ) غيتاوان 
ثةرتةوازة دةكات ، و دةيانكات بةضةندةها طروث و كؤمةَلى ئةوةى كة ئوممةت ثارضةثارضة ، و 

! باشرتين طةواهيش لةسةر رِاستى تنة لة نيَوانياندا دةنيَتةوة !!نةيار و دذيةك !!! و ئاشوب و في
 !! ! ونَ عُ اجِ رَ  هِ يْ لَ ا إِ نَّ إِ وَ  هِ ـلَّ ا لِ نَّ إِ وؤى موسَلمانة كة تيَدا دةذين ، ئةم ووتانة ، واقع وحاَلى ئةمرِ

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

ضوونةية كة لة ئايني لةم بوارانةدا فةرمان دةكةن بة هةجركردنى ئةوانةى كة ثيَضةوانةى ئةو بؤ
 الى ئةوان رِاستة ـ هةَلة بيَت يان رِاست طرنط نية ـ ! بةوةش ئاشوب و فيتنة دةكةويَتةوة !!

!!! كة خةَلكيشى ثآ تاقى دةكريَتةوة رِؤذطارى ئةمرِؤدا كار طةشتؤتة ئةوةى بةَلكو لة
اد! بةرثةرضدةر فآلنة زانا و فيسارة زانا ضية ؟!بةوةى كة هةَلويَستت لة  بيَت ، يان  ( ) الـرَّ

اد عليه (بةرثةرضدراو  !!! ـ كة رِةنطة هةردوو الى جياوازيةكةش خؤيان بؤخؤيان  ) الـرَّ
ثاداشتيان هةبيَت ، بة هؤى ئيجتيهاديانةوة ـ جا ئةطةر هاودةنط بيَت ـ لةطةأل ئةوةى كة 

!! و !تواجنيَكت  تانة و هةموو ووتة وتاقيكار تيَيدا تاقيت دةكاتةوة ـ ثاريَزراو دةبيَت لة
!! بةآلم ئةطةر هاودةنط نةبوويت ـ لةطةأل ئةوةى كة ضاوثؤشيش لةهةموو هةَلةكانت دةكريَت !

تاقيكار تيَيدا تاقيت دةكاتةوة ـ ، واى بةحاَلت : و ثيَت دةووتريَت : بيدعةكارة و دةبيَت هةجر 
 بكريَت !!! هةَلطرى فكرى فآلنة طروثى طومرِاية !! و هتد !!
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كةيفى خؤى بةرامبةرةكةى وة ثيَوةرةكان تيَكضوونة وهةركةسة و بةى ليَهاتوتاكو وا
ةموو تاكيَك : ناسينى ثياوانة بةهاودةنطيان لةطةأل رِةوايى دةثيَويَت !!! كةضى بنةواى ثيَوانى ه

ثرسة !!! بةآلم واى ليَهاتووة ووتة وبؤضوونى زانايان لةباس و ثيَضةوانةوةوحةقدا ، نةك بة
و  طةأل ووتةى فآلنة زانا ،سيَكى باشى ئةطةر هاودةنط بيت لةدا بووةتة ثيَوةر !!! كةجياوازةكان

طةأل فآلنة زاناى تردا ، و ثيَضةوانةى زاناى يةكةم بيتةوة !!! خراثيشى ئةطةر هاودةنط بيت لة
سةر ؤستايةتى و رِقَليَبوونيش هةر لةكةواتة سةنطى مةحةك بؤضوون و ووتةى زانايانة ، و د

 !!! طةأل قورئانى ثريؤز و سوننةتى ثيَغةمبةرةكةى ة !!! نةك لةسةر هاودةنطى لةوةيئة
لةدار و تةقديس كراوة طرفت لةوةداية ووتة و بؤضوونى تاك و كةسايةتيةكان خؤى بؤ خؤى ث

!!! كةضى ئةم اودةنطى دوو سةرضاوةكة ثيَشوون بةر ئةوةى كة ئةو ووتة و بؤضوونانة ه!!! نةك لة
نةوادا سيفةتى بيدعةكاران و ئةهلةكةيةتى ، نةك سيفةتى شويَنكةوتوانى قورئانى سيفةتة لة ب

 !!! ثريؤز و سوننةتى ثيَغةمبةر 
لةسةر جياوازى زانايانى  راء (ـ) البو دذايةتى  ) الوالء (بؤية دانةبستنى دؤستايةتى 

نيَو فيَرخوازانى زانستى شةرعى و موسَلماناندا ، شتيَكى ثيَويستة ، بؤ بنربِكردنى سةلةفى لة
 بنةواكاندا هاودةنط بوون .جياوازيةكان ، بةتايبةت ئةطةر لة

وا سةر بنةو رِقليَبوون ، و دابةستنيان لة باسى دؤستايةتىؤ زياتر ضاورِوونى موسَلمانان لةب
ا ناشةرعيةكان ، ضةند ووتةيةك سةر بنةولةدابةستنيان لةشةرعيةكان ، و دوركةوتنةوة 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةم بارةيةوة دةخةينة رِوو ،  ) ابن تيمية (ووتةى زاناى ثايةبةرزى ئيسالم لة
رِاستيةكان ... جا بة ثشتيوانى يَطاى موسَلمانان بؤ طةشتنيان بةبؤ ئةوةى ببيَتة رِووناككارى رِ

 يَم :خواى ثةروةردطار دةَل
ثيَش هةموو شتيَك دةبيَت ئيَمة بزانيَن كة دةروونى مرؤظةكان لةم بارةيةوة ضؤنة ؟ ثيَشةوا 

)) النفس ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم 

ى ـي من يوافقه علـها ، فتجد أحدهم يوالـمشحونة بحب العلو و الرياسة ، بحسب إمكان

ـ  اً ـمـهواه ويريده ... وإن كان عالـا معبوده : ما يـي هواه ، وإنمـخالفه فـ، ويعادي من يهواه 
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كالقرآن  اً واحد اً ره : حتى لو كانا يقرأن كتابــ أحب من يعظمه دون من يعظم نظي اً أو شيخ

 خمس .ـاثالن فيها ، كالصلوات الـ، أو يعبدان عبادة واحدة متم

ره ، وربمـا أبغض ـقـوله ، واإلقتداء بـه : أكثر من غي حب من يعظمه بقبولـفـإنه ي

 . (1) ا فعلت اليهـود ...  ((ـره وأتباعـه حسدًا وبغيًا ، كمـنظي
ى تواناى خؤى ـ تيَركراوون بة حةزى ثلة بةرزيَتى و يَن ـ هةر كةسة و بةثواتة : دةروونةكا

طةأل وويست دةكات كة هاودةنطة لةايةتى ئةوة سةركردايةتى ، بؤية دةبينيت هةريةكةيان دؤست
و ئارةزووةكانى ئةو  و ئارةزووةكانى ئةودا !!! وة دذايةتى ئةوةش دةكات كة ثيَضةوانةى ويست

!! تا واى ليَهاتووة ئةوةى كة حةزى ليَية و دةيةويَت بووةتة تةنها ثةرسرتاوى ... وة دةبيَتةوة !
خؤش دةويَت كة بةطةورةى رِاطريَت ، دور ئةطةر زانايةكيش ـ يان شيَخيَك ـ بيَت ئةو كةسةى 

لةوانةى كة هاوشانةكةى طةورة رِادةطرن ، ئةطةرضى كةسيَكى واش بيَت تةنها يةك كتيَبى 
خويَندبيَتةوة وةكو قورئانى ، يان ئةطةرضى يةك ثةرستشيش بكةن و هاوشيَوةش بن تيايدا ، 

 وةكو نويَذة فةرزةكان .
دةطريَت بةوةرطرتنى ووتةكانى ، وشويَنكةوتنى ةورةى رِابةط دةبينيت ئةوةى خؤش دةويَت كة

كةسانى هاوشيَوةى خؤى و شويَنكةوتوانيشى ، ى تر ، وة لةوانةية رِقى بيَت لةكةسان، زياد لة
 لةبةر حةسودى و ستةمكردنى ، هاوشيَوةى كار و كردارى جولةكةكان .
ة دةكات ، بؤية دةبينني كةواتة دةروونى مرؤظةكان بةو شيَوةية كة ثيَشةوا باسى ليَو

خواى ثةروةردطار دادةبةستيَت !!! هةموو ئةوةش بؤ ستايةتى و خؤشويسنت لةبةر جطة لةدؤ
بةرذةوةندية دةروونيةكانى خؤيةتى ، ئةمةيان بؤ فآلنة و ئةويرتيان بؤ كةسيَكى تر !!! ئةمةيان 

 ى تاكةكانة !!!ثيَش دةخريَت و ئةويرتيان دورخراوةية !!! ثيَوةرةكان هةواو ئارةزوو
دؤستايةتى و خؤشويستنيَكى لةو جؤرة سيفةتى جولةكة و خاض ثةرست و بيدعةكارانة ، 

ه : كحب ـر اللَّ ـحب لغيـ)) الـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (هةروةك ثيَشةوا 

م ي ، وحب الغالة لشيوخهـموسى ، وحب الرافضة لعلـالنصارى للمسيح ، وحب اليهود ل

                                                
 ( . 325ـ  324/  14: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م (1)
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ره ، ومها متقاربان ، أو متساويان ـوينفر عن نظي اً أو إمام اً ي شيخـو أئمتهم ، مثل من يوال

ي الرتبة ، فهذا من جنس أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض ، وحال ـف

الرافضة الذين يوالون بعض الصحابة ويعادون بعضهم 
(1)

، وحال أهل العصبية من  

مؤمن من ـا الـفقه وزهد : الذين يوالون الشيوخ واألئمة دون البعض وإنمى ـمنتسبني إلـال

خواى ثةروةرطارة : ة : ئةو خؤشويستنةى كة بؤ جطة لة، وات (2) ان ((ـميع أهل اإليمـي جـيوال
، يان خؤشويستنى جوولةكة بؤ موسا  وةكو خؤشةويستى خاض ثةرستان بؤ عيساى مةسيح 

 ى ـانة بؤ عةل، يان خؤشويستنى رِافيزةك كاران بؤ ي، يان خؤشةويستى زيادرِةو
سةر شيَخيَك يان ةوةى كة خؤشويسنت و دؤستايةتى لةمامؤستايان و ثيَشةوايانيان ، وةك ئ

هاوشيَوةكانى !!! كةضى هاوشانى يةكن ، يان هاوثلةى موسَلمانان دةصَليَنيَتةوة لة ثيَشةوايةك و
نن شيَوة و شيَوازى كردارى كةسانى خاوةن كتيَبة ئامسانيةكاةكن ، كردارى ئةم جؤرة كةسانة لةي

و ثيَغةمبةران ـ صةآلت و سةالمى خوايان لةسةر بيَت ـ دةهيَنن ، ، كة باوةرِيان بة هةنديَك لة
ةتى و هةنديَكى تريان دةكرد ، يان هاوشيَوةى كردارى رِافيزةكانة كة دؤستايكوفريان بة

هةية و رِق و دوذمنايةتيان بؤ  نى ثيَغةمبةرى خوا هاوةآلخؤشةويستيان بؤ هةنديَك لة
هةنديَكى تريان ، وة يان هاوشيَوةى كردارى كةسانى دةمارطرية كة دراونةتة ثاأل شةرعزانان و 

هةنديَكى انةى خؤشةويستنيان بؤ هةنديَك لةشيَخان و ثيَشةوايانة ، جطة لةزاهيدانةوة ، ئةو
 كة خؤشويستنى بؤ هةموو باوةرِدارانة .تريان ، كةضى باوةرِدار ئةو كةسةية 

ي من وااله ويعادي من عاداه ـى أن يوالـعل اً )) ومن حالف شخصوة فةرموويةتى : 

واتة : ئةو كةسةى كة ثةميانى  ، (3) ي سبيل الشيطان ((ـمجاهدين فـر الـكان من جنس التت
ئةوى خؤش دةويَت ، و  سةر ئةوةى : كة ئةو كةسةى خؤش بويَت كةلةطةأل كةسيَك ببةستيَت لة

                                                
(1)

ي شـيوخهم مـن ـر من الناس فيهم من الغلو فـي منهاج السنة النبوية : )) وكثيـف ـ  هُـاللَّـ  هُمَحِـ رَوقال  

 ( . 431ـ  430/ 6ي األئمة (( ) ـي الشيعة من الغلو فـجنس ما ف

(2)
 ( . 18/320: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م 

 ( . 20/ 28:  ، البن تيمية  جموع الفتاوىـ) م (3)
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ئةو دةكات ، ئةوا ئةو كردارةى رِق و دذايةتى ئةو كةسةش بكات كة دذايةتى و رِقةبةرى 
 ثيَناو شةيتاندا دةجةنطيَن .لةجؤرى كردارى تةتةرةكانة كة لة

حةزةكانى دةروونى مروظ بيَت !!! و كار و كردارة ـ بةو شيَوةية ـ لةباشة ئةطةر ئةو جؤرة 
ئوممةتانى تر و ئةم ئوممةتةش ، ئايا موسَلمانان ثيَويستة ضؤن و رِيَبازى الرِيَبووان بيَت لة رِيَضكة

 بن ؟! ضى بكةن بنةوا بؤ ئةو كارةيان ؟! لةضى دوور بكةونةوة ؟!
ى ـيٌّ َعلَ ـَن َمْبنِ ـُمْسلِِميـ)) َفِديُن الْ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (ثيَشةوا 

ـُة .ـِة َنبِيِّ ـِه ، َو ُسنَّ ـَباِع كَِتاِب اللَّ : اتِّ  َفَقْت َعَلْيِه اأْلُمَّ  ِه ، َو َمـا اتَّ

ُة َردُّوُه إلَ ـِذِه الثَّ ـَفهَ  ُسوِل .ـى اللَّ ـاَلَثُة ِهَي ُأُصوٌل َمْعُصوَمٌة ، َوَما َتنَاَزَعْت فِيِه اأْلُمَّ  ِه َوالرَّ

َب لِْشُ ِد أَ ـَوَلْيَس أِلََح  ي َوُيَعادِي َعَلْيَها ، ـِه ، َوُيَوالِ ـى َطِريَقتِ ـو إلَ ـَيْدعُ  اً ِة َشْخصــمَّ ْن ُينَصِّ

 !!! َر النَّبِيِّ ـَغيْ 

َب لَ  ، َوَما  ِه َوَرُسولِِه ـَر َكاَلِم اللَّ ـي َعَلْيِه َوُيَعادِي ، َغيْ ـُيَوالِ  اً ُهْم َكاَلمـَواَل ُينَصِّ

 !!!ُة ـــاْجَتَمَعْت َعَلْيِه اأْلُمَّ 

ُبوَن لَ  ُقوَن بِِه َبيْ  اً َأْو َكاَلم اً ُهْم َشْخصـَبْل َهَذا ِمْن فِْعِل َأْهِل اْلبَِدِع الَِّذيَن ُينَصِّ ِة ـُيَفرِّ َن اأْلُمَّ

 . (1) ى َذلَِك اْلَكاَلِم َأْو تِْلَك النِّْسَبِة َوُيَعاُدوَن ((ـ!!! ُيَواُلوَن بِِه َعلَ 
                                                

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

ى ذلك ؛ ـادي علعى متابعته ، ويـي علـى شيخ يوالـقال شيخ اإلسالم : )) وليس ألحد أن ينتسب إل

رهم ، ـميع الشـيوخ وغيــجـان ، ومن عرف منه التقوى مـن ـي كل من كان من أهل اإليمـبل عليه أن يوال

ــبمزيد مواالة ، إال إذا ظهر له مزيد إيم اً خص أحدـوال ي ـ تَــ  ه ـانه وتقواه ، فيقدم من قـدم اللَّ ورسـوله  ـى  الَعَ

 ( . 512/ 11: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـه ورسوله (( ) مـعليه ، ويفضل من فضله اللَّ 

ِ  َوَمنْ . : )) .. ـ  هُـاللَّ هُمَحِـ رَوقال  َب لَِواِحِد بَِعْين ـِة ُدوَن اْلَبـَتَعصَّ ـَب ِه ِمْن اأْلَئِمَّ اقنَِي َفُهـَو بَِمنِْزَلـِة َمـْن َتَعصَّ

َحاَبِة ُدوَن اْلَباقِي ُب لَِعلِ ـَن . كالرافضـلَِواِحِد بَِعْينِِه ِمْن الصَّ ْمُهوِر ـُخَلَفاِء الثَّاَلَثِة َوُجــيِّ ُدوَن الْ ـي الَِّذي َيَتَعصَّ

َحاَبِة . َوَكالْ  . َفَهِذهِ ُطُرُق َأْهِل اْلبِـَدِع َواأْلَْهـَواِء  ـ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاـ يٍّ ـاَن َوَعلِ ـي ُعْثمَ ـَخاِرِجيِّ الَِّذي َيْقَدُح فِ ـالصَّ
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واتة : ئايينى موسَلمانان بنيات نراوة لةسةر : شويَنكةوتنى قورئانى ثريؤز و سوننةتى 
 سةرى هاودةنط بووة .، و ئةوةش كة ئوممةت لة ثيَغةمبةرةكةى 

هةَلة ـ واتة : مةعصومن ـ وة ئةوةش كة ئوممةت تيايدا ئةم سآ بنةواية ثاريَزراون لة
 . ى خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةر جياواز بوو دةبيَت بطةرِيَنريَتةوة بؤ ال

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

 !!! نةبيَت 
ةر داببةستيَت ، جطة ـسو رِقليَبوونى لة ت ، و خؤشويسنتوة نةكات ووتةيةكيان بؤ دابنيَ

وممةت لةسةرى نةبيَت ، وة ئةوةش كة ئ لة ووتةى خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى 
 !!!هاودةنط و كؤرِان !

خؤيان  بةَلكو ئةمة كردةوةى ئةهلى بيدةع و بيدعةكارانة ئةوانةى كةسيَك يان ووتةيةك بؤ
يَبونيشيان لة سةر ئةو دا ثآ نةنةوة !!! و خؤشويسنت و رِقلنيَو ئوممةتدادةنيَن ، و تةفريقةى لة

 !ووتةية !!! يان ئةو نيسبةتةية !!
جعل ـجوز ألحد أن يـ)) فال يفةرموويةتى : هةر ئةم ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وة 

ومن  ! ـ لَّجَوَ زَّعَـ ه ـ لكتاب اللَّ ؛ وال لقول إالَّ  ه ـ لرسول اللَّ ي الدين لشخص إالَّ ـاألصل ف

 عل !!! فهو :ـول والفـي القـته فـى موافقـى وعـادى علـمن كان فـوال اً نـكائ اً صـنصب شخ

ِيَن فَرذقُوا دِينَُهْم َوََكنُوا ِشيًَعا  ]  . ( 32) الروم :  [ِمْن اَّلذ

مشايخ ؛ ـن مثل : اتباع األئمة والـمؤمنيـوإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من ال

ي من وافقهم ويعادي من خالفهم . ـمعيار ، فيوالـجعل قدوته وأصحابه هم الـأن يفليس له 

                                                                                                                                      

ْج  نَِّة َواإْلِ ُْم َمْذُموُموَن َخاِرُجوَن َعْن ـمَ ـالَِّذيَن َثَبَت بِاْلكَِتاِب َوالسُّ ُه ـِمنَْهاِج الَِّذي َبَعَث اللَّ ـِريَعِة َوالْ ـالشَّ اِع َأهنَّ

ـَب لِ   بِِه َرُسوَلهُ  ـِة بَِعْينِـِه َفِفيـِه َشـَبٌه ِمـْن َهـُؤاَلِء َسـَواٌء َتَعصَّ ـَب لَِواِحـِد ِمـْن اأْلَئِمَّ الِِك َأْو ـَمــ. َفَمـْن َتَعصَّ

افِِعيِّ َأْو َأبِ   . ( 252/ 22: معدلة ( ـجموع الفتاوى ) الباز الـم) ... (( ِهْم رِ ـَمد َأْو َغيْ ـي َحنِيَفَة َأْو َأْح ـالشَّ
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ائن ـي قلبه والعمل به ، فهذا زاجر . وكمـفينبغي لإلنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن ف

 . (1) محن ((ـالقلوب تظهر عند ال
واتة : هيض كةسيَك بؤى نية كة بنةواى ئايني بةكةسةوة ببةستيَتةوة ، جطة بة ثيَغةمبةرى 

ووتة و كتيَبةكةى خواى ثةروةردطار نةبيَت !!! ، وة نة بة ووتةيةكيش جطة لة خواوة نةبيَت 
و رِقليَبوونى وة ئةو كةسةش كة كةسيَك دادةنيَت ـ هةر كيَيةك بيَت ـ و ثاشان خؤشويسنت 

ووتة و كرداردا !!!! ئةوة لةو كةسانةية كة ئةم ر هاودةنطى لةطةأل ئةودا دادةبةستيَت !!! لةلةسة
ِيَن فَرذقُوا دِينَُهْم َوََكنُوا ِشيًَعا  ]ئايةتة دةيانطريَتةوة :   . [مِْن اَّلذ

سةر رِيَطةى كؤمةَلة كةسيَكى باوةرِدارةوة وةرطرتبوو ، وةك وة ئةطةر كةسيَك ئايينى لة
كةوتةى ثيَشةوايان و مامؤستايان ، بؤى نية ثيَشةنط و هاوةآلنى بكات بة ثيَوةر ، و شويَن

ئةوةى خؤش بويَت كة هاودةنطى ئةوانة و دذايةتى ئةوةش بيَت كة ثيَضةوانةيان بووةتةوة !!! وة 
دَليدا ، و كردةوةشى ثآ بكات . نيَت لةسةر زانستى دةرونةيكان لةثيَويستة مرؤظ خؤى رِابهيَ

 كاتى تاقيكردنةوةدا دةردةكةويَت .يَنةرة ، شاراوةكانى دةروونيش لةة رِاضةَلةكئةم
ةبةرزى ئيسالم ـةوا و شيَخى ثايـاريةى ثيَشـة براى موسَلمان و خواناسم با ئةم ئامؤذطـبؤي

ى ـ)) الواجب علـ بة رِةمحةت بيَت ـ بطرينة طوآ كة تيَيدا فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (

ه ـي نفس حبه وبغضه ؛ ومقدار حبه وبغضه : هل هـو موافق ألمر اللَّ ـف العبد أن ينظر

حب ـبذلك ال اً ى رسوله ؛ بحيث يكون مـأمورـه الذي أنزله علـوهو هدى اللَّ  ورسوله 

ِيَن آَمنُوا  ] ه ورسوله ؛ فإنه قد قال :ـدي اللَّ ن يـفيه بي اً والبغض ؛ ال يكون متقدم َها اَّلذ يُّ
َ
يَا أ

ِ َورَُسوِلِ َلَ تَُقد ِ   . ( 1حجرات : ـ) ال [ُموا بنَْيَ يََدْي اَّللذ

ه و ـن يدي اللَّ ـه ورسوله ففيه نوع من التقدم بيـومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره اللَّ 

ر هدى من ـمحرم إتباع حبه وبغضه بغيـحب والبغض هوى ؛ لكن الـجرد الـوم. رسوله 

ِيَن يَِضلُّوَن َعْن َسبِيِل  ]هذا قال : ـه ؛ ولـاللَّ  ِ إِنذ اَّلذ َوَلَ تَتذبِْع الَْهَوى َفيُِضلذَك َعْن َسبِيِل اَّللذ

                                                
(1)

 ( . 9ـ  8/  20: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م 
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ِ لَُهْم َعَذاٌب َشِديدٌ  ه ، ـر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل اللَّ ـ، فأخب ( 26) ص :  [ اَّللذ

 . (1) وهو هداه الذي بعث به رسوله ؛ وهو السبيل إليه ((
واتة : ثيَويستة لة سةر هةموو بةندةيةك كة برِوانيَتة خؤشويسنت و رِقَليَبوونى ، برِى ئةو 
خؤشويسنت و رِقليَبوونةى ، كة ئايا بةثآى فةرمانى خواى ثةروةردطار ، و ثيَغةمبةرةكةيةتى 

 رِيَنمايى خواى ثةروةردطار كة بؤ ثيَغةمبةرةكةى ، هةر ئةويشة هيدايةت و  ناردوويةتى
و بةوةى كة فةرمان ثيَكراو بيَت بةو خؤشويسنت و رِقليَبوونة ، و نةكات هيض شتيَك تيَيدا  ،

خبات ، هةروةكو خواى ثةروةردطار  ثيَش خؤشةويستى خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى 
ِ َورَسُ  ]فةرموويةتى :  ُِموا بنَْيَ يََدْي اَّللذ ِيَن آَمنُوا َلَ تَُقد  َها اَّلذ يُّ

َ
 . [وِلِ يَا أ

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

 . ووتةى خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى 
بةآلم حةراميةكةى لةوةداية كة وة خؤشويسنت و رِقليَبوونى ثةتى جؤريَك ئارةزووة ، 

هيدايةتى خواى ثةروةردطار ، بؤية ةكةى بكات بة شويَنكةوتةى جطة لةخؤشويسنت و رِقليَبوون
ِيَن يَِضلُّوَن  ]خواى ثةروةردطار فةرموويةتى :  ِ إِنذ اَّلذ َوَلَ تَتذبِْع الَْهَوى َفيُِضلذَك َعْن َسبِيِل اَّللذ

ِ لَُهمْ  ، بةوةش هةواَلى ئةوةى ثيَداين كة ئةو كةسةى شويَنى  [َعَذاٌب َشِديٌد  َعْن َسبِيِل اَّللذ
رِيَطاى خواى ثةروةردطار ، كة ئةو هيدايةتةية بة وةكانى بكةويَت طومرِاى دةكات لةئارةزو

 ى .يَةر ئةويشة تاكة رِيَطاى طةيشنت ثرِةوانةى كردووين ، ه ثيَغةمبةرةكةيدا 
 ) ابن تيمية (ضونكة ئيَمةى موسَلمان بةضى جيادةكريَنةوة ، لةكةسانى تر ؟ ثيَشةوا 

 ا تتميز بذكر قوهلا ، أو بذكر رئيسها :ـ)) الطائفة إنمسةبارةت بةو جياكةرةوانة فةرموويةتى : 

 . ه وسنة رسوله ـمؤمنون يتميزون بكتاب اللَّ ـهذا كان الـول

 ه .ـب اللَّ فالقول الذي يدعون إليه هو كتا

 . ه ـواإلمام الذي يوجبون اتباعه هو رسول اللَّ 

                                                
(1)

 ( . 134ـ  133/  28:  ، البن تيمية  جموع الفتاوىـ) م 
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معاداة ... فالواجب أن يكون الرجل ـمواالة والـان ، وبذلك وجب الـهذا بني اإليم ىـوعل

 ى الكتاب والسنة .ـ، وكل قول أو عمل تنازع الناس فيه ردوه إل اً وظاهر اً ن باطنـمؤمنيـمع ال

ي من والته ويعادي من عادته ؛ ال أخص من ـيوالجوز وضع طائفة بعينها ـوال ي

حنبلية ، ـالكية ، والشافعية ، والـمـمحض كالـاؤهم للتعريف الـن ، لو كانت أسمـمؤمنيـال

معاداة ـمواالة والـحب والبغض والـجوز تعليق الـر ذلك ـ وال أعم من ذلك ـ ، وال يـأو غي

ها ما ـكاألنساب والقبائل فيجوز أن يعرف ب اء التعريفـرعية ، وأما أسمـاء الشـإال باألسم

 . (1) خالفته له ((ـرع ومـي موافقته للشـ، ثم ينظر ف دلت عليه
 واتة : هةموو كؤمةَليَك تةنها بة باسكردنى ووتة و ثيَشةواكةى دةناسريَتةوة .

كةى قورئانى ثريؤزةكةى خواى ثةروةردطار و سوننةتى ثيَغةمبةرةبةلةبةر ئةمةية باوةرِداران 
 . دةناسريَتةوة دةناسريَنةوة 

 جا ئةو ووتةيةى كة بانطةشةى بؤ دةكةن قورئانة ثريؤزةكةى خواى ثةروةردطارة .
 . ئةو ثيَشةوايةش كة شويَنكةوتنى بة ثيَويست دةزانن ثيَغةمبةرى خواية 

كراوة ويست هةر لةسةر ئةمة باوةرِ دامةزريَنراوة ، و هةر بةوةش خؤشويسنت و رِقليَبوون ثيَ
ناوةرِؤك و رِووكةشدا ، وة ةأل براى باوةرِدارى خؤى بيَت لةط... بؤية ثيَويستة لةسةر مرؤظ لة

هةموو ووتة و كردةوةيةك خةَلك جياوازى كةوتة نيَوانيانيان لةسةرى ثيَويستة بيطةرِيَننةوة بؤ 
 . الى قورئانة ثريؤزةكةى خواى 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 ، هيض كؤمةَليَكى 
باوةرِدارمن مةبةست نية ، تةنها بؤ ناساندن و منوونة هيَنانةوة ئةطةر ناويان مالكى يان شافعى 

ةنبةىل يان جطة لةوانةش بوو ، لةونيش طشتطري تر ، نابيَت خؤشةويستى و رقليَبوون و يان ح
دؤستايةتى و دذايةتى لةسةريان داببةستيَت جطة لة ناوة شةرعيةكان نةبيَت ، بةآلم سةبارةت 
بةو ناوانةى كة تةنها بؤ ناساندن نراوون وةكو ناوى نيسبةتدرا و ناوى هؤزةكان كة بؤ ئةوةن 

                                                
 ( . 244ـ  242:  1: ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ة ـجهميـ) بيان تلبيس ال (1)
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ى يَيَتة ئةوةى كة ئايا ئةو كارة بةثثآ بناسريَتةوة كة ثيَوةى نراوة ، ثاشان دةبيَت برِوانرئةوةى 
 طةَليدا يان ثيَضةوانةيةتى .شةرعة و هاودةنطة لة

ى ـلَ عَ  اءِ رَ ـبَ الْ  وَ  ءِ اَل وَ الْ  ُد قْ عَ ، وَ  لِ قْ عَ ي الْ ـٌص فِ قْ اِل نَ َج لرِّ ُب لِ صُّ عَ )) التَّ كؤتاييدا دةَليَم :  لة

، واتة : تةعةصوب و دةمارطريى بؤ كةسايةتى و ثياوان  !!! (( نِ يْ الدِّ  مِ هْ ي فَ ـفِ  ٌص قْ نَ  مْ هِ ائِ آرَ 
كةم و كورتية لة هزر و عةقَلدا ، و دابةستنى خؤشويسنت و رِقليَبوون لة سةر بؤضوون و 

ـُه َأْعَلمُ .. .ووتةكانيان كةم و كورتية لة تيَطةيشنت لة ئايني   . َواللَّ
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 بةشى يةكةم
 : ةند ليَكؤلَينةوةيةكضمورجيئة و 

 زمانةوانى و زاراوةى شةرعدا :مورجيئة لة 
 : كؤمةأل و طروثةكانى مورجيئة 
  ة (ـَجْهِميَّ ـ) اليةكةم : جةهميةكان . 
  اِميَّ دووةم : كةرِاميةكان  . ُة (ـ) اْلَكرَّ
  ُة الُفَقهاِء (ـُمْرِجئَ ) سآيةم : فوقةهاى مورجيئة . 
 الى مورجيئة :هةنديَك بنةواكانى لةئيمان و 
  ثيَناسةى ئيمان لةزمانةوانى و زاراوةى زانايان و بنةواكانى لةالى

 ة :ئةهلى سوننة و جةماع
 ُلغًة (زمانةوانيدا ثيَناسةى ئيمان لة ( . 
 اصطالحًا (زاراوةى شةرعدا سةى ئيمان لةثيَنا ( . 
 ئريجا :بةَلطة ومةرجةكانى بةريبوون لة 
 ئريجاوة :نويَذ وثةيوةندى نةكردنى بة 
 مُ كْ ُح ـ) الْ كردن بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة  حوكم 

 ئريجاوة :و ثةيوةندى بة ( هُ ـاللَّ  َل زَ نْ ا أَ مَ  رِ ـيْ غَ بِ 
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 : بةشى يةكةم
 : ةند ليَكؤلَينةوةيةكضمورجيئة و 

 
 : مورجيئة لة زمانةوانى و زاراوةى شةرعدا

 

 : زمانةوانيدامورجيئة لة
وةرطرياوة  همزة (ـجيم والـ) الراء والواتة :  ) َرَجَأ (مادةى لةزمانةوانيدا لة ) اإلرجاء (

ا لة ـليَوةكردووة ، ئةوةتفةرهةنطةكانى زماندا باسيان واتاى دواخسنت ديَت ، هةروةكو لة، و بة
تُ َخ أَ  يْ َء : أَ يْ ـُت الشَّ أْ جَ رْ أَ  َك لِ وْ قَ  نْ : مِ  اءُ َج رْ اإْلِ )) دا هاتووة كة : ـ ي اللغة (ـمحيط فـ) ال  (( هُ رَّ

َرُه ... وَ دا هاتووة : ـ ) لسان العرب (، وة لة  (1)  (( رُ ـيْ ِخ أْ : التَّ  اءُ َج رْ اإْلِ )) َأْرَجَأ األَْمَر : َأخَّ
 . (3) (( ْهَمزُ ـ يُ اَل ْهَمُز وَ ـ، يُ  هُ تُ رْ خَّ : أَ  رَ مْ اأْلَ  ُت يْ َج رْ )) أَ يشدا هاتووة :  ) الصحاح (، وة  (2)

ش دةخويَنريَتةوة ، لة ـ ـا (َج رْ أَ واتة :  )و بة بآ هةمزةشةوة  ( أَ جَ رْ أَ واتة :  )ة هةمزةوة ب

ـَرُه ... وَتْرُك الْ ـَر : ـَأ األَمْ ـ)) أْرَج دا هاتووة ـ محيط (ـ) القاموس ال  . ُكلِّ ي الْ ـَهْمِز ُلَغٌة فِ ـأخَّ

[  ِ ـُروَن َح  [وآَخُروَن ُمرَْجُؤوَن ۡلْمرِ اَّللذ  ـمْ ا لَ ذَ إِ ـا ُيِريُد ... وَ مَ  مْ هِ يْ ُه فِ ـى ُينِْزَل اللَّ تَّ : ُمَؤخَّ

ْزَت : َفَرُج ذَ إِ ِد ، وَ يْ دِ ْش التَّ ْهِمْز : َفَرُجٌل ُمْرِجيٌّ بِ ـتُ   .  (4) ٌء ((ُمـْرِجىْ ٌل ا مَهَ

،  لِ مَ اأْلَ  نَ مِ  اءُ َج الرَّ )) وَ بة واتاى تريش هاتووة : لةوانة :  اء (َج رْ ) اإْلِ وة لة زمانةوانيدا 

 . (5) (( ةً اوَ َج رَ اًء وَ َج رَ وًا وَ ْج نًا رَ اَل فُ  ُت وْ َج : رَ  اُل قَ ، يُ  ودٌ ُد مْ ـمَ 
                                                

(1)
 ( . 175/  7ي اللغة ، البن عباد : ـمحيط فـ) ال 

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

(3)
 ( . 2352/  6) الصحاح ، للجوهري :  

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

(5)
 . ( 2352/  6) الصحاح ، للجوهري :  
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جطة لةويش ـ  ي (ـانِ تَ ْس رَ هْ ) الشَّ هةر لةبةر ئةم جياوازيةية دةبينني زانايان ـ وةكو 

 : نِ ـيْ يَ نَ عْ ى مَ ـلَ عَ  اءُ جَ رْ )) اإْلِ فةرموويةتى :  اء (َج رْ ) اإْلِ سةبارةت بة واتاى زمانةوانى 

َخاهُ  ] : ـى الَعَتَـ  هِ لِ وْ ي قَ ـا فِ ـمَ ، كَ  رِ ـيْ ِخ أْ ى التَّ نَ عْ مَ ا : بِ مُهَ ُد َح أَ 
َ
رِْجْه َوأ

َ
 ( 36) الشعراء :  [قَالُواْ أ

 . هُ رْ خِّ أَ وَ  هُ لْ هِ مْ : أَ  يْ أَ ، 

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

وا انُ كَ  مْ هُ ـَّـنأِلَ  ؛ ٌح يْ حِ َص فَ  لِ وَّ ى اأْلَ نَ عْ مَ ـالْ بِ  ةِ اعَ ـمَ َج ـى الْ ـلَ عَ  ةِ ئَ رجِ ـمُ ـالْ  مِ اْس  ُق اَل طْ ا إِ مَّ أَ 

 . دِ ـقْ عَ الْ وَ  ةِ ـيَّ النِّ  نِ عَ  َل مَ عَ الْ  ونَ رُ خِّ ؤَ يُ 

ا ـمَ كَ  ةٌ ـيَ ِص عْ مَ  انِ ـمَ يْ اإْلِ  عَ مَ  رَّ ـُض  تَ : اَل  ونَ ولُ قُ وا يَ انُ كَ  مْ هُ ـنَّ إِ ، فَ  رٌ اهِ ظَ ي فَ ـانِ ى الثَّ نَ عْ مَ ـالْ ا بِ مَّ أَ وَ 

 . ةٌ اعَ طَ  رِ فْ كُ الْ  عَ مَ  عُ فَ نْ  تَ اَل 

 مِ كْ ُح بِ  هِ يْ لَ ى عَ ـَض قْ  يُ اَل ، فَ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مِ وْ ى يَ ـلَ إِ  ةِ رَ ـيْ بِ كَ الْ  ِب احِ َص  مِ كْ ُح  رُ ـيْ ِخ أْ تَ  اءُ َج رْ : اإْلِ  َل يْ قِ وَ 

 ... . ارِ النَّ  لِ هْ أَ  نْ مِ  وْ أَ  ةِ ــنَّ َج ـالْ  لِ هْ أَ  نْ مِ  هِ نِ وْ كَ  نْ ا مِ يَ نْ ي الدُّ ـا فِ مَ 

 . (1) (( ةِ عَ ابِ ى الرَّ ـلَ ى إِ ـلَ وْ اأْلُ  ةِ َج رَ الدَّ  نِ عَ   يٍّ ـلَ عَ  رُ ـيْ ِخ أْ تَ  اءُ َج رْ : اإْلِ  َل يْ قِ وَ 

 دوو واتاى هةية : ) اإلرجاء (واتة : ووشةى 
قَالُواْ  ] : يةكةميان : بةواتاى دواخسنت ، هةروةكو لة ووتةى خواى ثةروةردطاردا هاتووة

َخاهُ 
َ
رِْجْه َوأ

َ
 ، واتة : مؤَلةتى بدة و دواى خبة . [أ

 رِةجا بؤ بوون .ئوميَد و دووةميان : 
يةكةم رِاست و  سةبارةت بة ناونانى ئةو كؤمةَلةية ـ واتة : مورجيئةكان ـ بة واتاى

 دروستة ، ضونكة كردةوةيان دوادةخست لة نيةت ، و بريوباوةرِ .

                                                
(1)

 ( .1/139ي : ـملل والنحل ، للشهرستانـ) ال 
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بةآلم سةبارةت بة واتاى دووةم ئاشكراية كة ئةو كؤمةَلةية دةيانووت : تاوان و سةرثيَضى 
طةأل رِايةَلى و تاعةت سودى نابيَت لةهيض كاريطةريةكى لةسةر ئيمان نية ، هةروةكو ضؤن طويَ

 ةرِيدا .كوفر و بآ باو
بريتية لة دواخستنى حوكمى خاوةن تاوانة طةورةكان بؤ رِؤذى  ) اإلرجاء (وة ووتراوة : 

دوايى ، بؤية حوكمى بةسةردا نادريَت بة حوكمة دونياييةكان ، وةك ئةوةى بووتريَت ئةو كةسة 
 لة ئةهلى بةهةشت دةبيَت يان لة ئةهلى دؤزةخ ... .

لة خةالفةتيدا ، لة ثلةى   ي (ـ) علة لة دواخستنى بريتي ) اإلرجاء (وة ووتراويشة : 
 يةكةم بؤ ثلةى ضوارةم .  

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

 زاراوةيى ضية ؟
 : مورجيئة لة زاراوةى زاناياندا

دا ـ (باوةرِ ـ ئيمان  )بواري داوة ، و لةميَذوودا سةريان هةَلطروثيَكى الرِيَبوو و طومرِان لة
تيَكةوتون ، و ثيَضةوانةى ئةهلى سوننة و جةماعة بوونةتةوة ، و دةَليَن : باوةرِ ـ ئيمان ـ بريتية 

طةأل ووتةى زمانيشدا ، يان : ئةو دووة لة ) التصديق (بةرِاستدانانى دأل و  معرفة (ـ) اللة زانني 

ـ لةالى ئةم طروثة ـ بةشيَك نية لةباوةرِ ، و خةَلكيش  ال (ـ) األعم. كردةوةش  ) قول اللسان (
الى ئةم كؤمةَلةية ـ هيض جياوازيةكيان نية ، و باوةرِى خةَلكيش ـ بطرة لةباوةرِدا ـ لة
ك ـ وةكو باوةرِى فريشتةكان و ثيَغةمبةرانى خوان ـ صةآلت و سةالمى خوايان خراثرتينى خةَل

لةسةر بيَت ـ ، و هيض جياوازيةكيانيش نية ، و بؤضوونيان واية كة باوةر نة زياد دةكات و نةش 
يش لة باوةرِدا ناكريَت ـ واتة : نابيَت باوةرِدار بَليَت : من باوةرِدارم  ) إستثناء (كةم دةكات ، وة 

                                                
(1)

وا ُمرْ ـَمــنَّ إِ )) وَ  فةرموويــةتى :(  اإلســفراييني)  هــةروةكو  رُ ؤَ ُيــ مْ هُ ــَّــنأِلَ  ةً ِجَئـا ُســمُّ  َعَمــَل ِمــنَ وَن الْ خِّ

 . ( 1/13مظفر االسفراييني ـي الـن ألبـهالكيـمييز الفرقة الناجية عن فرق الـي الدين وتـر فـالتبصي) اِن (( ـمَ يْ اإْلِ 
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!!! تاوانيش لة اليان هيض زيانيَكى بؤ باوةرِ نية ، و ئةو كةسةى تةنها بة زمان  ـ هُ ـاللَّ  اءَ َش  نْ ـ إِ 
 باوةرِ بهيَنيَت ، ئةطةرضى هيض كردةوةش نةكات بة كةسيَكى باوةرِ تةواوى دةزانن !!!

 ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثيَناسةى ئةم طروثة طومرِاية ) حنبل (ى كورِى ـ مد (ـ) أحشةوا ثيَ

جرد النطق باللسان ، وأنَّ ـان مـ)) هـم الذين يزعمون : أنَّ اإليم:  تيَفةرمودةكات و دة

ه ـمالئكة واألنبياء ـ صلوات اللَّ ـان الـهم وإيمـانـان ، وأنَّ إيمـي اإليمـالناس ال يتفاضلون ف

ان ليس فيه استثناء ، ـد وال ينقص ، وأنَّ اإليمان ال يزيـوسالمـه عليهم ـ واحـد ، وأنَّ اإليم

دةَليَن : مورجيئة ئةوانةن كة ة : وات،  (1) و مؤمن حقًا ((م يعمل فهـوأنَّ من آمن بلسانه ، ول
مان ثلةيان هةية ، ووتنى زمان ، و خةَلكيش تيايدا جياوازيان نية و هةئيمان تةنها بريتية لة

وة ئيمانى ئةوان و ئيمانى فريشتةكانى خواى ثةروةدطار و ثيَغةمبةرانى ـ صةآلت و سةالمى 
بيَت ـات ، وة ناشـةم ناكات و كةميش ناكـاد و كـةر بيَت ـ يةكة ، ئيمانيش زيـان لةسـخواي

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

وا ُمرِجئـ)) وإنملة ثيَناسةياندا فةرموويةتى :  مظفر اإلسفراييني (ـ) أبو الوة  ة ـا ُسمُّ

روَن الَعَمَل ِمن اإليمـَّألن معصيُة َمَع ـرُّ الـهم َيقولوَن : ال َتُض ـَّى َمعنى أنـاِن ، علـهم يؤخِّ

ضونكة كردةوة لة ئيمان دوادةخةن ،  ) ُمرِجئة (واتة : وة ئةوانة ثيَيان ووتراوة ،  (2) (( انِ ـاإليم
 بةو واتايةى كة دةَليَن : تاوان و سةرثيَضى هيض زيانيَكى بؤ ئيمان نية .

، بؤضونيَكى ثوضةَليان بةمةش ئاشكرا دةبيَت كة : مورجيئة طروث و تاقميَكى الرِيَن 
و ئةهلى سوننة و جةماعة نني ، ثيَشني هاودةنطن  سةر سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا هةية ، لة

ئايينى ةى موسَلمانان ليَيان ، بةآلم لةطةأل ئةوةشدا لةلة سةر زةمكردن ، و ليَئاطاداركردنةو
ى ـ مد (ـ) أحئيسالم و ميللةت دةرناكريَن ـ واتة : بة كافر دانانريَن ـ ، هةروةكو ثيَشةوا 

                                                
(1)

 . ( 7ص، مسائل التي اختلفت فيها فرق األمة ـي بيان الـكشف الغمة ف) نقاًل عن :  

(2)
 . ( 1/13ن ، لشسفراييني ـهالكيـمييز الفرقة الناجية عن فرق الـي الدين وتـر فـ) التبصي برِوانة : 



 83   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

 ) ابن تيمية (ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئاشكراى كردووة و فةرموويةتى ، وة ثيَشةوا  حنبل ( )كورِى 
 يةش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دواى طيَرِانةوةى ووتةكةى ئيقرارى كردووة لة ثةرتوكةكانيدا .

 ى كؤضى ، وةـ ( 37) زانايان ميَذووي سةرهةَلدانيان دةطةرِيَنيَتةوة بؤ ساَلآ هةنديَك لة
ى ـ ( 128) ، وة هةنديَكى تريش بؤ ساَلى  (1)ي كؤضى ـ ( 83 ـ 73) كى تر بؤ ساآلني هةنديَ

سةر سةرةتاى بؤضوونةكاندا لة ا ووتةى تريش ، ئةم جياوازيةش لةكؤضى ... و ضةندةه
سةرهةَلدانى ميَذووى ئةم طروثة دةطةرِيَتةوة بؤ مةبةست بوون بةم طروثة ... بؤ منونة : ئةوانةى 

واتة :  ى يوم القيامة ((ـي الفتنة إلـن فـمتنازعيـر أمر الـ)) تأخيكة ووتوويانة : ئريجاء بريتية لة 
نةوة بؤ رِؤذى دواى ، دةَليَن : دواخستنى ئةمرى ئةوانةى كة لة ئاشوبةكةدا بةرامبةر يةك بوو

ى كؤضى ، و يةكةمني ـ ( 37) سةرةتاى سةرهةَلدانيان دةطةرِيَتةوة بؤ سةرةتاكانى ساَلى 
 ة .ـ حنفية (ـحمد بن الـحسن بن مـ) الكةسيَك كة ئةمةى ووتبيَت : 

وة ئةوانةش كة دةَليَن : مورجيئة لة مورجيئةى فوقةهاوة سةراوى طرتووة ، دةَليَن 
ملك ـ) عبدال، و  ر (ـه بن الزبيـ) عبداللَّ سةرهةَلدانيان دةطةرِيَتةوة بؤ سةردةمةكانى دةسةآلتى 

ى كؤضى ، و يةكةمني كةسيَك كة ـ(  86) بؤ  ( 73) كة دةكةويَتة نيَوان ساآلنى  بن مروان (

كة يةكيَكة بووة  ي (ـهمذانـه الـ) ذر بن عبداللَّ اسى ليَوة كردبيَت و ئةم بيدعةيةى داهيَنابيَت ب

ى كؤضيدا كؤضى دوايى كردووة ، ـ ( 99) كة لة ساَلى  ن (ـالتابعيواتة :  )لة شويَنكةوتوان 

يةكةميشيان ووتةى ة ، و ووتةى ـ ان (ـي سليمـاد بن أبـمـ) حيان ووتراوة كة داهيَنةرةكةى 
 هةَلبذاردةية ، ضونكة يةكةميان داهيَنةرة و دووةميان بة فراوانى لةسةرى رِؤشتووة .

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

                                                
(1)

وة (( سـةريهةَلدا   «ابن األشعث  » بيدعةي ئريجا لة ثاش شكسيت))  وة قةتادة بؤ ئةوة دةرِوات كة : 

 ي كؤضيدا بووة .ـ(  83 ) ساَلي، كة لة 
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سةرةتاى سةرهةَلدانى ئةم طروثة طومرِاية ،  كردنىيديار كةوابوو جياوازى زانايان لة
دةطةرِيَتةوة بؤ مةبةست بة بوون بةم طروثة ... وة دةووتريَت كة لة شاري كوفةدا سةريان هةَلداوة 

 ، و ثاشان لة وآلتانى ئيسالميدا بآلوبوونةتةوة . 
 كؤندا :ارترين سةركردةكانى ئةم طروثة لةكةواتة لة ناود

 .كؤضى كردووة  ( ك 99) كة لة ساَلى  مرهبي (ـه الـعبداللَّ ) ذر بن  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 ( سيَيةم :
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 : و طروثةكانى مورجيئة كؤمةلَ
 

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

: غوالتى مورجيئةشيان ثآ دةووتريَت ، و دةَليَن :  ة (ـَجْهِميَّ ـ) الْ جةهميةكان  يةكةم :

كة  ) الـجهم بن صفوان (،  (!!! معرفة فقط ـان هو الـ) اإليـمئيمان تةنها بريتيية لة ناسني 

ي كؤضيدا كوذراوة بة يةكةم كةس دةذميَردريَت كة ئةم بؤضوونةي هةبووبيَت  ( 128) لة ساَلي 
رِيزى فريشتة و  يش ئيماندارى تةواوة !!! بطرة لةون، بة بؤضووني ئةمانة شةيتان و فريع

ثيَغةمبةرانى خواداية ـ صةآلت و سةالمى خوايان لةسةر بيَت ـ !! بؤية هةنديَك لة زانايانى 
 داوة .ى مورجيئةيان بةكافر لة قةَلةمثيَشني ئةم كؤمةَلةية

اِميَّ كةرِاميةكان  دووةم : ام () ابن : بةشويَنكةوتةى  ُة (ـ) اْلَكرَّ دةذميَردريَن و لة ساَلي  الكرَّ

ي كؤضيدا مردووة ، ناوبراو بة يةكةم كةس دةذميَردريَت كة ئةم بؤضوونةي ليَوة ـ ( 255) 
ان ـاني زمـة لة ووتة و دانثيَدانـان تةنها بريتييـاوةرِ دةَليَن : ئيمـارةت بة بـبيسرتابيَت ، و سةب

ة دوورِووانيش ـةيةنيَت كـةوة دةطـوونةش ئـم بؤضةـ، ئ (!!! ول اللسان فقط ـان هو قـ) اإليم

 بة ئيماندار بذميَردريَن !!! منافقون (ـ) ال

: ئةم كؤمةَلةيان ئةوانةن كة دةَليَن :  ) ُمْرِجَئُة الُفَقهاِء (فوقةهاى مورجيئة  يةم :يَس
ئيمان بريتيية لة تةنها ناسني و بةرِاستزانيين دأل و ووتة و دانثيَداناني زمان ، و كردةوةش بة 

                                                
(1)

 .(  195/ 7: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م برِوانة : 
ةم دابةشـكردنة بـؤ كؤمةَلـةكانى    لجياوازيان هةية ترى وة بشزانة كة : هةنديَك لة زانايان دابةشكردنى 

ن الفرق وبيـان ـ، الفرق بي 99ـ  1/97 : لإلسفراييني،  ي الدينـر فـ) التبصيمورجيئة ، بؤ ئةوةش برِوانة : 

 . ( 139 ، يـملل والنحل ، للشهرستانـ، ال1/190 : ة ، البن طاهر البغداديالفرقة الناجي
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 ) فقهاء (، ئةم بؤضوونةش دةدريَتة ثاأل هةنديَك لة شةرع زانان !!! ان نازانن ـبةشيَك لة ئيم

 لةويش .و جطة  ان (ـي سليمـاد بن أبـمـ) حوةك 
ئةم سآ كؤمةَلةيةش سةرةرِاى جياوازيان لة ئاستى كةوتنة هةَلةوة ، هةموو بة الرِآ و 

ثرس و دةذميَردريَن وبؤضوونةكانيان ثيَضةوانةى بؤضوونى ئةهلى سوننة وجةماعةية لة  اطومرِ
 ى باوةرِ وئيماندا . ةكانباس

 لةوةي كة دةَليَن :خاَلي هاوةبةشي نيَوان هةر سآ طروثةكةي مورجيئةش بريتيية 
 ئيمان .أ / كردةوة بةشيَك نية لة

 ب / ئيمان زياد ناكات و كةميش ناكات .
ضةندةها خاَلى تريش كة ـ بة ثشتيوانى خواى ثةروةردطار ـ لة بةشةكانى ترى ئةم 

 دا .ـ (ئيمان و بنةواكانى لة الى مورجيئة  )نووسراوةدا ئاشكرا دةبن بة تايبةت لة بةشى 
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 : ئيمان و هةنديَك لة بنةواكانى لة الى مورجيئة
 

لة باسةكانى ثيَشودا و لة ثيَناسةى طروثى طومرِاى مورجيئةدا باس لةوةكرا كة ئةم طروثة 
تيَكةوتوون ، و ثيَضةوانةى ئةهلى سوننة و جةماعة بوونةتةوة لة ضةندها  ان (ـ) اإليمة باوةرِ ل

 بنةوادا كة طرنطرتينيان ئةمانةى خوارةوةن :
 انُ ـمَ يْ )) اإْلِ  سةر ئةوةى كة :روثة الرِآ وطومرِاية كؤرِان لةهةموو كؤمةَلةكانى ئةم ط يةكةم :

 !!! ئيمان يةك شتة و بةش بةش نابيَت ، واتة :(1) (( أُ زَّ َج تَ  يَ اَل  ٌد احِ وَ  ءٌ يْ ـَش 

                                                
(1)

)) وأصـل نـزاع  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويـةتى :  (  ابن تيمية)  ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم 

ان شـيئاً ـهم جعلوا اإليمــرهم ، أنـجهمية وغيـمعتزلة والـمرجئة والـخوارج والـان من الـي اإليمـهذه الفرق ف

ا ـميعه فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضـه ، كمــميعه ، وإذا ثبت بعضه ثبت جـواحدًا إذا زال بعضه زال ج

مرجئة ــ ثـم قـال ـ وقالـت الـ « انِ ـَمـيْ اإْلِ  نْ ِمـ ةٍ بَـَّح  اُل َقـثْ مِ  هِ بِـلْ ي قَ ـفِـ انَ َكـ نْ َمـ ارِ النَـّ نَ مِ  ُج رُ ْخ ـيَ  »:  قال النبي 

ال صـارت ـان إال شيئاً واحـدًا ال يتـبعض ـ ثـم قـال ـ قـالوا : ألنـا إذا أدخلنـا فيـه األعمــجهمية : ليس اإليمـوال

 .(  511ـ  510:  7)  ان ... ((ـرة من اإليمـجزءًا منه ، فإذا ذهب بعضه فيلزم إخراج ذي الكبي

تؤمةتباركردن و دذايـةتى كردنـى بةرامبـةر بـة ثيَشـةوا ئـةلبانى ـ بـة         يةكيَك لةو نةزانانةى كة ئاآلى 
) ظـاهرة  ة ، لـة رِةشنووسـى  ــ  ي (ـحوالــ) سـفر ال رِةمحةت بيَت ـ بةرزكردووةتةوة و تيَدةكؤشيَت لةو ثيَناوة  

) أصـول مـذاهب رِةشنوسى ناوبراويدا و لـة بةشـى سـآيةم و لـة ذيَـر ناونيشـانى        ةكةيدا ، لةـ اإلرجاء (

ان ، وأسـاس ضـالل الفـرق هيعهـا ـي اإليمــ)) إن منطلق الشبهات كلها فدا دةَليَت : ـ ( اً مرجئة نظري  ـال

وذلـك  مؤسسة عليـه ؛ـمتناقضة هيعها ، ثم تضاربت عقائدها الـهو أصل واحد اتفقت عليه األطراف ال

ى أصل واحد انطلقوا ـاتفقوا علجهمية منهم والفقهاء والكرامية ـ ـمرجئة ـ الـمعتزلة والـخوارج والـأن ال

 . ( 421ـ  401/  2: ، للحوالـي ) ظاهرة اإلرجاء يء واحد ... (( ـان شـمنه هو : أن اإليم

ة ، كة بة تونـدى بـةرطرى   ـ(  سيد قطـب)  ة لةو كةسانةى كة زؤر شةيدا و سةرسامىيشناوبراو يةكيَك
دةطرن و هةَلةكانى ئاشكرا دةكـةن   ـآدةطريَت كة رِةخنى لةسانة لة ووتةكانى دةكات ، و رِةخنة و توانج لةو ك

سـفر )  ، تاكو دةطاتة ئةوةى كة نةيارانى بة ئريجـا تاوانبـار دةكـات !!! بـةآلم يـةكيَك لـةو شـتة نامؤيانـةى        
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ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بةوةى كة  ) ابن تيمية (ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم 
ووتنى ئةوةى كة ئيمان بةش بةش نابيَت لة بريوباوةرِى مورجيئةى الرِآ و طومرِاية ، 

مرجئِة ، وهو ـرفوا أصَل قوِل الا من األئمِة قد عَ ـمـرهـمد وأبو ثور وغيـ)) أحفةرموويةتى : 

؛ َفال َيكوُن ذا َعَددٍ :  اً َواِحد اً عُضُه ، َفال َيكوُن إالَّ َشْيئاَن ال َيذهُب بعُضُه ويبقى بـأنَّ اإليم

ِن أو ثالثة ، فإنَّه إذا كان َلُه َعَدٌد أمَكَن َذهاُب َبعِضِه َوَبقاُء َبعِضِه ، َبل ال يكوُن إال َشيئاً ـاثني

و جطة لةوانيش لة ثيَشةوايان ـ بة رِةمحةت  مد و أبو ثور (ـ) أح، واتة : ثيَشةوا  (1) واِحدًا ((
شيَكى بن ـ بنةواى مورجيئةيان ثيَناسة كردووة بةوةى كة دةَليَن : ئيمان بةشيَكى نارِوات و بة

، دوو يان سآ ،  يةك شت هيضى تر نية ، بؤية نابيَت ضةند بةشيَك بيَتمبيَنيَتةوة ، بؤية جطة لة
ضونكة ئةطةر ذمارةى هةبيَت ئةو كاتة دةتوانريَت برِيَكى نةميَت و برِةكةى ترى مبيَنيَت ، بةَلكو 

 نابيَت جطة لة يةك شت زياتر بيَت .
كردن و سةملاندنى بؤضوونى ئةوةى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دواى جيَطريوة لة ووتةيةكى تريدا 

رضوان و ةوانةكةى ـ واتة : بةش بةش نةبوونى ـ بة ووتةى دةكة ئيمان بةش بةش دةبيَت ، ثيَض
ُل اَن َيقبَ ـاإليم نَّ )) فُعلَِم أَ قةرَلةم دةدات هةروةكو فةرموويةتى : نةيارانى ئةهلى سوننة لة

 ا َيقولُهُ ـاِر َمن َدخلها ، َليَس ُهَو َكمه بِِه ِمن النَّ ـخِرُج اللَّ ـنَّ َقليلُه يُ أالتبعيَض والتجزئَة ، و

                                                                                                                                      

ئةوةية كة ئةم رِةشنوسكارة لة رِةشنوسةكةيدا كة لـة سـةر ئريجـا نووسـيويةتى ووتـةى سـةيدى       (  يـحوالـال

جا نازامن بـؤ  !! ! ( 2/798) الظالل :  ... (( أُ زَّ َج تَ  تَ اَل  ةٌ َد ْح وَ  انَ ـمَ يْ نَّ اإْلِ )) إِ  ناوةتةوة كة دةَليَت :سةروةرى نةهيَ
حاأل بيهيَنايةتةوة و برِوبيانوويةكى بـؤ بهيَنايةتـةوة ، هةرضـةند رِةشنوسـكار لـة طـةأل       ؟!! خؤ دةيتوانى بةهةر

باداوة تةنها بؤ ئةوةى لة طـةأل  كانى ثيَشةواى بةئارةزووى خؤى ملووتةثيَشةوا ئةلبانى ئةوةى نةكردووة ، بةَلكو 
ة دوو ثيَـوةر  بؤضوونةكانى مورجيئةدا بيانطوجنيَنيَت !!! كة واش نية !!! ناشزامن بؤ دةبيَت ئيَمـةى موسـَلمان بـ   

ِفنَِي َويْ  ] !! ئةى ووتةى خواى ثةروةردطارمان بةرطوآ نةكةوتووة كة فةرموويةتى :ووتةكان بثيَوين ؟ ٌل لِلُْمَطف 
ولَئِ 
ُ
ََل َيُظنُّ أ

َ
وَن أ ْو َوَزنُوُهْم ُُيِِْسُ

َ
ِيَن إَِذا اْكَتالُوا لََعَ انلذاِس يَْسَتوْفُوَن ِإَوَذا ََكلُوُهمْ أ ُهْم َمبُْعوثُوَن اَّلذ نذ

َ
َك أ

ِ الَْعالَِمنيَ   . ( 6ـ  1ن : ـمطففيـ) ال [ ِِلَْوٍم َعِظيٍم يَوَْم َيُقوُم انلذاُس لَِرب 

 ( . 393/ 7: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م (1)
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 (1) ٌء واحٌد ((يْ ـنَّه ال يقبُل التبعيَض والتجزئَة بل هو َش أَ ِرجوَن عن مقالِة أهِل السنِة ، خاـال
، واتة : بةمةش زانرا كة ئيمان دةكريَت ثارضة ثارضة ببيَت ، وة ئةوةش زانرا كة خواى 
ثةروةردطار بة هؤى برِيَك ـ كةميَك يان هةنديَك ـ لة ئيمانةوة خةَلكانيَك لة دؤزةخ ديَنيَتةدةر ، 

ريَت برِ و نةك وةك ئةوةى كة دةرضوان و ثيَضةوانةبووان بة ووتةى ئةهلى سوننة دةيَليَن : كة ناك
 برِ و ثارضة ثارضة ببيَت ، بةَلكو يةك شتة .

 

اَن ـمَ يْ )) َأنَّ اإْلِ طةأل جياوازى كؤمةَلةكانى ئةم طروثة بؤضونيان واية كة هةروةها لة دووةم :

سةر ئةوة ، واتة : ئيمان نة زياددةكات ونةكةم دةكات !!! كة ئةمةش لة  َينُْقُص ! ((ُد َواَل  َيِزيْ اَل 
 خاَلى ثيَشوو .لة، واتة فةرعة  (( أُ زَّ َج تَ  يَ اَل  ٌد احِ وَ  ءٌ يْ ـاَن َش ـمَ يْ )) أَنَّ اإْلِ دامةزريَنراوة كة 

ثيَضةوانة بوونةوةكانى مورجيئة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة وري () سفيان الثَّ ثيَشةوا 

ان قول ـ، نحن نقول : اإليم ي ثالثـمرجئة فـ)) خالفنا البؤ ئةهلى سوننة فةرموويةتى : 

وعمل ، وهم يقولون : قول بال عمل ، ونحن نقول : يزيد وينقص ، وهم يقولون : ال يزيد 

ه أعلم ، وهم ـه فاللَّ ـوال ينقص ، ونحن نقول : أهل القبلة عندنا مؤمنون ، أما عند اللَّ 

لة سآ شتدا ثيَضةوانةمان ، واتة : كؤمةَلى مورجيئة  (2) ه مؤمنون ((ـيقولون : نحن عند اللَّ 

                                                
 ( . 476ـ  12/475:  ، البن تيمية  جموع الفتاوىـ) م (1)

معتزلة ـمرجئة والــخوارج والــان مـن الــي اإليمـ: )) وأصل نزاع هذه الفرق ف ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ قال و

شيئًا واحدًا إذا زال بعضه زال هيعه ، وإذا ثبـت بعضـه ثبـت ان ـهم جعلوا اإليمـرهم ، أنـجهمية وغيـوال

 هِ بِـلْ ي قَ ـفِـ انَ َكـ نْ َمـ ارِ النَّ  نَ مِ  ُج رُ ْخ ـيَ  »:  ا قال النبي ـهيعه فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه ، كم

إال شيئًا واحدًا ال يتبعض  انـجهمية : ليس اإليمـمرجئة والــ ثم قال ـ وقالت ال « انِ ـمَ يْ اإْلِ  نَ مِ  ةٍ بَّ َح  اُل قَ ثْ مِ 

ال صـارت جـزءًا منـه ، فـإذا ذهـب بعضـه فيلـزم إخـراج ذي ــ ثم قال ـ قالوا : ألنـا إذا أدخلنـا فيـه األعمـ

 ( . 511ـ  510/ 7(( )  …ان ـرة من اإليمـالكبي

 . ( 121،  120ص ، ى سبيل الرشاد ـهداية إلـي كتاب االعتقاد والـ) أخرجه البيهقي ف (2)
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، بةآلم ئةوان دةَليَن : ووتةى بآ كردةوةية ، وة ئيَمة  ةوةيةووتة و كرد بوونةتةوة ، ئيَمة دةَلينَي :
ئيَمة  دةَليَن : زياد و كةم دةكات ، بةآلم ئةوان دةَليَن : نةزياد دةكات و نة كةميش دةكات ، وة

ى ، يَى خوا خواى ثةروةردطار زاناية ثالة ، بةآلم لةدةَليَن : ئةهلى قيبلة لةالى ئيَمة ئيماندار
 بةآلم ئةوان دةَليَن : ئيَمة لةالى خواى ثةرةردطار ئيماندارين .

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة هاودةنطى كؤرِاى ئةهلى سوونة  ر (ـ) ابن كثيوة ثيَشةوا 
مطلوب ال ـرعي الـالش )) فاإليمـانلةسةر زياد بوونى ئيمان كةمبوونةوةى فةرموويةتى : 

مد ـوقـوالً وعمالً ، هكذا ذهب إليه أكثر األئمة ، بل قـد حكاه الشافعي و أح اً يكون إال اعتقاد

،  (1) ان قـول وعمل ، يزيـد وينقص ((ـ: أن اإليم اً اعـمـر واحـد إجـبن حنبل و أبو عبيد و غي
جطة بة بريوباوةرِ و ووتة و كردةوة نةبيَت ، زاراوةى شةرعدا كة داواكراوة ، نابيَت  واتة : ئيمان لة

ئةمة بؤضوونى زؤرينةى 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 العظيمـتفسي)  (1)
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دةَليَن : ، دا ى مرؤظـدَلو  ناوةوةناخ و ثةيوةندى نيَوان رِووكةش و  وة سةبارةت بة سآيةم :
 بَ الْ وَ  رِ اهِ الظَّ  نَ ـيْ بَ  اطَ بَ تِ  ارْ )) اَل 

ناخ و واتة : هيض ثةيوةنديةك نية لة نيَوان رِووكةش و  (( نِ اطِ
 !! (كة دَليَتى  )دا ظمرؤ ىناوةوة

مورجيئة كردووة برِوايان وابيَت كة رِةنطة دَليَك هةبيَت ثرِبيَت لة ئةم بريوباوةرِةش واى لة 
دَلدا هةبيَت ـ بآ ئةوةى هيض كردةوةيةك لة تايةكى تر : ئيمانيَكى تةواوى لةئيمان ـ بة وا

 رِووكةش و ئةندامةكانيدا دةركةويَت !!!
 ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بةم بريوباوةرِةيان فةرموويةتى : ) ابن تيمية (ثيَشةوا 

اً بِدوِن شـاَن الذي فـ)) ظنُّهم أنَّ اإليم هذا ـاِل ، ولـيٍء من األعمـي الَقلِب َيكوُن تام 

بِب مع الـاَل َثَمرَة اإليمـجَعلوَن األعمـيَ  ِزمًة ها الـجَعلونَ ـمسب ِب ، وال يَ ـاِن َوُمقتضاُه بَِمنِزلِة السَّ

َحالَة ، َوَيمتَنُِع أن َيقوَم ـاَن القلِب التَّامِّ َيستَلِزُم العمَل الظاهَر بَِحَسبِِه ال مَ ـلُه ، والتحقيُق أنَّ إيم

طومانى خؤيان ـ واتة : مورجيئةكان ـ وا ، واتة : بة (1) اٌن تامٌّ بِدوِن َعَمٍل ظاهٍر ((ـبالقلِب إيم
دَلداية تةواو و كامأل دةبيَت بة بآ هيض كردةوةيةك !!! لةبةر لة ئةو ئيمانةى كة دةزانن كة رِةنطة

َبب ( ،ئةمةية كردةوة بة بةروبووم و خوازراوى ئيمانى دةزانن ، بةشيَوةى  ،  ُمَسبِّب (ـ) الْ و  ) السَّ
 ىتةواو ىثيَويستى ئيمانى بزانن ، بةآلم ئاكامى ليَكؤَلينةوة ئةوة جيَطري دةكةن كة ئيماننةك بة

ش ى خؤى كردةوةى رِووكةش ثيَويست دةكات ، هيض طومان لةوةدا نية ، و هةرطيزييَبةث دلَ
 دَلدا هةبيَت ، بة بآ كردةوةى رِووكةش .ناكريَت كة ئيمانيَكى تةواو لة

يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم بنةواية ـ ثةيوةندى نيَوان رِووكةش و  ) ابن القيم (ثيَشةوا 

)) قاعدٌة جةماعة بةم شيَوةية دةخاتة رِوو : ـ لةالى ئةهلى سوننة و (كة دَليَتى ) ناوةوةى مرؤظ 

جوارِح ، وباطِنُه تصديُق القلِب ـاُن لَُه ظاهٌر وباطٌن ، وظاهرُه قوُل اللِّساِن َوَعَمُل الـ: اإليم

ماُء وُعِصَم بِ ـوانقياُدُه وم ُة ، ـمـِه الحبَّتُه ، فال َينَفُع ظاهٌر ال باطَِن لَُه وإن ُحِقَن بِه الدِّ ريَّ اُل والذُّ

َر بَِعجٍز أو إكراٍه َوَخوِف َهالٍك ، َفتََخلُُّف العمِل ـوال يُ  جزىُء باطٌن ال ظاِهَر لَُه ؛ إال إذا َتَعذَّ

                                                
 ( . 204/ 7:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) م (1)
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ِه من اإليمـانِع َدليٌل علـمـظاهرًا َمَع َعَدِم ال ُتُه ـى َفساِد الباطِن وُخُلوِّ اِن ، َوَنقُصُه دليُل َنقِصِه وقوَّ

ِه (( تِّ ، واتة : رِيَسا و بنةوايةك : ئيمان رِووكةش و ناوةرِؤكى هةية ، رِووكةشةكةى  (1) دليُل قوَّ
ووتةى زمان و كردةوةى ئةندامةكان و رِووكةشيةتى ، ناوةرِؤكيشى بةرِاستدانانى دأل ، و 

ن و ويَمَلكةضى ، و خؤشويستنيةتى ، رِووكةشى بآ ناوةرِؤك هيض سوديَكى نية ، ئةطةرضى خ
دونيادا بثاريَزيَت ، وة ناوةرِؤكى بآ رِووكةشيش هيض لةسةر يةتى خاوةنةكةى لةماأل زورِ

 و ترسى لة ـآبة بيانووى نةتوانني ، و زؤرةملخاوةنةكةى ناخات ، جطة لةوةى كة ئةطةر 
ةو طةأل نةبوونى رِيَطر لةوةى رِووكةشى نةبيَت ، بةآلم لةناوضوونى بؤ بهيَنريَتةوة ، بةوةش كرد

ئيمان ، وة كةم و كورِيشى ثوضةَلى ناوةوةى ، و بةتاَلى لة كارة دةبيَت بة بةَلطةى و نيشانةى
 نيشانة و بةَلطةى كةم و كورِيةتى ، و ثتةويشى بةَلطةى ثتةوى .

حاً ـ)) فإذا كاَن الَقلُب صالثيَضةوانةى مورجيئة باوةرى واية كة :  كةواتة ئةهلى سوننة بة

والَعمُل جسِد بالقوِل الظاهِر ، ـرورًة َصالُح الـاً ، لَِزَم َض َوَعَمالً قلبي   اً ـاِن ِعلمـا فيِه من اإليمـبم

ُة أهِل الـمطلِق كمـاِن الـباإليم حديِث : قوٌل وعمٌل ؛ قوٌل باطٌن وظاهٌر ، َوَعَمٌل باطٌن ـا قاَل أئمَّ

هذا قاَل ـَصلَح الظاهُر وإذا َفَسَد َفَسَد ، ولوظاهٌر ، والظاهُر تابٌِع للباطِن الزٌم لُه َمتى َصلَح الباطُن 

حابِة عن الـُمصلِّ  ، واتة  (2) خَشَعت َجواِرُحُه ((ـي العابِِث : لو َخَشَع َقلُب هذا لـَمن قاَل من الصَّ
ئيمان بةزانني و كردةوةى دَلةوة ، ئةوة  و ضاك بيَت بةوةى كة تيايداية لة: ئةطةر دأل صاَلح 

كردن بةو ئيمانةى كة هةيةتى ، ك بيَت بة ووتةى ئاشكرا و كردةوةجةستةش ضادةخوازيَت كة 
و دةروون هةروةكو ثيَشةوايانى ئةهلى حةديس فةرموويانة كة : ووتة و كردةوةية ، ووتةى 

و خوازراويةتى  دةروونةرِووكةش ، رِووكةشيش شويَنكةوتةى ودةروون طةأل كردةوةى رِووكةش ، لة
ك و صاَلح بوو رِووكةشيش ضاك و صاَلح دةبيَت ، وة ئةطةر خراثيش بوو ، ض كات ناوةرِؤك ضا

ئةويش خراث دةبيَت ، بؤية هةنديَك لة هاوةآلن سةبارةت بة نويَذطةريَك فةرموويانة : ئةطةر 
 دَلى خشوعى هةبيَت ئةندامةكانيشى خشوعيان دةبيَت .

                                                
 ( . 1/85) الفوائد ، البن القيم :  (1)

 ( . 187/ 7: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م (2)
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الى ئةم طروثة طومرِاية لة لةبةر نةبوونى ثةيوةندى لةنيَوان رِووكةش و دَلدا ضوارةم :
 ْت َس يْ لَ  ِح ارِ وَ َج ـالْ  اَل ـمَ عْ أَ  نَّ )) أَ دةبينني بنةوايةكى تريان بؤ خؤيان داهيَناوة كة ئةويش ئةوية : 

واتة : ئةو كردةوانةى كة بة ئةندامةكانى لةش ئةجنام دةدريَن ـ لة نويَذ و  (( !!! انِ ـمَ يْ اإْلِ  نَ مِ 
 !!!و حةج و ... هتد ـ بةشيَك نني لةئيمان رِؤذوو 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم بريوباوةرِةى مورجيئة ئاشكرا دةكات كة  ) ابن تيمية (ثيَشةوا 

اُن َتصديُق القلِب ، و َقوُل اللِّساِن ، و ـمرجئُة الذيَن قالوا : اإليمـال)) وفةرموويةتى : 

ورجيئة ئةوانةن كة ووتوويانة : ئيمان تةنها بةرِاست ، واتة : م (1) ُه ((ـَليَست ِمن اُل ـاألعم
 دانانى دأل و ووتةى زمانة ، و كردةوةش لة ئيمان نية .

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةوة خرايةرِوو كة  ) سفيان الثوري (وة لة ووتةيةكى ثيَشووى ثيَشةوا 

 نُ ْح )) نَ ئيمان ، كة فةرمووى : بةشيَكى نازانن لة مورجيئة كردةوة لةئيمان دةردةكةن و بة

واتة : ئيَمة دةَليَني : ئيمان  ل ... ((مَ  عَ اَل بِ  ٌل وْ : قَ  ونَ ولُ قُ يَ  مْ هُ ، وَ  ٌل مَ عَ وَ  ٌل وْ قَ  انُ ـمَ يْ : اإْلِ  وُل قُ نَ 
 ووتة و كردارة ، بةآلم ئةوان ـ واتة : مورجيئةكان ـ دةَليَن : ووتةى بآ كردةوةية .

                                                
َمـذهَب  ـ   هُـاللَّـ  هُمَـ حِــ رَ حافِظ ابـن َحجـر ـن الـ( . َوَقد بيَّ  194/ 7 ، البن تيمية : جموع الفتاوىـ) م (1)

 . ( 1/46: ) فتح الباري مرجئة قالوا : هَو اعتقاٌد ونطٌق فقط (( ـاِن بقولِِه : )) والـي اإليمـمرجئِة فـال

ان قـول وعمـل ، موافقـة ـيقولون : اإليمـ مرجئةـ: )) وقد كان طائفة من ال ـ  هُاللَّ هُمَحِـ رَقال ابن رجب 

رون العمل بالقول ، ويقولون : هو عمل اللسان . وقد ذكر اإلمام أمحـد هـذا القـول ـالسنة ، ثم يفسألهل 

عن شبابة بن سوار وأنكره عليه ، وقال : هو أخبث قول ، ما سمعت أن أحدًا قال بـه وال بلغنـي ـ يعنـي : 

 «ان قـول وعمـل ـاإليمـ »ة ر قول أهـل السـنـمن سلف ـ لعل مراده إنكار تفسيـم يقله أحد مـأنه بدعٌة ، ل
ى هذا هو القول بعينه ، وال يكون مراده إنكار ـر فإنه : بدعة ، وفيه ِعيٌّ وتكريٌر ؛ إذ العمل علـهذا التفسيـب

 ( . 114ـ  113/  1عماًل (( ) فتح الباري :  أن القول يسمى
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،  ٌل مَ عَ وَ  ٌل وْ قَ  انُ ـمَ يْ : اإْلِ  ونَ ولُ قُ يَ  ةِ نَّ السُّ  ُل هْ )) أَ يش فةرموويةتى :  ع (يْ كِ ) وَ وة ثيَشةوا 

،  (1) (( ةُ فَ رِ عْ مَ ـالْ  انَ ـمَ يْ اإْلِ  نَّ : إِ  ونَ ولُ قُ يَ  ةُ يَّ مِ هْ َج ـالْ ل ، وَ مَ  عَ اَل بِ  ٌل وْ قَ  انَ ـمَ يْ اإْلِ  نَّ : إِ  ونَ ولُ قُ يَ  ةُ ئَ جِ رْ مُ ـالْ وَ 
: ئيمان ووتة و كردارة ، بةآلم مورجيئةكان دةَليَن : ئيمان ووتةى بآ واتة : ئةهلى سوننة دةَليَن 

 كردةوةية ، و جةهميةكان دةَليَن : ئيمان تةنها زانينة .
ش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة ئاكامى بوونى ئةم  ) ابن تيمية (هةروةها ثيَشةوا 

ان ـ ثم قال ـ ـالظاهر عن اإليمة أخرجوا العمل ـمرجئـ)) والبريوباوةرِة فةرموويةتى : 

ان ، وقالوا : إن ـا أخرجوا العمل من اإليمـمـة لـمرجئـى الـرهم علـوالسلف اشتد نكي

كردةوةى رِووكةش و ئةندامةكان واتة : مورجيئةكان ،  (2) اثل الناس فيه ((ـان يتمـاإليم
وةيان بةتوندى لة مورجيئة ئيمان دةردةكةن ـ ثاشان دةَليَت ـ : ثيَشني و سةلةفى صاَلحيش ئةلة

ئيمان دةركردووة ، وة دةيانووت ـ واتة : مورجيئةكان ـ : ةوة ، كة كردةوةيان لةرِةتكردووةت
 ثلةيان يةكة تيايدا .يةكسانن و هةموو خةَلك 

ئيمان ـ ووتةى هةموو ى ئةندامةكانى لةش بةشيَك نني لةئةم ووتةيةش ـ ئةوةى كة كردةوة
ـ  ) ابن تيمية (سةر ئةم بنةواية ، هةروةكو ثيَشةوا و هةموو كؤرِان لةانى مورجيئةية كؤمةَلةك

ي القلب يكون ـان الذي فـة ـ أن اإليمـمرجئـ)) ظنهم ـ أي البة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 

                                                
ي ـ، والعدنـ 121،  120ص ، ى سبيل الرشاد ـهداية إلـي كتاب االعتقاد والـ) أخرجه البيهقي ف (1)

 ( . 29رقم : ، بان ـي كتاب اإليمـف

ان والعمـل ، ـن اإليمـى من سلفنا ؛ ال يفرقون بيـ)) وكان من مض:  ـ  هُـاللَّ هُمَحِـ رَ وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

اسـمها ،  جمع هـذه األديـانـا يــجمع كمــان اسـم يــا اإليمــان مـن العمـل ، وإنمــان ، واإليمــوالعمل مـن اإليمـ

ها ، ـويصدقه العمل ؛ فمن آمن بلسانه ، وعرف بقلبـه ، وصـدق بعملـه ؛ فتلـك العـروة الـوثقى التـي ال انفصـام لـ

رين ، وهـذا معـروف عـن ـخاســي اآلخـرة مـن الـم يصدق بعمله ؛ كان فـم يعرف بقلبه ، ولـومن قال بلسانه ، ول

 . ( 280ان البن تيمية : ص ـ) اإليممصدقاً للقول (( جعلون العمل ـهم يـخلف ؛ وأنـر واحد من السلف والـغي

 . ( 555ـ  554/  7:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) م (2)
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خؤيان ـ  واتة : بة طومانى،  (1) ة ((ـمرجئـميع الـتاماً بدون العمل الظاهر ، وهذا يقول به ج
دَلداية تةواو و كامأل دةبيَت بة بآ هيض انن كة ئةو ئيمانةى كة لةدةزواتة : مورجيئةكان ـ وا

 كردةوةيةك !!! وة ئةمةش ووتةى هةموو مورجيئةكانة .
 

وهيض ، ئةم طروثة  الى لةو باوةرِ ئيمان  ة ئةطةر كردةوة بةشيَك نةبيَت لةكةوات ثيَنجةم :
 ةُ ـيَ ِص عْ )) مَ اليان ، ديَن ودةَليَن : نةبيَت لة و دةرووندا دلَ رِووكةش و نيَوان ثةيوةنديةكيش لة

، واتة : سةرثيَضى خواى ثةروةردطار وتاوانكردن بة  (( انِ ـمَ يْ اإْلِ  وَ فْ َص  رُ دِّ كَ  تُ اَل  ِح ارِ وَ َج ـالْ بِ  هِ ـاللَّ 
نابيَتة هؤى  و، ! !سةر ئيمان وباوةرِ نابيَت !دامةكانى لةش هيض طاريطةريةكى لةئةن

 !!كةمكردنةوة و بردنى هيض بةشيَكى !
)) وقالت  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بةم بنةوايةيان فةرموويةتى : ة (ـ) ابن تيميثيَشةوا 

ان ـى اختالف فرقهم : ال تذهب الكبائر ، وترك الواجبات الظاهرة شيئاً من اإليمـة علـمرجئـال

ر والفاجر !! ـيء ، فيكون شيئاً واحدًا ، يستوي فيه البـمنه شم يبق ـيء منه ، لـ، إذ لو ذهب ش

 ُج رُ ْخ ـيَ  » ى ذهاب بعضه ، وبقاء بعضه كقوله :ـ، وأصحابه تدل عل ه ـونصوص رسول اللَّ 

(( «  انـمَ يْ إِ  نَ مِ  ةٍ رَّ ذَ  اُل قَ ثْ مِ  هِ بِ لْ ي قَ ـفِ  انَ كَ  نْ مَ  ارِ النَّ  نَ مِ 
لةطةأل واتة : مورجيئة مةزهةبةكان ،  (2)

نى رِووكةش هيض ةكاثيَويستواجبات و و وازهيَنان لة  كانجياوازى كؤمةَلةكانيان : تاوانة طةورة
ئةطةر بةشيَكى برِوات ،  ! ضونكةكةم ناكةنةوة !! ـآهيضى ل ئيمان نية و كاريطةريةكيان لة

ناميَنيَتةوة ، بةوةش يةك شت دةبيَت و ضاكةكار و خراثةكار تيَيدا يةكسان دةبن ،  ـآهيضى ل
سةر ئةوةى كة ، و ووتةى هاوةآلنى بةَلطةية لة كةضى دةقى فةرموودةكانى ثيَغةمبةرى خوا 

دةكريَت هةنديَك برِوات و هةندةكةى ترى مبيَنيَتةوة ، وةك ئةوةى كة فةرموويةتى : ئةو كةسةى كة 
 ئاطرى دؤزةخ دةردةضيَت .ة زةرِةيةك ئيمانى لةدَلدا بيَت لةاَلتؤسق
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ثرسدا  ى بريوباوةرِى مورجيئة لةم باس وئاشكراكردنهةر ئةم ثيَشةواية سةبارةت بة
ن الوعيديَِّة ـاِء واألحكاِم والوعِد الوعيِد : َوَسٌط بيـي باِب األسمـ)) وهم ففةرموويةتى : 

اِن ـهم ِمن اإليمـخِرجونـي النَّار ويُ ـخلَّديَن فـَن مُ ـمسلميـمن ال جعلوَن أهَل الكبائِرِ ـالذين يَ 

بوَن بِشفاعِة النبيِّ ـبالكليَّ  اِق ِمثُل ـمرجئِة الذين َيقولوَن : إيمـَن الـ، وبي ِة ، َوُيَكذِّ اُن الُفسَّ

ناو و  باسىو  ثرس جةماعة ميانرِةوون لة ، واتة : ئةهلى سوننة و (1) اِن األنبياِء ((ـإيم
نيَوان وةعيديةيةكان كة مذدة بةضاكةكاران و ثةميانى سزادانى تاوانباران : لة ةكانىئةحكام

ئاطرى ةةر كةسانى خاوةن تاوانى طةورة لةموسَلمانان كة بة هةتا هةتايى لحوكم دةدةن بة س
ئيمان دةريان دةكةنة دةرةوة ـ واتة : بةكافريان دةزانن ـ زةخ دةميَننةوة ، و بة تةواوى لةدؤ

نية ، و مورجيئةدا كة دةَليَن : ئيمانى فاسق و  باوةرِيشيان بة شةفاعةتى ثيَغةمبةرى خوا 
 تاوانباران وةكو ئيمانى ثيَغةمبةرانة ـ صةآلت و سةالمى خوايان لةسةر بيَت ـ .

ئةم باسة بةتايبةتى  اندا بةطشتى وئيم رِوونكردنةوةى مةنهةجي سةلةف لة وة لة
يَن واأليمفةرموويةتى :  نة : أنَّ الدِّ اَن َقـوٌل َوَعَمٌل ، َقـوُل القلِب ـ)) وِمن ُأُصوِل أهـِل السُّ

معصيِة ، ـاَن َيزيُد بالطَّاعِة َوَينُقُص بالـجوارِح ، وأنَّ اإليمـواللِّساِن ، َوَعمـُل القلِب واللِّساِن وال

روَن أهَوهم َمَع ذ خوارُج ، بل ـا َيفَعُلُه الـي والكبائِر كمـمعاصـَل الِقبلِة بُمطَلِق اللَك ال ُيكفِّ

ُة اإليم َفَمْن ُعِِفَ  ] ي آيِة الَقصاِص :ـف ـى الَعَتَهُ وَانَحَسُبْـ ا قاَل ـي َكمـمعاصـانيَُّة ثابِتٌَة مع الـاألخوَّ
ءٌ فَات ِبَاٌع بِالَْمْعُروِف  ِخيهِ ََشْ

َ
ِإَوْن َطائَِفتَاِن ِمَن الُْمْؤمِننَِي  ] ، وقال : ( 178) البقرة :  [َلُ ِمْن أ

ْخَرى َفَقاتِلُوا الذِِت تَبِْْغ َحِتذ 
ُ
ْصلُِحوا بَيْنَُهَما فَإِْن َبَغْت إِْحَداُهَما لََعَ اْۡل

َ
ِ اْقتَتَلُوا فَأ ْمرِ اَّللذ

َ
تَِِفءَ إََِل أ

ْصلُِحوا بَيْنَُهَما بِالْعَ 
َ
َما الُْمْؤِمنُ هفَإِْن فَاَءْت فَأ َ ُُيِبُّ الُْمْقِسِطنَي  إِنذ قِْسُطوا إِنذ اَّللذ

َ
 [ وَةٌ هوَن إِخْ هْدِل َوأ

ي ـخلِّدونُه فـوال يِة ، ـيَّ اسم اإليمـاِن بالكليَّ ـِملِّ ـوال يسلبوَن الفاِسَق ال ، ( 10ـ  9حجرات : ـ) ال

َفتَْحرِيُر  ] : ـ ىالَعَتَـ ي مثِل قولِه ـي اسم اإليمـاِن فـُل فمعتِزلُة ، بل الفاِسُق يدخـولُُه الا تقـاِر كمالن
 ـ ىالَعَتَـ ي قولِِه ـا فـمطلِق كمـاِن الـي اسم اإليمـ، وقد ال يدخُل ف ( 92) النساء :   [رََقَبٍة ُمْؤمَِنٍة 
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ُ وَِجلَْت قُلُوبُُهْم ِإَوذَا تُلِيَْت َعلَيِْهْم آيَاتُُه زَاَدتُْهْم  ] : ِيَن إِذَا ذُكَِر اَّللذ  [إِيَمانًا إِنذَما الُْمْؤمِنُوَن اَّلذ
ُق ارِ ِرُق السَّ ـ َيْس اَل ٌن ، وَ مِ ؤْ ُهَو مُ وَ  ـينِ َن َيزْ ـيْ ي حِ ـانِ الزَّ  ـينِ  َيزْ اَل  » : ، َوقولُه  ( 2) األنفال : 

ًة ـبَ هْ ـتَِهُب نَ  َينْ اَل ٌن ، وَ مِ ؤْ َو مُ هُ ا وَ هَ ـبُ رَ ـَيْش  نَ ـيْ َر حِ مْ َخ ـَرُب الْ ـ َيْش اَل ٌن ، وَ مِ ؤْ َو مُ هُ وَ  ِرُق ـَن َيْس ـيْ حِ 

، ويقولوَن : هو مؤمٌن  « ِمنٌ ؤْ َو مُ هُ ا وَ ِهُبهَ تَ َينْ  نَ ـيْ حِ  ُهمْ ارَ َص بْ ا أَ هَ يْ ِه فِ يْ لَ اُس إِ ُع النَّ فَ ٍف َيرْ رَ ـاَت َش ذَ 

مطلَق وال ُيسَلُب مطلَق ـرتِِه ، فال ُيعطى االسَم الـانِِه فاِسٌق بكبيـاِن ، أو مؤمٌن بإيمـناقُص اإليم

واتة : وة يةكيَك لة بنةواكانى ئةهلى سوننة ئةوةية : كة ئايني و ئيمان ووتة و ،  (1) االسِم ((
ئةندامةكان ، وة ئيمان بة كردةوةية ، ووتةى دأل و ووتةى زمان ، كردةوةى دأل و زمان و 

طةأل ئةوةشدا ئةهلى سوننة ة سةرثيَضيش كةم دةكات ، كةضى لةطويَرِايةَلى زياد دةكات ، و ب
موسَلمانانى ئةهلى قيبلة و رِووطة تةكفري ناكةن بة تاوانى رِةها ، و تاوانة طةورةكان ، هةروةكو 

طةأل ئةو تاوانانةش برايةتى لة سةر ةةكان ئةجنامى دةدةن ، بةَلكو لةالى ئةهلى سوننة لخةوارجي
ى ةكانئايةتةش ، هةروةكو خواى ثةروةردطار لةطةأل ئةو تاواناننةواى ئيمان هةر دةميَنيَتةوة لةب

ءٌ فَات ِبَاٌع  ]دا فةرموويةتى : ـ ) القصاص ( كانسزاسنور و  ِخيهِ ََشْ
َ
َفَمْن ُعِِفَ َلُ مِْن أ

ْصلُِحوا بَيْنَُهَما فَإِْن  ]، وة فةرموويةتى :  [بِالَْمْعُروِف 
َ
ِإَوْن َطائَِفتَاِن مَِن الُْمْؤمِننَِي اْقتَتَلُوا فَأ

ْصلِحُ 
َ
ِ فَإِْن فَاءَْت فَأ ْمرِ اَّللذ

َ
ْخَرى َفَقاتِلُوا الذِِت تَبِْْغ َحِتذ تَِِفءَ إََِل أ

ُ
وا بََغْت إِْحَداُهَما لََعَ اْۡل

قِْسُطوا إِنذ 
َ
َ ُُيِبُّ الُْمْقِسِطنَي  إِنذَما الُْمْؤمِنُوَن إِْخوَةٌ  بَيْنَُهَما بِالَْعْدِل َوأ وة ناوى تةواوى  ، [اَّللذ

ة ، و ناشَليَن بةهةتا هةتايى تاوانباران و فاسقانى ئةم ئوممةتة ناكةنةوئيمان بةطشتى لة
 دؤزةخدا دةميَننةوة ، هةروةكو موعتةزيلة مةزهةبةكان دةيَليَن ، بةَلكو كةسانى تاوانبار ولة

َفتَْحرِيُر رََقبٍَة  ]فاسق ناوى ئيمان دةيانطريَتةوة ، هةروةكو خواى ثةروةردطار فةرموويةتى : 
، وة لةوانةش نةرِواتة ذيَر ناوى ئيمانى رِةهاوة ، هةروةكو خواى ثةروةردطار  [ُمْؤمَِنٍة 

ُ وَِجلَْت  ]فةرموويةتى :  ِيَن إِذَا ُذكَِر اَّللذ قُلُوبُُهْم ِإَوذَا تُلِيَْت َعلَيْهِْم آيَاتُُه  إِنذَما الُْمْؤمِنُوَن اَّلذ
تيَيدا فةرموويةتى : زيناكار  ، وة ئةو فةرموودةيةى كة ثيَغةمبةرى خوا  [زَاَدتُْهْم إِيَمانًا 

لةكاتى زيناكردنةكةيدا ئيمانى تيَدا ناميَنيَت ، دزيش كاتيَك كة دزيةكةى دةكات ئيمانى تيَدا 
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وة شتيَكى طرانبةهاش ـ  تى مةخيواردنةوةكةى ئيمانى تيَدا ناميَنيَت ،ناميَنيَت ، مةخيؤريش كا
كة خةَلك بةطةورةى دةزانن و جيَى تيَرِوانينيانة ـ نادزيَت ونابات لةدةستكةوتةكانى جةنط ـ 

. وة دةَليَن ـ واتة : واتة : غةنيمة ـ ئةوا كاتيَك دةيدزيَت و دةيبات ئيمانى تيَدا ناميَنيَت 
و جةماعة ـ : ئةو جؤرة كةسة ئيمانداريَكى ئيمان ناتةواوة ، يان ئيماندارة بة ئةهلى سوننة 

داوة ، واتة ناوى رِةهاى يبةو تاوانة طةورةيةى كة ئةجنام ئيمانةكةى ، و تاوانبار و فاسقيشة
 ناسنريَتةوة . ـآرِةها و موتَلةقي ئيمانى ل ئيمانى نادريَتآ ، و

نِة وال)) هةروةرها فةرموويةتى :  اق أهِل الـجمـَوَمذَهُب أهِل السُّ ِة ليسوا ـاعِة أنَّ ُفسَّ ملَّ

ين واإليمـَن فـمعتزلُة ، وليسوا كاِمليـخوارُج والـا قالِت الـي النَّاِر كمـخلَّدين فـم اِن ـي الدِّ

،  (2) (( هذا الثَّواَب ـهذا الِعقاَب وبِ ـهم َحسناٌت وسيئاٌت ، َيسَتِحقُّوَن بِ ـ، بل ل (1) والطاعةِ 
نى ئةم ئوممةتة بة واتة : وة بؤضوونى ئةهلى سوننة و جةماعة ئةوةية كة : تاوانباران و فاسيقا

ئاطرى دؤزةخدا ناميَننةوة ، هةروةكو خةواريج و موعتةزيلةكان ووتوويانة ، بةآلم هةتاهةتايى لة
طويَرِايةَليدا ، بةَلكو ضاكة و لةطةأل ئةوةشدا كةسانى تةواو و كامأل نني لة ئايني و ئيمان و 

 خراثةشيان هةية ، بةوةيان شايستةى سزان ، و بةوةشيان شايستةى ثاداشنت .
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هةر بة متمانةكردن لةسةر ئةو دوو بنةوايةى ثيَشوو جاريَكى تر كةوتوونةتة  شةشةم :
، واتة : بة ئةندامةكانى  !!! (( ِح ارِ وَ َج ـالْ بِ  عُ قْ يَ  َر فْ  كُ )) اَل هةَلةيةكى طةورةترةوة كة دةَليَن : 

 لةش كوفر ئةجنام نادريَت !!!
ى ئةم طومانة لةالى بيَذةرانى باس ةاوضـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةر ) ابن تيمية (ثيَشةوا 

ن أو من ـمتكلميـ)) ومنشأ هذه الشبهة التي أوجبت هذا الوهم من الدةكات و دةفةرموويَت : 

ر به ، و ـا أخبـفيم ان هو تصديق الرسول ـهم رأوا أن اإليمـء أنحذا حذوهم من الفقها

جاب طاعته ال ـا أن اعتقاد إيـي السب والشتم بالذات ، كمـرأوا أن اعتقاد صدقه ال يناف

رك ما يعتقد ـا يتـن من يعتقد وجوب إكرامه ، كمـهيـي معصيته ، فإن اإلنسان قد يـيناف

 .عله ، ويفعل ما يعتقد وجوب تركه وجوب ف

م يعتقد أنه ـى أنه لـا كفر ألن سبه دليل علـثم رأوا أن األمة قد كفرت الساب فقالوا إنم

ا اإلهانة ـهذا التكذيب ال بتلك اإلهانة ، وإنمـحرام ، واعتقاد حله تكذيب للرسول ، فكفر ب

ي نفس األمر ـكذب كان في نفس األمر ليس بمـى التكذيب ، فإذا فرض أنه فـدليل عل

مرجئة ـا أظهره ، فهذا مأخذ الـجري عليه بمـا يـمؤمنًا ، وإن كان حكم الظاهر إنم

هم وهم الكرامية ـان هو االعتقاد والقول وغالتـومعتضدهيم ، وهم الذين يقولون : اإليم

 .جرد القول وإن عري عن االعتقاد ـالذين يقولون هو م

م ـمعرفة والتصديق بالقلب فقط وإن لـجرد الـهو م : جهمية الذين يقولونـوأما ال

ي ـي قلبه ، فإذا كان فـفلهم مأخذ آخر ، وهو أنه قد يقول بلسانه ما ليس ف ،يتكلم بلسانه 

ا ال ينفع ـي الباطن كمـم يقدح إظهار خالف ذلك بلسانه فـر للرسول لـقلبه التعظيم والتوقي

 . (1) لباطن ((ي اـي قلبه فـمنافق إظهار خالف ما فـال
                                                

ثيَشـةوا ـ بـة     ... ثاشان دوابةدواى خستنةرِووى ئـةم طومانـة   ( 966ـ  965:  3مسلول : ـ) الصارم الـ (1)
 ثوضةَلكردنةوةى .رضدانةوةى ئةم طومانةى مورجيئة وبةرثة ضةند خاَليَكدا هةستاوة بةرِةمحةت بيَت ـ لة
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الى موتةكةملني يان ئةوانةى كة هةمان لةوةهمةى م طومانةى كة ئةو ئة ىواتة : سةرضاوة
ن وابووة كة كردووة ، ئةوةية كة ديد و بؤضوونيايَطةى ئةوانيان طرتووةتة بةر لةشةرعزانان دروسترِ

، لةوةى كة هةواَلى ثيَداوين ، وة واشيان  بةرِاست دانانى ثيَغةمبةرى خوا ئيمان بريتى بيَت لة
جنيَو و سوكاتى بة خودى بكات  بينيوة كة بريوباوةرِى بة رِاست دانانى خوازيارى ئةوة نية كة نابيَت

! هةروةكو ضؤن بوونى بريوباوةرى ثيَويستى طويَرِايةَلى كردنى خوازيارى ئةوة نية كة نابيَت !!
رِى ى وا هةية سوكايةتى و ئيهانةى كةسيَك دةكات كة باوةسةرثيَضى بكات !!! ضونكة مرؤظ جار

شتيَليَك دةهيَنيَت سةرةرِاى ئةوةى كة بريوباوةرِى بطريَت ، هةروةكو واز لةيَواية كة ثيَويستة رِيَزى ل
 بيَنيَت .وباوةرِى واية ثيَويستة وازى ليَثيَويستى ئةجنامدانيةتى ، يان شتيَك دةكات كة بري

و سوكايةتى بة خواى وة كة ئوممةت ئةو كةسةيان بة كافر داناوة كة جنيَو ثاشان وايان بيني
و سوكايةتيكردنةكةى  ئايينةكةى دةكات ، لةبةر ئةوةية جنيَودانو ثيَغةمبةر ثةروةردطار و
حةرام نازانيَت ، بريوباوةرِى حةآلَليَتى ئةو كارةش بةدرؤدانة وةى كة ئةو كارة بةسةر ئةبةَلطةية لة

، بةم بريوباوةرِةى كافر دةبيَت نةك بةخودى سوكايةتى و جنيَودانةكة ، بةَلكو  بةر بؤ ثيَغةم
، جا ئةطةر ئةوةدانرا كة لةو كردةوةيدا  (1)سةر بةدرؤدانان سوكايةتى و جنيَودان بةَلطةية لة

!! ئةطةرضى حوكمى كايةتيةكةشى كةسيَكى ئيماندارة !طةأل جنيَو و سوبةدرؤدانةر نية ، ئةوا لة
بةسةردا دةدريَت لةسةر ئةوةى كة ليَى ئاشكرا دةبيَت ، و دةبينريَت !!! ئةمةية ئةوةى كة 
 مورجيئة و ثشتوانانيان ثشتى ثآ دةبةسنت . هةر ئةوانيشن كة دةَليَن : ئيمان بريتية لة

                                                
ـا  ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة جنيَودةر بة خواى ثةروةردطار فةرموويـةتى :    (1) )) أمَّ

 نْ َعـ الً ْضـال فَ ؤَ ى ُســَلـإِ  اُج تَ ْح ـَيـ اك َمـ َشـاَل ا بِـَذ ، َهـ ةِ ـيَّ هِ ـلَ اإْلِ  اَت بُّ الذَّ ُس َمْن يَ  مِ اَل ْس اإْلِ  ةِ لَّ مِ  نْ مِ  ُج رُ ْخ ـيَ  ْل هَ 

،  ( 743ريط رقـم : ـهدى والنـور : الوجـه األول ، الشــ) سلسـلة الـ... ((  ُنـهُ رْ رَّ قَ ي ذَ ذِ الَّـ رُ فْ كُ الْ  وَ هُ  هُ ــَّناب ؛ أِلَ وَ َج 
واتة : ئةما سةبارةت بةوةى كة ئايا ئةو كةسةى كة جنيَـو بـة زات و خـودى ثـةروةردطار دةدات لـة ئوممـةتى       
ئيسالم دةردةضيَت ، ئةوة هيض طومانيَكى تيَدا نية ، و ثيَويست بة ثرسـيار ناكـات ض جـاى ثيَويسـت بـة وةآلم      

 .كى شاخدارة ـ ـ يان كؤفريَبكات !!! ضونكة ئةوة كوفريَكة شاخى ليَدةركةوتووة 
هدى ـ) سلسـلة الـ((  بَّهُ ُسـيَ  نْ أَ  ُل يْ حِ تَ ْسـيَ  هِ تِـقَ يْ قِ ى َح ـَلـعَ  ءٍ يْ ـَشـبِ  نَ ا آَمـذَ إِ  انَ َسـنْ نَّ اإْلِ )) إِ  وة فةرموويةتى :

ــ ــتيَت هيَنا   ( 297ريط رقــم : ـي ، الشـــوالنــور : الوجــه الثان ــانى بةش ــرؤظ ئيم ــةر م ــة : ئةط ــت، وات ــةر  بيَ لةس
 جنيَوى ثيَبدات .موستةحيلة حةقيقةتةكةى ئةوا 
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ئةطةر  ا ووتةية! غوالت و زيادرِةويكارانيان ـ كة كةرِاميةكانة ـ دةَليَن : تةنهبريوباوةرِ و ووتة !!
 طةَلدا نةبيَت !!!بريوباوةرِيشى لة

زانني و بةرِاست دانانى دأل ، ئةطةر يتية لةركة دةَليَن : تةنها ب ىان ئةوانةبةآلم جةهميةكاني
ة زمان : رِةنطة بدةَليَن ئةويش ئةوةية كة ان هةية تريبؤضوونيَكى  بة زمانيش دةرى نةبرِيَت !!!

دَليدا بةطةورةدانان و رِيَزليَطرتنى هةبيَت بؤ ت ، جا ئةطةر لةشتيَك بَليَت بآ ئةوةى لةدَليدا بيَ
دةبرِيَت ئةطةرضى يوا هيض زيانيَكى نية ئةوةى كة بةزمان دةر، ئة ثيَغةمبةرى خوا 

ثيَضةوانةى ئةوةش بيَت !!! هةروةكو ضؤن دوورِوان سود وةرناطرن لةوةى كة ثيَضةوانةى ئةوة 
 . دةردةبرِن كة لة ناخ و دَليانداية

 :  دوو تيَبيني
ـ موجيئة مةزهةبةكان جنيَودان و سوكايةتى كردن بةخواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةر  1
  : هُ نَّ كِ لَ وَ ، راً فْ كُ  َس يْ )) لَ و ئايني ، بةوة وةسف ناكةن كة كردةوةى كوفرى بن ، ئةوان دةَليَن 

، واتة : ئةو جنيَو و سوكايةتية خؤى بؤ خؤى كوفر نية ،  (( هِ يْ لَ عَ  ةٌ مَ اَل عَ  وْ ، أَ  رِ فْ كُ ى الْ ـلَ عَ  الٌّ دَ 
 سةرى .لة و نيشانةية ية لةسةر كوفر ، يان بةَلطةبةَلكو بةَلطة

  رٌ فْ كُ  بَّ السَّ  نَّ )) أَ بةآلم ئةهلى سوننة دةَليَن : 
  مٌ زِ لْ تَ ْس مُ  وَ هُ ، وَ  هِ اتِ ي ذَ ـفِ

 بَ الْ  رِ فْ كُ لِ
 ٌل يْ لَ دَ  ، وَ  نِ اطِ

 بَ الْ  رِ فْ ى كُ ـلَ عَ 
و  ثيَغةمبةر  كردن بةخواى ثةروةردطار ويواتة : جنيَودان وسوكايةت،  (( نِ اطِ

فرى ناو سةر كوبةَلطةشة لة وفرى ناودَليش ثيَويست دةكات ، وكئايني ، خؤى لةخؤيدا كوفرة ، و
رِوكةشدا رِوونادات ئيلال كوفرى ناو دأل ثيَويست دةكات ، هةروةكو دأل ، بؤية ئةم كوفرة لة

 ثةرتوك و نوسينةكانيدا ئةوةى رِوون كردووةتةوة .ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة ) ابن تيمية (ثيَشةوا 
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة ضةند جؤريَك لة كوفر كة  حكمي (ـحافظ الـ) الثيَشةوا 

 نْ  مِ الَّ إِ  يِّ ـلِ مَ عَ الْ  رِ فْ كُ الْ  نَ مِ  ْت َس يْ ة لَ عَ بَ رْ اأْلَ  هِ ذِ هَ  نَّ أَ  مْ لَ )) اعْ بة كردةوة رِوودةدةن ، فةرموويةتى : 

  ةً ـيَّ لِ مَ عَ  ْت انَ كَ  نْ إِ وَ  يَ هِ ، فَ  اسِ لنَّ لِ  رُ هَ ظْ ا يَ ـمَ يْ فِ  ِح ارِ وَ َج ـالْ  لِ مَ عَ بِ  ةٌ عَ اقِ ا وَ هَ ـنِ وْ كَ  ةِ هَ جِ 
ا هَ ـنَّ إِ ، فَ  رِ اهِ ي الظَّ ـفِ

  ةٌ مَ زِ لْ تَ ْس مُ 
، واتة : بزانة كة ئةم ضوارة تةنها لةو رِووةوة بةكوفرى  (1) (( دَّ  بُ اَل وَ  يِّ ادِ قَ تِ االعْ  رِ فْ كُ لْ لِ

                                                
 . ( 181منشورة ، للحكمي : ص ـ) أعالم السنة ال (1)
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عةمةىل دادةنريَن كة بة كردةوةى ئةندامةكان لةش ئةجنام دةدريَن ، هةر وةكو بؤ خةَلك 
دةردةكةون ، بةآلم سةرةرِاى ئةوةى كة لة رِووكةشدا بة كردةوة رِوو دةدةن ، بيَطومان ئةوة دةخوازن 

 كة كوفرى بريوباوةرِيش بن .
سةر موجيئة ئينكار دةكريَت : ئةوةية كة ئةو جؤرة كوفرانة بة ـ ئةو بؤضوونةى كة لة 2

كوفر هيضى تر يان جطة لةطةأل ئيمان و باوةرِدا ، زانن كة بة تةواوى ثيَضةوانةن لةكوفر نا
و ئايني ،  هةَلناطريَت ، وةكو جنيَودان و سوكايةتى كردن بةخواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةر 

قورئان و سوننةتدا ناوهيَنراون ـ موو ئةو تاوانانةى كة بة كوفر لةهاوشيَوةكانى ، نةك هة
... هتد ، ضونكة كردةوة بن يان طوفتار ـ ، وةكو : كوشتنى موسَلمان و داويَن ثيسى و دزى و 

طةَلدا نةبيَت ، ى لةـ ) االستحالل (كوفر دانانريَن تاكو بةحةآلأل دانانى دَلى ئةم كردةوانة بة
 خؤياندا كوفر نني .ئةو كردار و طوفتارانة خؤيان لة ضونكة
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  اءُ نَ ثْ تِ االْس  حُّ ُص  يَ )) اَل وة لةالى ئةم طروثة الرِيَبووة  حةوتةم :
واتة :  (( انِ ـمَ يْ ي اإْلِ ـفِ

،  ـ هُ ـاللَّ  اءَ َش  نْ ـ إِ واتة : من باوةرِدارم  (( هُ ـاللَّ  اءَ َش  نْ إِ  نٌ مِ ؤْ ا مُ نَ )) أَ دروست نية باوةرِدار بَليَت : 
 ئايينى ئيسالم .فر و ثاشطةزبوونةوةيان داناوة لةبةَلكوة هةنديَكيان بة كو

)) فالذين ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (سةبارةت بةم بنةواية ثيَشةوا 

مرجئة ــ هم ال هُ ـاللَّ  اءَ َش  نْ إِ ـ أنا مؤمن  ول :ي اإليمـان ، وهو قـحرمونه ـ أي االستثناء فـي

ان من نفسه ، دًا ، يعلمه اإلنسجعل اإليمـان شيئًا واحـمن يـجهمية ونحوهم مـوال

ا ـي مؤمن ، كمـا أعلم أني قلبه ، فيقول أحدهم : أنـا فـمـو ذلك مكالتصديق بالرب ونح

رة التي ـحاضـور الذلك من األم حة ... ونحوـن ، وقرأت الفاتـي تكلمت بالشهادتيـأعلم أن

، ـ  هُ ـاللَّ  اءَ َش  نْ إِ ـ حة ـا قرأت الفاتجوز أن يقال : أنـا أنه ال يـا ، وكمهـا أعلمها وأقطع بأن

 نْ إِ ـ ي ذلك فيقول : فعلته ـ، لكن إذا كان يشك ف هُ ـاللَّ  اءَ َش  نْ إِ ـ ا مؤمن كذلك ال يقول : أن

 . (1) انه فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة ((ـي إيمـاستثنى فالوا : فمن . ق ـ هُ ـاللَّ  اءَ َش 
ئيماندا ، ئةوةش بةوةى كة ى دةزانن ـ واتة : هةآلويَردن لةواتة : ئةوانةى كة بةحةرام

يَت ـ ئةوانة مورجيئة هةب لةسةرم ئةطةر خواى ثةروةردطار ويستى من ئيماندار: بووتريَت 
خؤيدا دةيزانيَت خؤى لةمان بةيةك شت دةزانن ، مرؤظ هاوشيَوةكانيانن لةوانةى كة ئيوجةهمية و

دَليداية ، بؤية وةردطار و هاوشيَوةى ئةوةش كة لةخواى ثةر، وةكو بةرِاستدانان بةرامبةر بة
يةكيَك لةوان دةَليَت : من دةزامن كة ئيماندارم ، هةروةكو ضؤن دةزامن كة شايةتومامن هيَناوة ، و 

ئةجنامدانى ، بؤية هةروةكو  و دَلنيام لةهاوشيَوةكانى ئةو كارانةى كة دةيزامنقورئان دةخويَنم ، 
ةسةر بيَت ـ لـ ئةطةر خواى ثةروةردطار ويستى  نابيَت بَليَت : سورةتى فاتيحةم خويَندووةتةوة

هةروةها نابيَت بَليَت : من ئيماندارم ئةطةر خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَت ، بةآلم ئةطةر 
نى لةوةدا هةبيَت ئةوا دةَليَت : ئةجنامم داوة ئةطةر خوا ويستى لةسةر بيَت . بؤية دةَليَن : طوما

                                                
 . ( 429/ 7: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م (1)
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ئيمانةكةيدا هةية ، بؤية بةوانة مانةكةيدا بكات ، ئةوة طومانى لةئيئةو كةسةى هةآلويَردن لة
 . (يان : طوماناويةكان ) دةَليَن : طوماندارةكان 

باسةدا ـ و هةَلبذاردنى ووتةى درووست لة  ةم ثرس ويَنكردنى بؤضوونةكان ـ لثؤل وة لة
 ى َثالَثِة أقواٍل :ـي االستثناِء علـ)) َوصاَر الناُس فبؤضوونةكاندا فةرموويةتى : 

ُه يَ   م َيسَتثِن كاَن ُمبَتِدعاً .ـِجُب االستثناُء َوَمن لـَقوٌل : أنَّ

ُه َيقَتِض ـَوَقوٌل : أنَّ االستثناَء مَ   اِن .ـي اإليمـكَّ في الشـحظوٌر فانَّ

ه يَ ـوالقوُل الثالُِث أوسطُها وأعَدلُ  جوُز االستثناُء باعتباٍر َوترُكُه باعتباٍر ، فإذا كان ـها : أنَّ

ي َليَس مقصودُه ـالـيَّ وأنَّه يقبُل أعمـه علـي قائٌِم بِكلِّ ما أوجَب اللَّ ـي ال أعَلُم أنـَمقصوُدُه أن

ُه َعمَل ي َقلبِِه فهذا ـا فـالشكُّ فيم ي َنفسُه وأن ال َيقَطع بأنَّ استثناؤُه َحَسٌن ، َوَقصُدُه أن ال يزكِّ

ِة النَّاِس ـُخوٌف علـرٌة والنِّفاُق مَ ـا ُأِمَر فُقبَِل ِمنُه ، والذنوُب َكثيـَعماًل كم ى عامَّ
، قال ابُن  (1)

                                                
واتة : من بـاوةرِدارم  (( ـ  هُ ــاللَّ  اءَ ــَش  نْ إِ ـ  نٌ ـمِ ؤْ ا مُ ـنَ )) أَ  ثيَشني بة دروستيان زانيوة كة باوةرِدار بَليَت : (1)

 لةبةر ضةند هؤيةك : ،  ـ هُ ـاللَّ  اءَ َش  نْ ـ إِ 

ان بن ـمد : )) كان سليمـ، قال أح بالنظر إىل تقبل األعمال ، فليس كل من عمل العمل تقبل منه يةكةم :

 .(  597/ 3للخالل : ، ) السنة ى التقبل ، يقول : نحن نعمل وال ندري يتقبل منا أم ال (( ـمل هذا علـحرب ح

وذلك بأن ال يكون أتى بالواجب ،  هخشية أال يكون أتى باإلميان الكامل الذي يريده اللَّبالنظر إىل  دووةم :

، ومؤمن أرجو ، ألنه ال ـ  هُ ـاللَّ  اءَ َش  نْ إِ ـ ، قال أمحد : )) أقول مؤمن  ه أو يكون اقرتف بعض احملرماتكما يريده اللَّ

 . ( 601/ 3للخالل : ، ) كتاب السنة رض عليه أم ال (( ـال عىل ما افتـيدري كيف أداؤه لشعم

ي ـه ابن بطة : )) ولكن االستثناء يصح فـاللَّ ، قال اإلمام أبو عبد بالنظر إىل البعد عن تزكية النفس سآيةم :

ى ـى نفسـه بحقـائق اإليـامن وكواملـه ، فـإن مـن قطـع علــن : أحدمها : نفي التزكية ، لئال يشهد اإلنسان علــوجهي

 ( . 2/865: ، البن بطة جنة وبالرضا والرضوان (( ) اإلبانة ـها بالـاألوصاف شهد لهذه ـنفسه ب

َْلَْدُخلُنذ الَْمْسِجَد  ]:  ـى الَعَتَـ ، كقوله  النظر لألمور املتيقن منها فيكون االستثناء على اليقنيب ضوارةم :
ُ آمِننَِي  ي اإليامن ؟ قال : نعم . ـسئل اإلمام أمحد بن حنبل عن االستثناء ف، فلام (  27) الفتح :  [اْْلََراَم إِْن َشاءَ اَّللذ
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ٍد كلُّهم يـَن ِمن أصحاِب مـأدركُت ثالثي ي ُمَليَكة :ـأب ى َنفِسِه ، ال َيقوُل ـفاَق علخاُف النـحمَّ

دروستى ، واتة : خةَلكى سةبارةت بة (1) ريَل وميكائيَل ((ـاِن ِجبـانُه كإيمـواحٌد ِمنهم إنَّ إيم
 ئيماندا سآ بؤضوونيان هةية :و نادروستى هةآلويَردن لة

ثيَويستة هةآلويَردن بكريَت لة ئيماندا ، و ئةو كةسةش كة هةآلويَردن نةكات  ووتةيةكيان :
 بيدعةكارة .

 ئيمان . يارى طومانة لةهةآلويَردن حةرامة ، ضونكة خواز ووتةى دووةم :
ئةوةية كة دروستة هةآلويَردن بكريَت  ووتةى سآيةميان كة ناوةند و دادوةرترينيانة :

بهيَنريَت بةمةبةستيَكى تر ، جا ئةطةر مةبةستى ئةوة بيَت كة من بةمةبةستيَك ، و وازيشى ليَ
نازامن ئايا بةهةموو ثيَويستيةكانى خواى ثةروةردطار هةستاوم يان نة ؟ يان ئايا خواى 

دَلياية ،  مةبةستى طومان بيَت لةوةى كة لة ثةروةردطار كردةوةكانى ليَوةرطرتووم يان نة ؟ نةك
، وة مةبةستيشى ثاكانةكردن نية بؤ خؤى ، و ئةوةشى مةبةست نية  ئةمة هةآلويَردنيَكى ضاكة

                                                                                                                                      

ره وهو مذهب الثوري ، قال ـخافة واحتياطاً للعمل ، وقد استثنى ابن مسعود وغيـر معنى شك مـى غيـاالستثناء عل

ُ  ]:  ـ لَّجَوَ زَّعَـ ه ـاللَّ   . ( 594/  3) السنة للخالل : . (  27) الفتح :  [ آمِننِيَ َْلَْدُخلُنذ الَْمْسِجَد اْْلََراَم إِْن َشاءَ اَّللذ

ر معنـى شـك : ـى غيـموضحاً كلمة اإلمام أمحد هذه : )) وقال : عل ـ  هُاللَّ هُمَحِـ رَو قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

يكـون ي تكميـل العمـل الـذي خـاف أن ال ـا يعلمه اإلنسان من نفسـه ، وإال فهـو يشـك فــمـر شك مـيعني من غي

 . ( 7/451:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) مي أصله ((  ـكمله ، فيخاف من نقصه ، وال يشك ف

 ( . 41ـ  13/40:  البن تيمية جموع الفتاوىـ) م (1)

جهمية ، ـمرجئُة والــن شيُخ اإلسالِم ابن تيميَّة أنَّ الـذين ال َيُقولـون بِجـواِز االسـتثناِء ُهـم الــَوَقد بيَّ 

ا االستثناُء فَفقاَل :  ـَشـ نْ إِ ـ اِن بِقوِل الرجِل : أنا ُمـؤمٌن ـي اإليمـ)) وأمَّ ى َثالثـِة ـ، فالنـاُس فيـِه علــ ُه ـاَء اللَّ

ُمُه ، وِمنهم من يـأقواٍل : ِمنهم َمن ُيوِجُبُه ، َوِمنهم َمن يُ  ُز األمرين باعتباريِن ، وهذا أصـحُّ األقـواِل ـحرِّ جوِّ

مونُه هم اـ، فالذين ي  . ( 7/429:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) مجهميُة (( ـمرجئُة والـلحرِّ

ُة ـمرجئــٌة ِعند أصـحابنا وأكثـِر أهـِل السـنِة ، وقالـت الـاِن ُسنَّ ـي اإليمـ: )) االستثناُء ف ـ أيضًا ـوقال 

 . ( 666/ 7مصدر نفسه : ـ) الُجوُز االستثناُء فيِه َبل ُهَو َشكٌّ (( ـُة : ال يَ ـمعتزلـوال
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كة يةك ال كردةوةيةكى كردووة وةكو فةرمانى ثيَكراوة ، وةرطرياويشة لةالى خواى ثةروةردطارةوة 
دة ، هةروةكو ـةرى كةوتنة دوورِوويش بؤ هةموو كةسيَك واريـ، تاوانةكانيش زؤرن و ترسى ئةط

  حمد (ـ) مهاوةآلنى  سى لة لة ترفةرموويةتى : طةشتم بة زيا ( ي ُمَلْيَكةـبِ ) ابن أَ 
هةموويان ترسى دوورِوويان لة خؤيان هةبوو ، و هيض يةكيَكيانيش نةيان دةووت كة ئيمانى ئةو 

 . ـ المُا السَّـمَهِيْلَـ عَة ـ ) ميكائيل (، و  ريل (ـ) ِجبوةكو ئيمانى 
ة الُعكبثيَشةوا  يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ رِيَبازى برِواداران بةوة دةزانيَت كة  ري (ـ) ابن َبطَـّ

ثيَضةوانةى ئةم بؤضوونةى مورجيئةكان بيَت ، ئةم بؤضوونةش كة دةَليَت : دروست نية باوةرِدار 
، بة بؤضوونى  ـ هُ ـاللَّ  اءَ َش  نْ ـ إِ واتة : من باوةرِدارم  (( ـ هُ ـاللَّ  اءَ َش  نْ إِ ـ  نٌ مِ ؤْ ا مُ نَ )) أَ بَليَت : 

َن ، َوَطريُق ـمؤمنيـ)) فهذِه سبيُل المورجيئة طومرِاكان دةزانيَت ، هةروةك فةرموويةتى : 

ِه ، ـاللَّ  نَد ُهم عِ ـخوِف والرجاِء ، ال َيدروَن كيَف أحوالُ ـاِء : لزوُم اإلستثناِء والـالُعقالِء من الُعلم

َن ، َوَعليِه َجَرت ـمسلميـهذا َمَضت ُسنَُّة الـ... بِ هم ، أَمقبولٌة هي أم َمردوَدٌة ـالـوال َكيَف أعم

اِن ويأبى َقبولَُه : إال ـي اإليمـخالُِف االستثناء فـُهم ، وَأَخَذُه َخَلُفهم عن َسَلِفِهم ، َفَليَس يُ ـعادتُ 

 . (1) ه ِمنُه ((ـى َقلبِِه ، َنعوُذ باللَّ ـرجٌل َخبيٌث ُمرجٌئ ضالٌّ ، َقد استحَوَذ الشيطاُن َعلَ 
نيَوان ترسى سزاى خواى ثةروةردطار و ئاواتى تة : كردنى هةآلويَردن و ذيان لةوا

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 

                                                
 .(  2/872: ري ـالبن بطة العكب، مذمومة ـجانبة الفرق الـريعة الفرقة الناجية ومـ) اإلبانة عن ش (1)

اعة مـن ـمــان ـ عـن جـي اإليمــ: )) وقد روينـا هـذا ـ يعنـي االسـتثناء فـ ى ـ الَعَتَ هُاللَّ هُمَحِرَـ  وقال اإلمام البيهقي

 .(  212/ 1:  ، للبيهقي انـاإليم) شعب  ن والسلف الصالح ((ـالصحابة والتابعي

حديث كـابن مسـعود وأصـحابه والثـوري ـ)) وأما مذهب سلف أصحاب الـ:  ى ـ الَعَتَ هُاللَّ هُمَحِـ رَ وقال ابن تيمية

مد بن حنبل ـرة وأحـاء أهل البصـا يرويه عن علمـحيى بن سعيد القطان فيمـاء الكوفة ويـوابن عيينة ، وأكثر علم

 . ( 439ـ  438/ 7جموع الفتاوى : ـ) مان وهذا متواتر عنهم (( ـي اإليمـالسنة فكانوا يستثنون فره من أئمة ـوغي
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موسَلمانان لةسةر ئةمة بووة و هةر لةسةر ئةمةش رِؤشتووة ،  يان نة ، ... رِيَضكة و رِيَبازى
ثاشينانيان لة ثيَشينلنيان وةريطرتووة ، و هيض كةسيَكيش نية كة ثيَضةوانةى هةآلويَردن بيَتةوة 
، و قةبوَلى نةبيَت ، ئيلال كةسيَكى ثيسى مورجيئةى طومرِا نةبيَت ، كة شةيتان دةستى بةسةر 

 دةطرين بة خواى ثةروةردطار ليَى . دَليدا طرتبيَت ، ثةنا
 

 ؤرينةى كؤمةَلةكانى ئةم طروثة لةوة لة كؤتايى ئةم خاآلنة ئةبيَت ئةوةش بزانريَت كة : ز
، بآ ئاطا لةوةى كة بةو بريوباوةرِةيان  (1)ئيمان ةن كة كردةوةكانى دأل بةشيَكن لةسةر ئةو

ةكانى دةخوازيَت كة كردةوةى ئةندام ئةوةشيان لةسةر ثيَويست دةبيَت بريوباوةرِكةيان ئةوةش
بنةواى ئةو رِاستية دةبنةوة هةروةكو لة ئيمان ، كةضى ثيَضةوانةىلةشيش بة بةشيَك دابنةن لة

، ضونكة ضاكى و ضاكبوونى رِووكةش ثةيوةستة بة ضاكى و ضاكبوونى  (2)ضوارةمدا هاتووة 
َجَسِد ُمْضَغًة إَِذا ـي الْ ـأَاَل َوإِنَّ فِ  »فةرموويةتى :  ناوةوة كة دَلة ، هةروةكو ثيَغةمبةرى خوا 

ُه َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد الْ ـَصَلَحْت َصَلَح الْ  ُه َأاَل َوِهَي اْلَقْلُب ـَجَسُد ُكلُّ ، واتة :  (3) « َجَسُد ُكلُّ
ئةوةش بزانن كة لة لةشدا ثارضة طؤشتيَك هةية ئةطةر ضاك بيَت ، هةموو لةش ضاك دةبيَت ، 

 وة ئةطةر خراث بيَت ئةوا هةموو لةش خراث دةبيَت ، ئةو ثارضة طؤشتةش دَلة .
 
 

     
 
 

                                                
 . ( 195،  548،  543/ 7) فـي :  ى ــالَعَتَ اللَّهُ هُمَحِـ رَ( ابن تيمية شيخ اإلسالم ) ذكره  (1)

ي ـال القلوب فـم يدخلوا أعمـمرجئة الفقهاء ـ إذا ل: )) لكنهم ـ أي  ى ــالَعَتَ اللَّهُ هُمَحِـ رَقال ابن تيمية  (2)

ها الزمـة ـجوارح أيضًا فإنـال الـان لزمهم دخول أعمـي اإليمـان لزمهم قول جهم ، وإن أدخلوها فـاإليم

 . ( 194/ 7:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) م ها ((ـل

 . ) رواه البخاري ومسلم ( (3)
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 ثيَناسةى ئيمان لة زمانةوانى و زاراوةى زانايان
 و جةماعة و بنةواكانى لةالى ئةهلى سوننة

 

 ُلغًة ( ثيَناسةى ئيمان لة زمانةوانيدا ( : 

)) هَو  :فةرموويةتى  ان (ـ) اإليمبنةواى ووشةى ئيمان سةبارةت بةضاوط و ) ابن منظور (

 . (1) انًا ، َفهو مؤِمٌن ((ـَمصدُر آمَن يؤِمُن إيم
عةرةبيدا هاتووة وة سةبارةت بة واتاكةى لة سةرضاوة زمانةوانى ، و فةرهةنطةكانى زمانى 

 كة واتاى ئيمان بةم واتايانةى خوارةوةية :
كة لة  ، واتة : بةرِاست دانان : بةربآلوترين واتاية ق ((يْ دِ ْص )) التَّ بة واتاى  يةكةم :

، تةنانةت هةنديَك لة  ان (ـ) اإليمفةرهةنطةكانى زمانى عةرةبى باسى ليَوة بكريَت بؤ واتاى 

ـ بة  منظور (ـ) ابن الزانايانيان لةسةر ئةوة باس كردووة ، ئةوةتا زانايانى زمانةوانى كؤرِاى 

اَن َمعناُه ـِرِهم : أنَّ اإليمـن َوغيـ)) واتَّفق أهُل العلِم ِمن اللُّغوييرِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 

ا  ] : ـى الَتَعَـ ه ـالتَّصديُق ، َقال اللَّ  ْسلَْمنَا َولَمذ
َ
ْعَراُب آَمنذا قُْل لَْم تُْؤمِنُوا َولَِكْن قُولُوا أ

َ
قَالَِت اْۡل

يَماُن ِِف قُلُوبُِكْم   . (2) (( ( 14حجرات : ـ) ال [يَْدُخِل اْْلِ

 ان (ـ) اإليمسةر ئةوةى كة : واتاى طة لةوانيش كؤرِان لةواتة : وة زانايانى زمانةوانى ج
ْعَراُب آَمنذا قُْل  ]بريتية لة بةرِاست دانان ، هةروةكو خواى ثةروةردطار فةرموويةتى : 

َ
قَالَِت اْۡل

يَماُن ِِف قُلُوبُِكْم  ا يَْدُخِل اْْلِ ْسلَْمنَا َولَمذ
َ
 . [لَْم تُْؤمِنُوا َولَِكْن قُولُوا أ

                                                
(1)

 ( . 13/23البن منظور : مادة ) أمن ( ،  ) لسان العرب ، 

(2)
ش هةمان شـتى  (  األزهري) هةروةها ( ،  13/23: ) لسان العرب ، البن منظور : مادة ) أمن (  

(( ان ( معناه : التَّْصـديق ... ـرهم أن ) اإليمـن وغيـواتفق أهل العلم من اللُّغويي)) طيَرِاوةتةوة كة دةَليَت : 

 ( . 15/368:  شزهري، ل هذيب اللغةـ) ت
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وةرطرتنى شةريعةت : ثيَكردن و دةربرِينى ملكةضى و  متمانة وماناى واتابة دووةم :
وَقبوُل ، ُخضوِع ـوإْظهاُر ال، اُن : الثَِّقُة ـ)) واإليمفةرموويةتى :  آبادي (روزـ) الفي وةروةكه

ى و ئاشكراكردن ، واتة : وة ئيمان بريتية لة متمانة ثيَكردن و دةربرِين (1) ريَعِة ((ـالشَّ 
 ملكةضى و وةرطرتنى شةريعةت .

اُر اَن ، فقال : اإليمـاُن إظهـاُج اإليم)) وحدَّ الزجيش فةرموويةتى :  منظور (الـ) ابن و 

،  (2) ، واعتقاُده ، وتصديُقه بالقلب (( ه النبيُّ ا َأَتى بـمـِريعة ، ولـخضوع ، والقبوِل للشَّ ـال
جـاج (واتة :   ان (ـ) اإليمدياريكردنى سنورى زمانةوانى و واتاكةى فةرموويةتى : لة ) الزَّ

ى يَث بريتية لة دةربرِينى ملكةضى و وةرطرتن بؤ شةريعةت ، و ئةوةش كة ثيَغةمبةرى خوا 
 هاتووة ، لةطةأل باوةرِثيَبوون و بةرِاستدانانى بةدأل .

ى ثآ ـ ان (ـ) اإليمواتاى دووةم ـ لةثيَشرتة بؤ ئةوةى كة ووشةى : ئةم واتايةش ـ واتة 

ليَكبدريَتةوة ، ئةوةش لةبةر  (دانان بة رِاست ق :يْ دِ ْص لتَّ ) اليَكبدريَتةوة ، لةوةى كة بةواتاى 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئاماذةى بة هةنديَكيان داوة  ن (ـ) ابن عثيمي شيَخ ضةند هؤيةك كة ثيَشةوا

 .بة جوانى خستونيةتى رِوو ـ  ) ابن تيمية (ـ لة ثيَش ئةويش ثيَشةوا 
)) أكثر أهل العلم ـ بة رِةمحت بيَت ـ لةم بارةيةوة فةرموويةتى :  ن (ـ) ابن عثيميثيَشةوا 

 ي اللغة : التصديق !!ـان فـيقولون : إن اإليم

ها ، ـها تتعدى بتعديـي هذا نظر ؛ ألن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة ، فإنـولكن ف

: صدقته ، وال  ان ال يتعدى بنفسه ؛ فنقول مثالً ـومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه ، واإليم

ر فعالً الزمـاً ال يتعدى إال ـفال يمكن أن نفس؛ تقول : آمنت به ، أو آمنت له تقول آمنته ! بل 

 مفعول به بنفسه .ـجـر بفعل متعد ينصب الـبحرف ال

                                                
(1)

 . ( 1/1518:  روزآباديـلفيل،  محيطـ) القاموس ال 

(2)
 . ( 13/21: ، البن منظور لسان العرب  ) 
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ى ـثم إن كلمـة ) صدقت ( ال تعطي معنى كلمـة ) آمنت ( ؛ فـإن ) آمنت ( تـدل عل

ان ( بـ ) اإلقرار ( لكان أجود ؛ ـر ) اإليمـهذا ؛ لو فسـول؛ دقت ( ره أكثـر من ) صــطمأنينة بخب

ا تقول : آمن به ، وأقر له ـان : اإلقرار ، وال إقرار إال بتصديق ، فتقول أقر به ، كمـفنقول : اإليم

ا تقول : آمن له (( ـكم
(1) . 

 بة رِاستدانان !!!واتة : زؤرينةى زانايان دةَليَن : ئيمان لة زمانةوانيدا بريتية لة : 
بةآلم ئةم بؤضوونة جآى تيَرِوانينة ، ضونكة ئةطةر ووشةى بةواتاى ووشة بوو ، دةبيَت وةكو ئةو 

خؤى بةخؤى  ) التصديق (كاريطةرى لةسةر تةواوكةرةكةى هةبيَت ، كةضى دةبينني : ووشةى 

، بؤ منوونة دةَليَن :  خؤى بةخؤى كاريطةرى نابيَت ) اإليمـان (ةى ـكاريطةرى دةبيَت ، بةآلم ووش

بؤية نابيَت ،  )) آمنت به ، أو آمنت له (( بةَلكو دةَليَن : )) صدقته ، وال تقول آمنته ! ((

انيَكى ـةرف نةبيَت ، ليَكبدةينةوة بة فرمـح ةرى نابيَت جطة بةـة كاريطـك ) الزم (كى ـفرمانيَ

 كة خؤى بةخؤى كاريطةرى بكةويَتة سةر تةواوكةرةكةى . ) متعدي (

زياتر  ) آمنت (نادات ، ضونكة ووشةى  ) آمنت (وواتاى ووشةى  ) صدقت (ثاشان ووشةى 

لةبةر ئةمةية : كة باشرتة ،  ) صدقت (ئاماذة بة ئارامى هةواَلةكةى دةدات ، زياد لة ووشةى 

واتة :  ان (ـ) إيميَك بدريَتةوة ، ئةو كاتة دةَليَني : ل ) اإلقرار (بة  ان (ـ) اإليمئةطةر ووشةى 

، و  ) أقر به (دانان نةبيَت ، وة دةووتريَت : ـبةرِاست ةدانثيانان ، و هيض دانثيانانيَكيش نية جطة ل

 . ) آمن له (، و  ) أقر له (، هةروةك دةَليَيت :  ) آمن به (
 
 
 
 

                                                
(1)

 . ( 229، ص  2: ج  ، البن العثيميـن الواسطيةرح العقيدة ـ) ش 
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ضةند خاَليَك لة بيَت ـ هةمان جياوازى لةرِةمحةت ش ـ بة  ) ابن تيمة (وة ثيَشةوا 
 نووسينةكانيدا دةخاتة رِوو ، كة ئةمةى خوارةوة ئاشكراترين خاَليانة :

 مفعول (ـ) الخؤى بة خؤى كاريطةرى دةكاتة سةر تةواوكةرةكةى  ) التصديق (ـ طؤى  1

جر ـ) الثيتى ةكاريطةرى ناكةويَتةسةر تةواوكةرةكةى جطة ب ان (ـ) اإليمكاتيَكدا كة طؤى ، لة

 نةبيَت . والالم (، : الباء 

 نية . ان (ـ) اإليممورادفى ووشةى  ) التصديق (ـ ووشةى  2

ةى ـ، هةروةكو ضؤن ووش ) التكذيب (بةرامبةر نةكراوةتةوة بة  ان (ـ) اإليمةى ــ ووش 3

 بةرامبةر كراوةتةوة ثآى .) التصديق ( 
ة ةم لحةوت ة سةرضاوةى خؤيةوة برِوانة : بةرطىبؤ زياتر ئاشكرا بوون و زانينى ئـةم باسة ل

 . ان (ـ) اإليمدا ، بةرطى ـ جموع فتاوى (ـ) م

بةرِاست  ق (يْ دِ ْص ) التَّ زمانةوانيدا تةنها بريتى نية لة ت كة ئيمان لةبةم ثيَية دةردةكةويَ
زياد لةسةر زانايانى زمانةوانى ليَكيان داوةتةوة ، بةَلكو انان بةتةنها هةروةكو هةنديَك لةد

و  آبادي (روزـ) الفيو لة ليَكدانةوةى ـئةوةشةوة واتاى ملكةضى و طويَرِايةَلى تيَداية ، هةروةك

 ) ابن تيمية (و  ن (ـ) ابن عثيميدا دةردةكةويَت ، و هةريةك لة ثيَشةوايان ـ منظور (الـ) ابن 

 بؤ ليَكدانةوةى واتاى ئيمان . ق (يْ دِ ْص ) التَّ ـ بة رِةمحةت بن ـ بة ثيَشرتيان داناوة لة واتاى 
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 اصطالحًا ( ثيَناسةى ئيمان لة زاراوةى شةرعدا ( : 
زانايانى ئةهلى سوننة و جةماعة لة ثيَناسةى زاراوةيى بؤ ئيمان ضةندةها ثيَناسةى جياواز 

شيَوازيَك لةو ثيَناسانة ، بؤية ليَرةدا ضةند  (1) لة دةربرِين و هاودةنط لة ناوةرِؤكيان فةرمووة
 دةخريَتة رِوو ثاشان واتاى خاَلى هاوبةشيان دةخريَتة رِوو ، ئةوةش بةم ثيَيةى خوارةوة :

لَ مَ ـَج أْ )) وَ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (ثيَشةوا  اَن : ـمَ يْ نَّ اإْلِ ُف أَ َع السَّ

ُه : قَ َك أَ لِ ى ذَ نَ ُص ، َوَمعْ قُ ُد َوَينْ يْ ٌل ، َيزِ ٌل َوَعمَ وْ قَ  َس وْ مَّ قَ ِب ، ثُ َقلْ ُل الْ ِب ، َوَعمَ َقلْ ُل الْ وْ نَّ اِن ُل اللِّ

سةر ئةوة كؤرِان كة ئيمان : ووتة واتة : ثيَشني و سةلةفى صاَلح لة،  (2) ِح ((ارِ وَ َج ـُل الْ ، َوَعمَ 
كردةوةى دَلة ، و كردةوةية ، و زياد و كةميش دةكات ، واتاى ئةوةش ئةوةية كة : ووتةى دأل و 

 ثاشان ووتةى زمان كردةوةى ئةندامةكانيشة .
)) أرَسَل رُجٌل ِمن أهِل يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ( ائِي  َلكَ ) الالَّ  وة ثيَشةوا

ا ُهَو ؟ َوَيزيُد وينُقُص اِن : مـي ثوٍر إبراهيِم بن خالٍد بِكِتاٍب َيسأُل عن اإليمـى أبـُخراساَن إل

ه التَّصديُق بالقلِب ، و  ؟ َوَقوٌل  ، أو َقوٌل َوَعمٌل ؟ أو : َوَقوٌل َوَتصديٌق َوَعمٌل ؟ فأجابُه : إنَّ

                                                
(1)

لِف : اإليمـ: )) إنَّ من  ى ـ  الَعَتَ هُـاللَّ هُمَحِـ رَ َقاَل شيُخ اإلسالم ابن تيميَّة  اُن قـوٌل وعمـٌل ، أراَد ـَقاَل من السَّ

اَد رأى أنَّ لَفَظ القوِل ال ُيفَهـُم ِمنـُه إال القــوُل قجوارِح ، َوَمن أراَد االعتـَقوَل الَقلِب واللساِن َوَعمَل الَقلِب وال

اهُر ، أو َخاَف ذلَك فَ  ٌة ، َقـال : الَقـوُل يتنـاوُل االعتقـاَد ونيَـّن َقـاَل : َقـوٌل وَعمـٌل َزاَد االعتقاَد بالقلِب ، َوَمـالظَـّ

ة فـزاَد ذلـَك ، َوَمـ ا الَعَمُل َفَقد ال ُيفهُم ِمنـه النيَـّ ـُه ال َيكـوُن َوَقوَل اللِّساِن ، وأمَّ ـنة فـشنَّ ذلـَك كلَّ ن زاَد اتِّبـاع السُّ

نِة ، وأولئك لـحبوباً للَّ ـمَ  روعاً ِمـن األقـواِل ـا أرادوا َمـا َكـاَن َمشــ، إنم م ُيريدوا كلَّ َقوٍل َوَعملٍ ـه إال باتِّباِع السُّ

والً َفَقط ، َفقالوا : َبل ُهَو َقوٌل وَعَمـٌل ، مرِجئَِة الذين َجَعلوُه قَ ـى الـاِل ، َولكن َكاَن َمقُصوُدهم الردُّ علـواألعم

اِن مـا هـَو ؟ فقـاَل ـري  عِن اإليمــالتسته ـداللَّ با ُسئَل سهُل بن عـراَدُهم كمروا مُ ـوالذيَن َجَعلوُه أربعَة أقساٍم َفسَّ 

ٍة َفهـَو اَن إذا كاَن َقوالً بِــ: َقوٌل َوَعَمٌل َونيٌَّة َوُسنٌَّة ، ألنَّ اإليم ال َعَمـٍل َفهـَو ُكفـٌر ، وإذا َكـاَن َقـوالً َوَعَمـالً بِـال نيَـّ

 . ( 171/ 7:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) مال ُسنٍَّة َفُهَو بِدَعٌة (( نِفاٌق ، وإذا َكاَن َقوالً َوَعَمالً َونيًة بِ 

(2)
 ( . 672/ 7 :، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م 
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َجواِرِح (( ـاإلقراُر باللساِن ، َو َعَمُل ال
خوراسانةوة واتة : دةطيَرِنةوة كة كةسيَك لة،  (1)

و سةبارةت بة ئيمان تيَيدا  ) خالد (ى كورِى ـ ) أبو ثور إبراهيم (نووسراويَكى نارد بؤ الى 
ثرسيارى كردووة كة : ئايا ئيمان ضية ؟ و ئايا زياد و كةم دةكات ؟ وة ئايا تةنها ووتةية ؟ يان 

آلمدا فةرمووى : ئيمان وةرِاست دانان و كردةوة ؟ ئةويش لةووتة و كردةوةية ؟ يان ووتة و بة
 ن ، و كردةوةى ئةندامةكانيشة .بةرِاست دانانى دأل ، و دانثيانان و ووتنى زمابريتية لة

ي (هةروةها ثيَشةوا  )) الذي َعَليِه يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) اآلُجرِّ

ِب ، َقلْ الْ ٌق بِ يْ دِ َو َتْص ِق ، َوهُ َخلْ ـِع الْ يْ مِ ـى َج ـلَ اَن َواِجٌب عَ ـمَ يْ نَّ اإْلِ َن : أَ ـمسلميـاُء الـُعلم

رين ، واتة : ئةوةى كة زانايانى موسَلمانان لة سة (2) اِرِح ((وَ َج ـالْ َوَعَمٌل بِ اِن ، َس اللِّ اٌر بِ رَ قْ إِ وَ 
بةرِاست دانانى دأل ، و ئةوةية كة ئيمان ثيَويستة لةسةر هةموو كةسيَك ، و بريتيشة لة

 دانثيانان و ووتنى زمان ، و كردةوةى ئةندامةكانيش .
طشتى ، صاَلحى ئةم ئوممةتةية بةةمةش كة باسكرا بؤضوونى ثيَشني وسةلةفى وة ئ

، و  وس (اوُ ) طَ لةوانةش وةكو منوونة : ثيَشةوايان : مالك و شافعى و ئةمحةد ، و موجاهد و 
 ك (ارَ بَ مَ ـ) الْ و عبدوَلآلى كورِى  ( ي  رِ وْ ) الثَّ و ئةوزاعى و سوفيانى  ( اءُ طَ ) عَ حةسةنى بةصرى و 

اهُ و ئيسحاقى كورِى  ة (ـيَيْنَ ) العُّ و سوفيانى كورِى  ( ي  عِ َخ ) النَّ ، و  و ئةهلى مةدينة ،  ، ه (يَّ وِ ) الرَّ
 . (3)، و زانايانى سوننة بة طشتى  ر (اهِ الظَّ  ُل هْ ) أَ و 

                                                
(1)

 ( . 1/172اعة ، لاللكائي : ـجمـرح أصول اعتقاد أهل السنة والـ) ش 

(2)
 ( . 2/611لَّلجري : ، ريعة ـ) الش 

(3)
، حديث ـ، اعتقـاد أئمـة الـ 10/32 : ر أعـالم النـبالءـ، سيـ 7/209جموع الفتـاوى ـ: ) م ينظر 

،  1/176 : السـنة أهـلرح أصول اعتقـاد ـ، ش 64ـ  1/63 : يـاعيلـمد بن إبراهيم اإلسمـحأي بكر ـألب

رح ـ، شـ 1/206 : للذهبي، حفاظ ـ، تذكرة ال 1/46 : البن حجر، رح صحيح البخاري ـفتح الباري ش

 : لإلمــام اآلجــري، ريعة ـ، الشــ 1/39 : البغــويلإلمــام ، رح الســنة ـ، شــ 1/373 : العقيــدة الطحاويــة

 ( . 1/147 : للنووي، رح صحيح مسلم ـ، ش 2/611
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َس ِب وَ َقلْ ُل الْ ٌل ؛ َقوْ َعمَ ٌل وَ )) َقوْ كورتى ئيمان بريتية لة : بة ِب َقلْ ُل الْ َعمَ اِن ، وَ اللِّ

ووتةى زمان ، لةطةأل كردةوةى دأل و  وكردةوةية ، ووتةى دأل و، واتة : ووتة ِح (( ارِ وَ َج ـالْ وَ 
 : بةمةش دةردةكةويَت كة ئيمان ضوار بةش لةخؤ دةطريَتكردةوةى ئةندامةكان ، 

 ةُ فَ رِ عْ مَ ـالْ وَ  مُ لْ عِ )) الْ : كة بريتية لة  ب ((لْ قَ الْ  ُل وْ قَ واتة :  )): ووتةى دَلة  بةشى يةكةم

 زانني و زانيارى و بةرِاست دانانى دأل .، واتة : ((  ُق يْ دِ ْص التَّ وَ 

 ُص اَل ْخ )) اإْلِ : كة بريتية لة  (( ِب لْ قَ الْ  ُل مَ عَ واتة : )) : كردةوةى دأل  بةشى دووةم

،  اءُ َج الرَّ ، وَ  ُف وْ َخ ـالْ وَ ،  ةُ ـيَ ْش َخ ـالْ وَ  ، ُل كُّ وَ التَّ ، وَ  وعُ ُض ُخ ـالْ وَ  ةُ ـبَّ َح مَ ـالْ وَ  مُ يْ لِ ْس التَّ وَ  ادُ يَ قِ االنْ وَ 

، واتة : هةموو ئةو كردةوانة دةطريَتةوة كة بة  (1) لخ ((إ...  ةُ ـابَ نَ اإْلِ ، وَ  اُت بَ ْخ اإلِ ا ، وَ َض الرِّ وَ 
 دأل ئةجنام دةدريَن .

                                                
(1)

، حب والتوكل فهو كـافر باالتفـاق ـخوف والرجاء والـي قلبه عمل القلب من أصل الـم يوجد فـومن ل 

ان ، وأنه ال ينفع التصديق ، مع انتفـاء عمـل ـى زوال اإليمـجمعون علـ: )) فأهل السنة م ـ  هُـاللَّ هُمَحِـ رَقال ابن القيم 

 . ( 54: ص ، البن القيم ) كتاب الصالة حبته وانقياده (( ـالقلب وم

 . ( 550/ 7 :، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) من ابن تيمية راجع ـمسلميـونقل ـ أيضاً ـ اتفاق ال

 ـ  هُـاللَّ هُمَحِـ رَمن السعدي ـذكره الشيخ عبدالرحاله ؟ فيقال :  هو ما ـن أقوال القلب وأعمـفإن قيل ما الفرق بي

ها القلـب ويعتقـدها ، ـرف بــاله : أن أقوالـه هـي العقائـد التـي يعتــن أعمــن أقوال القلب وبيـفقال : )) والفرق بي

العقيـدة ى مـا احتـوت عليـه ـ) كتاب التنبيهـات اللطيفـة علـه ورسوله (( ـحبها اللَّ ـال القلب : فهي حركته التي يـوأعم

 . ( 85: ص  ، للسعدي منيفةـمباحث الـالواسطية من ال

 ن واجب ومستحب .ـحب والرجاء فهو ما بيـخوف والـى أصل الـوما زاد عل

جوارح ، ـان هـي الطاعـات كلهـا بالقلـب واللسـان وسـائر الــاعة : اإليمـجمـقال ابن منده : )) وقال أهل ال

ــر أن له أصالً وفرعاً ، فأصـله الــغي ا جـاء مـن عنـده بالقلـب واللسـان مـع ـه والتصـديق لـه وبـه ، وبمــمعرفة باللَّ

هذا ـمعاندة ، فـإذا أتـى بــر واالسـتنكاف والــخوف منه والتعظـيم لـه ، مـع تـرك التكبــحب له والـخضوع له والـال

، وفرعــه  ي بفرعـهـان ، ولزمـه اسـمه وأحكامـه ، وال يكـون مسـتكمالً لـه حتـى يأتــي اإليمــاألصـل فقـد دخـل فـ

 . ( 1/331البن منده : ، ان ـ) كتاب اإليممحارم (( ـرض عليه أو الفرائض واجتناب الـمفتـال
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 ظُّ فُ لَ ـ)) التَّ كة بريتية لة  (( انِ َس ـاللِّ  وُل قَ واتة : )) : ووتةى زمان  بةشى سآيةم

 . (( هِ ـاللَّ  وُل ُس رَ  ٌد مَّ َح ـمُ ،  هُ ـ اللَّ الَّ إِ  هَ لَ  إِ )) اَل ، واتة : ووتنى  (( نِ ـيْ تَ ادَ ـهَ الشَّ بِ 

وا : ُد هَ ْش ى يَ تَّ ؛ َح  اَس النَّ  َل اتِ قَ أُ  نْ أَ  ُت رْ مِ أُ  »فةرموويةتى :  هةروةكو ثيَغةمبةرى خوا 

، واتة : فةرمامن ثيَكراوة كة جبةنطم  (1) «...  هِ ـاللَّ  وُل ُس دًا رَ مَّ َح ـمُ  نَّ أَ ، وَ  هُ ـ اللَّ الَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل  نْ أَ 
لةطةأل خةَلكى بآ باوةرِدا تاكو شايةتومان دةهيَنن ، و دةَليَن : هيض خوايةك نية شايستةى 

نةبيَت ، وة تةنها كةسيَكيش كة شايستةى شويَنكةوتنة و  ( هـاللَّ ) ثةرسنت بيَت ئيلال 
 . دة ةةممحوثيَغةمبةرى خواية هةر م

م يتكلم ـ)) فمن صدق بقلبه ولـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  تيمية () ابن ثيَشةوا 

ي اآلخرة ... حيث اتفق ـي الدنيا وال فـان ال فـيء من أحكام اإليمـبلسانه فإنه ال يعلق به ش

ى ذلك فهو كافر ، وهو كافر ـن مع القدرة علـم يأت بالشهادتيـى أن من لـمسلمون علـال

واتة : ئةو كةسةى بةدأل بةرِاستى دابنيَت ، ،  (2) سلف األمة وأئمتها ((ظاهرًا وباطنًا عند 
 دونيا و ئيمانى ثيَوة ثةيوةست نابيَت لة بةآلم بةزمان نةيَليَت ، ئةوة هيض ئةحكاميَكى

زمان كؤرِان لةسةر ئةوةى كة ئةطةر بة ... ضونكة موسَلمانان هاودةنط و دوارِؤذيشدا
كاتى بوونى تواناييدا بة ووتنى ـ ئةوا ئةو كةسة كافرة لة رِووكةش شايةتومانةكةى نةَليَت ـ لة

 و ناوةوةشدا ، لةالى ثيَشني و ثيَشةوايانى ئةم ئوممةتة .
كة بريتية  (( ِح ارِ وَ َج ـالْ  ُل مَ عَ واتة :  )): كردةوةكانى لةش و ئةندامةكانى :  بةشى ضوارةم

ه ، كالتسبيح والتحميد والتهليل ـرعه اللَّ ـا شـمـجوارح مـ)) عمل اللسان ، وبقية ال لة

معروف ، والنهي ـجهاد ، واألمر بالـحج ، والـر ، والصالة ، والزكاة ، والصيام ، والـوالتكبي

                                                
(1)

 . ( عليه متفق)  

(2)
ـالَى ـ  شيخ اإلسالم  قال  ـهُ تَعَ ا مـع القـدرة فهـو كـافر ـهمــم يتكلم بـ: )) فأما الشهادتان إذا ل ـ رَحِمَهُ اللَّ

 ( . 609/ 7: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـمسلمني (( ) مـباتفاق ال
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زمان ، و ئةندامةكانى تر ئةجنام ، واتة : ئةو كردةوانةى كة بة (1) لخ ((إمنكر ... ـعن ال

ه ـ) اللَّ ، و  ه (ـ) ال إله إال اللَّ ، و  ه (ـللَّ  حمدـ) ال، و  ه (ـ) سبحان اللَّ دةدريَت وةكو ووتنى 

، و كردنى نويَذ و دانانى زةكات ، و طرتنى رِؤذوو ، و حةجكردنى ماَلى خوا ، و  ر (ـأكب
 تيَكؤشان ، و فةرمان كردن بةضاكة و ياساغى كردن لة خراثة ، ... هتد .

ى ـ)) وكان من مضثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 

ان من العمل ، ـان ، واإليمـان والعمل ، والعمل من اإليمـن اإليمـمن سلفنا ؛ ال يفرقون بي

جمع هذه األديان اسمها ، ويصدقه العمل ؛ فمن آمن بلسانه ـا يـجمع كمـان اسم يـا اإليمـوإنم

ها ، ومن قال بلسانه ، ـوعرف بقلبه ، وصدق بعمله ؛ فتلك العروة الوثقى التي ال انفصام ل ،

رين ، وهذا معروف عن ـخاسـي اآلخرة من الـم يصدق بعمله ؛ كان فـم يعرف بقلبه ، ولـول

واتة : ئةوانةى ،  (2) جعلون العمل مصدقاً للقول ((ـهم يـخلف ؛ وأنـر واحد من السلف والـغي
نةدةكرد ، لةالى ئةوان كردةوة كردةوةدا لةثيَشينانى ئيَمة جياوازيان لةنيَوان ئيمان وكة رِؤشتوون 

كردةوة ، وة ئيمان ناويَكى كؤكةرةوة بووة هةروةكو ضؤن ناوى ئايني لةئيمان بوو ، ئيمانيش لة
ية ، بؤية ئةو كةسةى كة كؤكةرةوةية ئايينةكانة ، وة ئةوةش رِاستى ئيمان دةرخبات كردةوة

دةرخبات ، ئةوة دةستى  كردةوةش رِاستى ئةوةيَت ، و بةدَلى بيزانيَت ، و بةبةزمانى ئيمان بهيَن

                                                
(1)

ر ـي التكفيــركه ، وفــمسلم بتــن واجـب يـأثم الــان ما بيـجوارح بالنسبة لإليمـال الـوأفراد أعم 

ى قول عند أهل السنة ، ـي األربعة من صالة وصوم وزكاة وحج أو أحدها علـمبانـرك بعضها نزاع كالـبت

ن ـن أنفسـهم ، ومـا بيــاألربعة أو أحدها مسألة خالفية عند أهل السـنة السلفييـي ـمبانـر تارك الـفإن تكفي

 ى فعله امتثاالً .ـمستحب يثاب عل

(2)
 . ( 280ان ، البن تيمية : ص ـ) اإليم 

ان قـول وعمـل واعتقـاد ـا قال السـلف : اإليمــي : )) نقول كمـمدخلـيقول الشيخ ربيع بن هادي ال

جزائر مـع العال مـة الشـيخ ربيـع بـن ـمة طلبة العلم من الـمعصية (( ) نص  مكالـيزيد بالطاعة وينقص بال

 ( . ـ هُـاللَّ هُظَفِـ حَي ـمدخلـهادي ال
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زمانى ئيمانى هيَناوة ، و انيَكى نية ، بةآلم ئةوةى كة بةثةتى ثتةوةوة كة هيض بضرِطرتووة بة
دةرنةخستووة ، ئةوة ئةو كةسة  ةوةىكردةوةش رِاستى ئنةيناسيوةتةوة ، و بة وبةدَلى نةيزانيوة 

ثيَشني و سةلةفى لةخةسارؤمةندانة لةدوارِؤذدا ، ئةمةش ووتة وبؤضوونى زانراوى زؤريَكة لة
 صاَلح و ثاشينانيش ، وة ئةوان كردةوةيان بة سةمليَنةر دةرخةرى رِاستى ووتة زانيوة .

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 118   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          
 

 : بةريبوون لة ئيرجابةلَطة و مةرجةكانى 
 

وممةتة اوةرِ و ووتة هةن زانايانى ثيَشن و سةلةفى صاَلحى ئةم ئضةندةها بؤضوون و بريوب
ئريجا ، بة ون كةسى بيَذةر و هةَلطرانيان لةةوةى نيشانةبن بؤ بةريبودةستنيشانيان كردووة بؤ ئ

لةوانةش ة كةوتنة ئريجائةوة ، ةى تيَدا هةبيَت خؤى ثاراستووة لواتايةكى تر ئةوةي ئةو شتان
 : بة كورتى و بة ثوختى

، واتة : ئيمان زياد  (( ُص قُ نْ يَ وَ  ُد يْ زِ يَ  انُ ـمَ يْ )) اإْلِ ووتن و باوةرِبوون بةوةى كة :  يةكةم :
دةكات ، خاوةنةكةى بةري دةكات لةبريؤضكةى ئريجاى الرِآ وطومرِا ، ضونكة دةكات و كةميش 
ثيَشدا جاى ثوضةَلكردووةتةوة ، ضونكة لةالى ئةوان هةروةكو لةئري بنةواكانىبةوة بنةوايةك لة

 ، واتة : ئيمان يةك شتة و بةش بةش نابيَت . (( أُ زَّ َج تَ  يَ اَل  ٌد احِ وَ  ءٌ يْ ـاَن َش ـمَ يْ )) اإْلِ باسكرا : 
و جطة  هاِري  (ـَْربـ) البَ  ، و ) َحنْبَل ( ى كورِىـ َمد (ـ) أَْح  ثيَشةوايانرةت بةم خاَلةش لةسةبا

 لةوانيش ـ بة رِةمحةت بن ـ هاتووة كة فةرمووة : هةر كةس ئةوة بَليَت ئةوة بةرية لة ئريجا .
رةت بة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبا ) َحنْبَل (ى كورِى ـ َمد (ـ) َأْح ثرسيار كرا لة ثيَشةوا 

 اَل )) قَ وةآلمدا فةرمووى : ئةويش لة ؟ (( ُص قُ نْ يَ وَ  ُد يْ زِ يَ  انُ ـمَ يْ )) اإْلِ ةسيَك كة بَليَت : حوكمى ك

 ، واتة : ئةم كةسة بةرية لة ئريجا . (1) (( اءِ َج رْ اإْلِ  نَ مِ  ءَ يْ رِ ا بَ َذ : هَ 
 نْ مَ )) وَ يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ هةر لةم بارةيةوة فةرموويةتى :  هاِري  (ـَْربـ) البَ وة ثيَشةوا 

 وَّ : أَ  هِ لِّ كُ  اءِ َج رْ اإْلِ  نَ مِ  َج رَ َخ  دْ قَ ، فَ  ُص قُ نْ يَ وَ  ُد يْ زِ ، يَ  ٌل مَ عَ وَ  ٌل وْ قَ  انُ ـمَ يْ : اإْلِ  اَل قَ 
،  (2) (( هِ رِ آِخ ، وَ  هِ لِ

ةسةى كة بَليَت : ئيمان : ووتة وكردةوةية ، و زياد وكةميش دةكات ، ئةوا ئةو واتة : ئةو ك
 ئريجا دةرضووة بةطشتى ، لة سةرةتا و كؤتاشى .كةسة لة
 

                                                
(1)

 ( . 600مد ، رقم :ـه بن اإلمام أحـ( ، و ) السنة ، لعبداللَّ  581/ 2) السنة ، للخالل :  

(2)
 ( . 132هاري : صـربـرح السنة ، للبـ) ش 
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ة ، واتة : ئيمان ووتة و ـ (( ٌل مَ عَ وَ  ٌل وْ قَ  انُ ـمَ يْ اإْلِ ))  : ووتن و باوةرِبوون بةوةى كة دووةم :
 ة :ـ (كردار  )ـ كردةوةي

ة ، كة ـ هاري (ـربـ) البئةوةش كة رِاستى ئةم ووتةية بسةمليَنيَت ووتةى ثيَشووى ثيَشةوا 
بيَت ـ  يش ـ بة رِةمحةت ) َحنْبَل (ى كورِى ـ َمد (ـ) َأْح خاَلى يةكةمدا خراية رِوو ، وة ثيَشةوا لة

دةطيَرِيَتةوة كة ئةمة  مبارك (ـ) الى كورِى ـ ه (ـ) عبداللَّ ثيَشةوا لةم بارةيةوة ووتةيةك لة
،  ٌل مَ عَ وَ  ٌل وْ قَ  انُ ـمَ يْ : اإْلِ  وُل قُ ا أَ نَ : أَ  اَل ؟ قَ  اءَ َج رْ ى اإْلِ رَ : تَ  كِ ارَ بَ مُ ـالْ  نِ بْ اِل  َل يْ )) قِ دةقةكةيةتى : 

ووترا : ئةَليَى  ) مبارك (ى كورِى ـ ه (ـ) عبداللَّ واتة : بة ،  (1) ((؟!! ئاً جِ رْ مُ  ونُ كُ أَ  َف يْ كَ وَ 
ردةوةية ، ضؤن دةمب بؤضوونى مورجيئةت هةية ؟! ئةويش فةرمووى : من دةَليَم : ئيمان ووتة و ك

 !!!بة مورجيئة ؟
 ةُ ئَ جِ رْ مُ ـا الْ نَ فَ الَ )) َخ يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  وري () سفيان الثَّ وة ثيَشةوا 

:  وُل قُ نَ  نُ ْح نَ ، وَ !! ل مَ  عَ اَل بِ  ٌل وْ : قَ  ونَ ولُ قُ يَ  مْ هُ ، وَ  ٌل مَ عَ وَ  ٌل وْ قَ  انُ ـمَ يْ : اإْلِ  وُل قُ نَ  نُ ْح ، نَ  ٍث اَل ي ثَ ـفِ 

،  ونَ نُ مِ ؤْ ا مُ نَ َد نْ عِ  ةِ لَ بْ قِ الْ  ُل هْ : أَ  وُل قُ نَ  نُ ْح نَ ، وَ  !! ُص قُ نْ  يَ اَل وَ  ُد يْ زِ  يَ : اَل  ونَ ولُ قُ يَ  مْ هُ ، وَ  ُص قُ نْ يَ وَ  ُد يْ زِ يَ 

، واتة : كؤمةَلى  (2) (( !! ونَ نُ مِ ؤْ مُ  هِ ـاللَّ  َد نْ عِ  نُ ْح : نَ  ونَ ولُ قُ يَ  مْ هُ ، وَ  مُ لَ عْ أَ  هُ ـاللَّ فَ  هِ ـاللَّ  َد نَ ا عِ مَّ أَ 
ووتة و كردارة ، بةآلم ئةوان  ئيَمة دةَليَني : [1]: ان بوونةتةوة مورجيئة لة سآ شتدا ثيَضةوانةم

وان دةَليَن : ةم دةكات ، بةآلم ئةـك وة ئيَمة دةَليَن : زياد و [2]!!! ، دةَليَن : ووتةى بآ كردةوةية 
وة ئيَمة دةَليَن : ئةهلى قيبلة لة الى ئيَمة  [3]!!! ، كةميش دةكات  نة زياد دةكات و نة

ى ، بةآلم ئةوان دةَليَن : ئيَمة لةالى يَر زاناية ثى خوا خواى ثةروةردطائيماندارة ، بةآلم لة ال
 !!!ندارين خواى ثةرةردطار ئيما

                                                
 ( . 566/  3، للخالل : ) السنة  (1)

ي ـ، و العدن 121،  120ص ، ى سبيل الرشاد ـهداية إلـي كتاب االعتقاد والـ) أخرجه البيهقي ف (2)

 . ( 29رقم : ، بان ـي كتاب اإليمـف
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: تاوان و  ، واتة (( هُ ُص قُ نْ تَ وَ  انِ ـمَ يْ اإْلِ بِ  رُّ ـُض تَ  وَب نُ الذُّ  نَّ )) أَ باوةرِبوون بةوةى كة :  سآيةم :
 كةمى دةكاتةوة .سةرثيَضى كاريطةرى لةسةر ئيمان هةية و

 انُ ـمَ يْ )) اإْلِ  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : ) حنبل (ى كورِى ـ مد (ـ) أحهةروةكو ثيَشةوا 

واتة : ئيمان ووتة و ،  (1) (( هُ انُ ـمَ يْ إِ  َص قَ نَ  رَ مْ َخ ـالْ  َب رِ ـَش ى وَ نَ ا زَ ذَ ، إِ  ُص قُ نْ يَ وَ  ُد يْ زِ ، يَ  ٌل مَ عَ وَ  ٌل وْ قَ 
دةكات ، و مةى و داويَن ثيسى كردةوةية ، زياد و كةميش دةكات ، ئةو كةسةش كة زينا 

 دةخواتةوة ئيمانةكةى كةم دةكات .
بنةواكانى مورجيئة ، ثيَشةوا و شيَخى ووتةية ثيَضةوانةى بنةوايةكة لة ضونكة ئةم 

ى ـمرجئة علـ)) وقالت الـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (ثايةبةرزى ئيسالم 

ان ، إذ لو ذهب ـوترك الواجبات الظاهرة شيئاً من اإليم اختالف فرقهم : ال تذهب الكبائر ،

ر والفاجر !! ونصوص ـيء ، فيكون شيئاً واحدًا ، يستوي فيه البـم يبق منه شـيء منه ، لـش

 ارِ النَّ  نَ مِ  ُج رُ ْخ ـيَ  » ى ذهاب بعضه ، وبقاء بعضه كقوله :ـ، وأصحابه تدل عل ه ـرسول اللَّ 

((  « انٍ ـمَ يْ إِ  نْ مِ  ةٍ رَّ ذَ  اُل قَ ثْ مِ  هِ بِ لْ ي قَ ـفِ  انَ كَ  نْ مَ 
واتة : مورجيئة مةزهةبةكان لةطةأل جياوازى ،  (2)

نى رِووكةش هيض كاريطةريةكيان ثيَويستيةكان : تاوانة طةورة و وازهيَنان لةكؤمةَلةكانيا
ناميَنيَتةوة ،  ـآئةطةر بةشيَكى برِوات ، هيضى ل نابةن !!! ضونكة ـآلةئيمان نية و هيضى ل

بةوةش يةك شت دةبيَت و ضاكةكار و خراثةكار تيَيدا يةكسان دةبن ، كةضى دةقى فةرموودةكانى 
سةر ئةوةى كة دةكريَت هةنديَك برِوات و ، و ووتةى هاوةآلنى بةَلطةية لة ثيَغةمبةرى خوا 

ةرِةيةك اَلة زهةندةكةى ترى مبيَنيَتةوة ، وةك ئةوةى كة فةرموويةتى : ئةو كةسةى كة تؤسق
 ئاطرى دؤزةخ دةردةضيَت .ئيمانى لةدَلدا بيَت لة

وةرِةى هةبيَت كةم بوونةوةى ئيماندا دةنيَت ، ئةوةش كة ئةم بابيَذةرى ئةم ووتةيةش دان بة
ووتةى ريجاى رِووخاندووة و بةريبووة لةئريجا ، هةروةكو لةبنةواكانى ئئةوا بنةوايةكى لة

 ـ بة رِةمحةت بن ـ خرايةرِوو . هاري (ـربـ) الب، و  ) حنبل (ى ى كورِـ مد (ـ) أحثيَشةوايان 
                                                

 ( . 1/307مد : ـه بن اإلمام أحـ) السنة ، لعبد اللَّ  (1)

 ( . 223/ 7:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) م (2)
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  اءُ نَ ثْ تِ االْس  حُّ ُص )) يَ ووتن و باوةرِ بوون بةوةى كة :  ضوارةم :
، واتة :  (( نِ ـامَ يْ ي اإْلِ ـفِ

هةآلويَردن دروستة لة ئيماندا ، ئةوةش بةوةى كة موسَلمان بَليَت : من ئيماندارم ئةطةر خوا 
 ويستى لةسةر بيَت .

،  (( أُ زَّ َج تَ  يَ اَل  ٌد احِ وَ  ءٌ يْ ـَش  انُ ـمَ يْ اإْلِ  )):  ئةوة ثوضةَلدةكاتةوة كة وةشوون بةباوةرِبووتن و
ى ـ من (ـ) عبدالرحئريجا ، ثيَشةوا ئةمة بَليَت ئةوا دوركةوتووةتةوة لة ضونكة هةر كةسيَكيش

 (( اءِ َج رْ اإْلِ  ُل ْص أَ  وَ هُ ، فَ  اءُ نَ ثْ تِ االْس  كَ رِ ا تُ ذَ )) إِ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) مهدي (كورِى 
 بنةواكانى ئريجا .هةآلويَردن ، بنةوايةكة لة ، واتة : وازهيَنان لة (1)

 (( ِح ارِ وَ َج ـالْ  الِ ـمَ عْ أَ بِ  عُ قَ يَ  رَ فْ كُ الْ  نَّ )) أَ ئةو كةسةى كة بريوباوةرِى وابيَت و بَليَت :  : ثيَنجةم
، واتة : كوفر بة كردةوةى ئةندامةكانى لةش رِوودةدات ـ نةك هةر تةنها بة دأل ـ ئةوا بنةواى 

لة الى  (( انِ ـمَ يْ اإْلِ  نَ مِ  ِح ارِ وَ َج ـالْ  الِ ـمَ عْ أَ  اُج رَ ْخ )) إِ  دةركردنى كردةوةكانى لةشى لة ئيمان
 مورجيئة بةتالَ كردووةتةوة .

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بةوةى كة كوفر ثاشطةزبوونةوة لة ئيسالم  ( ي  وِ وَ ) النَّ ثيَشةوا 
دَّ بة ووتة و بة كردةوةش رِوودةدات لة ثرس و باسى ثاشطةزبوونةوة  دا فةرموويةتى : ـ ة () الرِّ

ُة ـ قَ  يْ ـ أَ  يَ )) هِ  دَّ  ةً ارَ تَ ، وَ  رٌ فْ كُ  وَ هُ  يْ ذِ الَّ  لِ وْ قَ الْ بِ  ةً ارَ : تَ  َك لِ ذَ  ُل ُص ْح ـيَ ، وَ  مِ اَل ْس اإْلِ  عُ طْ : الرِّ

حاً ؛ ـيْ رِ ـَص  نِ يْ الدِّ بِ  اءٍ زَ هْ تِ اْس وَ  دٍ مُّ عَ تَ  نْ عَ  رُ ُد ْص ي تَ تِ الَّ  يَ هِ  رِ فْ كُ لْ لِ  ةِ بَ جِ وْ مُ ـالُ  اُل عَ فْ اأْلَ ، وَ  لِ عْ فِ الْ بِ 

  وْ أَ  مِ نَ لصَّ لِ  ودِ ُج السُّ كَ 
 ةُ ادَ بَ عِ  هِ يْ ي فِ ذِ الَّ  رِ ْح السِّ ، وَ  اِت ورَ اذُ قَ ي الْ ـفِ  ِف َح ْص مُ ـالْ  اءِ قَ لْ إِ ، وَ  سِ مْ لشَّ لِ

 نَ عٍ  وْ أَ  ادٍ قَ تِ اعْ  نِ عَ  رَ َد َص  اءٌ وَ ؛ َس  رٌ فْ كُ  وَ هُ  يْ ذِ الَّ  لِ وْ قَ الْ بِ  ةُ دَّ الرِّ  ُل ُص ْح ـتَ ا ... وَ هَ وِ ْح نَ وَ  سِ مْ الشَّ 
 ادٍ

واتة : ثاشطةزبوونةوة بريتية لة برِين و دابرِينى ئيسالم لة خؤ ، ئةوةش بة : ،  (2) (( اءٍ زَ هْ تِ اْس  وِ أَ 
ووتة دةبيَت كة كوفر بيَت ، يان بة كردةوة ، ئةو كردةوانةش كة كوفر ثيَويست دةكةن ، ئةوةية كة 

 و، و خؤر ،  بة ئةنقةست و طالتةجارِى كردنى ئاشكرا بيَت بة ئايني ، وةك : سوذدة بردن بؤ بت
                                                

 ( . 664/  2ريعة : ـالش هي كتابـذكره اآلجري ف)  (1)

 . ، كتاب الردة ( 64، ص  10ن ، للنووي : ج ـ) روضة الطالبي (2)
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جادوطةريَتيةك كة ثةرستشى تيَدا بيَت بؤ خؤر يان هةر شتيَكى  رِيَدانى قورئان بؤ ناو ثيسى ، وف
ض جياوازيةك نية لةنيَوان ووتةش رِوودةدات كة كوفر بيَت ، و هي وشيَوةى ... وة ثاشطةزبوونةوة بةها

 يان بةطاَلتةجارِيةوة بيَت .بريوباوةرِ بيَت يان بةبةرهةَلستكايةوة بيَت ، ئةوةى كة بة
 رِةنطة بة ميَشكى خويَنةرى بةرِيَزدا بيَت و بَليَت : خستنة رِووى ئةم بةشة بؤضى ؟!

وآلمدا دةووتريَت : خستنةرِووى ئةم بةشة بؤ ئةوةية ووتةكانى ثيَشةوا ئةلبانى ثآ ئةوا لة
ضةند بةرية لة تؤمةتى خةَلكانى بثيَوريَت ، و بةهؤيةوة بزانني كة ئةو زانا بةرِيَز و ثايةبةرزة 

 نةزانكار و ستةمكار ، هةرجار و بةشيَوةيةك ، ئةو زانا طران قةدرة تؤمةتبار دةكةن :
 !!!! (مةرِجةئةية !!!  )جاريَك دةَليَن : ئةلبانى غوالتى 

 و جاريَكى تر : مورجيئةية !!! نةك غوالتةكانيان !!!
 ن ئريجاى تيَدا !!!و ئةجمارةشيان : كةوتووةتة ئريجاوة !!! يا

 يان ئةوةى تريان ثيَشرت دةيووت : كاريطةر بووة بة بؤضوونةكانى مورجيئة !!!
تؤمةت !!! و درؤ !!! و  سةدانى تر ، كة هةر هةمووى : لة ئةمة و ئةوة و ئةوةى تر

بوختيان !!! بةدةر هيضى تر نية دةرهةق ئةو زانا و ثيَشةوا طران قةدرة ، خواى ثةروةردطار لة 
 ةسفى بيَذةرانى ئةو ووتانة دةَليَت :و

فَْواهِهِْم إِْن َيُقولُوَن إَِلذ َكِذبًا  ]
َ
 . ( 5) الكهف :  [َكَُبَْت ََكَِمًة ََتُْرُج مِْن أ

لُوَن  ]وة فةرموويةتى : 
َ
 . ( 19) الزخرف :  [َستُْكَتُب َشَهاَدتُُهْم َويُْسأ
 
 

     
 
 
 
 
 
 



 123   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          
 

 : ئيرجاوة نويَذ و ثةيوةندى نةكردن بة
 

طرنطة كرداريةكانى ئاينى ئيسالمى ثريؤز ، بةَلكو ذ : يةكيَكة لةثاية طةورة وـنويَ
بةشيَك  بةكؤَلةكةى هةرة طرنطى دادةنريَت دواى شايةتومان ، و بةَلطة و نيشانةى ئيمانة ، و بة

حوكمى ئةو  ، و سيفةتى جياكارى نيَوان موسَلمانان و بآ باوةرِانة ، و (1)ئيمان دادةنريَت لة
واتة  )نكوَلى ليَدةكات يَدةهيَنيَت بةوةى كة باوةرِى بةواجبيَتى نية وئينكار وكةسةى كة وازى ل

انايان و بة ئاينى ئيسالمى ثريؤز ، ئةوةش بة كؤرِاى زكافرة و دةرضووة لة إنكارا و جحودا (: 
دةرضووة لةئيسالم ـ كة ة ئةو كةسةش ـ كافر و نيَوانياندا ، بةهةمان شيَوبآ هيض جياوازيةك لة

سةر ت ، كةضى ئةو كوشنت ثيَش خبات لةى بووتريَت نويَذ بكة ئةطةرنة ئةوا دةكوذريَييَث
جةماعة ـ شويَنكةوتوانى سوننة ونيَوان زانايانى ئةهلى ، بةآلم جياوازى هةية لة (2)نويَذكردنى 

                                                
(1)

ه علـي فـقال العالمة األلبان  ــى كتاب ) ظاهرة اإلرجـاء ( للحوالــي معرض رد  ـ ِق ي : )) اتَّ ؛  هَ ـاللَّ

 (( . هِ فِ اَل خِ بِ  وُل قُ نَ  نُ ْح نَ ، وَ  انِ ـمَ يْ اإْلِ  نَ مِ  ْت َس يْ لَ  ةُ اَل : الصَّ  ونَ ولُ قُ ة ـ يَ ـئَ جِ رْ مُ ـ: الْ  يْ ـ أَ  مْ هُ فَ 

(2)
دةبيَت ئةوة رِةضاوبكريَت كة ئةطةر بة نويَذنةكةريَك ووترا : نويَذ بكة ـ لةطةأل بـوونى توانـا بـؤ ئـةو       

نويَذنةكـةى دةكوذريَيـت   ى بووتريَت : ئةطةر ثيَكارة و نةبوونى هيض رِيَطريَك لةوة كارة ـ تاكو بطاتة ئةوةى كة  
، كةضى بة كوشتنى رِازى بيَت ، ئةو جؤرة كةسانة زانايانى هةردوو الى جياوازى بـة كـافرى دةزانـن ، و يـةك     

)) ومتى امتنع الرجل مـن الصـالة  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : ) ابن تيمية (  دةنطن لةسةرى ، ثيَشةوا

ا ـن ، كمــمسلميــها ، وال ملتزمًا بفعلها ، وهذا كافر باتفاق الـجوباطن مقرًا بوبي الـحتى يقتل لـم يكن ف

 . ( 22/48:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) م استفاضت اآلثار عن الصحابة بكفر هذا ((

ـ      ذةوة بـةَلكو هـةموو بةشـةكانى ئـايني     بةآلم ئةوةش بزانريَت كة ئةم حوكمة تايبـةت نيـة تـةنها بـة نويَ
ر هـذا لـو قيـل : إن ـ)) ونظيـ ـ بة رِةمحةت بيَـت ـ فةرموويـةتى :   ) ابن تيمية (  ثيَشةوا دةطريَتةوة ، هةروةكو

ا ـهمــحبته لـي بكر وعمر ، فامتنع عـن ذلـك حتـى قتـل مــع مــرجاًل من أهل السنة قيل له : ترض عن أب

وكذلك لو قيل : ا ، فهذا ال يقع قط ، ـي عنهمـرضـانعة من التـمـا ، ومع عدم األعذار الـواعتقاده فضلهم

د طلب منه ذلك ، ولـيس هنـاك رهبـة وال ـرًا وقـباطنًا وظاه ه ـول اللَّ ـدًا رسـحمـاًل يشهد أن مـإن رج
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آ ئةوةى ئينكار و سةلةفى صاَلح ـ لةوةى كة ئةطةر كةسيَك لةبةر تةمةَلى نةيكات ـ بةب
نكوَلى لة واجبيَتى بكات ـ ئايا بة كافر دادةنريَت يان بةئيمانداريَكى ئيمان ناتةواو ؟! 

يش لة  مد (ـأح) و ( ) مالك و شافعي و أبو حنيفة بؤضوونى دووةميشيان لة ثيَشةوايان 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة  مد (ـ) أحرِيوايةتيَكدا ـ بة رِةمحةت بن ـ دةطيَرِدريَتةوة ، و ثيَشةوا 
 رِيوايةتةكةى تردا بةكافرى زانيوة .

ت ، ثيَضةوانةكةى بة بةآلم دةبيَت ئةوة بزانريَت كة : ئةوةى كة بةرِةهايى بةكافرى دانابيَ
 قةَلةم نةداوة ، وبةوةى تؤمةتبار نةركردووة !! بؤشى دروست نية ئةوة بكات !!مورجيئة لة

خةواريج نةزانيوة و بةوةى افرى نةزانيوة ، ثيَضةوانةكةى بةبةكوة ئةوةش كة لةبةر تةمةَلى 
 !!! (1)تؤمةتبار نةكردووة !!! و نادروستيشة بؤى ئةو كارة 

                                                                                                                                      

دًا رســول ـحمـد أن مـي الباطن يشهـون فـل ، فهذا يمتنع أن يكـة يمتنع ألجلها ، فامتنع منها حتى قتـرغب

 . ( 7/219:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) مه ... (( ـاللَّ 

كافر نةزانيَت ، وبةَلكو بة موسَلمانيان بزانيَت ئةوا تووشـى ئـةو   وة ئةو كةسةش كة ئةو جؤرة كةسانة بة
ةت بيَت ـ فةرموويـةتى   ـ بة رِةحـم ) ابن تيميـة ( شوبهةية بوون كة مورجيئة تووشى بوون ، هةروةكو ثيَشةوا

ال من الفقهـاء أنـه ي هذا الباب وعلم أن من قـالشبهة ف)) فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه : 

ى ـإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت علمتنع عن الفعل ال يقتل أو يقتل مع إسالمه فوب واإذا أقر بالوج

يء ـا شـهـامـة ال يكـون بـع القدرة التازمة مجـل اإلرادة الى من جعـجهمية والتي دخلت علـمرجئة والـال

ان وأن ـي مسـألة اإليمــهم فــى قولــذا مـن الفقهـاء بنـوه علـممتنعون مـن قتـل هــان الذا كمن الفعل وهل

القلب وأن إيمـان القلب التام  انـال من لوازم إيمـد تقدم أن جنس األعمان وقـال ليست من اإليمـاألعم

ان ـاإليمـان أو جـزءًا مـن ـاهر مـن لـوازم اإليمـء جعـل الظـمتنع سواـال الظاهرة مـيء من األعمـدون شب

 ( . 616/ 7: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) مدم بيانه (( ا تقـكم

(1)
ان ـال السـلف : اإليمـا قــ: )) نقول كمـ ـ  هُـاللَّـ  هُظَفِـ حَي ـمدخلـادي القال الشيخ العالمة ربيع بن ه 

السـلف فمـن ن ـار بيخالف جـارك الصالة التي ـمعصية وفـول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالق

ألن  هذا مـن مسـائل االجتهـاد فـال ؛ ر ـه التكفيه واجتهد و ترجح لـر ال نلومه إذا ات قى اللَّ ـه التكفيترجح ل
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بؤية جياوازى سةبارةت بة نويَذنةكةر ـ بةو شيَوةيةى كة خراية رِوو ـ رِةواية و جياوازيةكى 
دات ، هةروةكو ثيَشني و سةلةفى بى نيَوان اليةنة جياوازةكان تيَكدروستة و نابيَت برايةت

صاَلحى ئةم ئوممةتة لةسةرى بوون ، لة ثيَشةوايانيَك كة ئوممةت دانى بة ثيَشةوايةتياندا ناوة ، 
و  مد (ـ) مالك و شافعي و أحو شايةتى سةروةرى و ثيَشةوايةتى بؤ داوون ، وةكو ثيَشةوايان 

تة سةردةمانى خؤمان جطة لةوانيش ... ئةو جياوازية زانستيةش بةو شيَوة بةردوام بووة تاطةشتؤ
ه بن ـ) عبداللَّ و ثيَشةوا  ي (ـرالدين األلبانـحمد ناصـ) مجياوازى دوو ثيَشةوا ، هةروةكو لة

 دا ـ بة رِةمحةت بن ـ دةردةكةويَت .ـ عبدالعزيز بن باز (

                                                                                                                                      

ر ال نقول عنه مرجئا ، و الـذي يكفـر تـارك ـدم التكفينلومه وال نختصم معه هو أخونا ، و من ترجح له ع

جزائر مـع العال مـة الشـيخ ـمة طلبـة العلـم مـن الــول عنه خارجي  ، عرفت ؟ (( ) نص  مكالالصالة ال نق

 ( . ـ هُـاللَّ هُظَفِـ حَي ـمدخلـربيع بن هادي ال

ـ  ) صالح الفـوزان ( هةر لةم بارةيةوة ئةم ثرسيارة ئاراستةى شيَخ  ـ دا هـاتووة : كرا كـة تيَ ه ـ)) أحسـن اللَّ

ان ، ويرى  ي اإلمي وينقص ، ويرى االستثناء فان يزيد  بأن اإلمي هل من يقولاحة الوالد يقول السائل : ـإليكم سم

 .؟ ((  ر تارك الصالة . فهل يقال إنه مرجئي ان ، لكنه ال يرى تكفي ي مسمى اإلمي ال داخلة ف أن األعم

ها فهـو ـ... تارك الصالة إن كان جاحدا لوجوب ما هو يقال إنه مرجئي))  بةرِيَزيشيان لة وةآلمدا فةرمووى :

ى ـجمهور علــره ، الــي تكفيــاء فـها قد اختلف العلمـرف بوجوبـ، أما إن كان متكاسال وهو يعتاع ـمـكافر باإلج

محققون أنـه يكفـر الكفـر ـا يكفر الكفر األصغر ، والقول الصحيح الذي عليـه الــر ، وإنمـأنه ال يكفر الكفر األكب

لك ن ال يع د ه ذا م ن     ر ... ـالكفـر األكبـ رفه ، فيكفـرـى صــى الكفر األصغر ، ال دليل علــر ، وال صارف إلـاألكب

) شبكة سحاب السلفية ... املنـابر ... املنـا اإلسـالمي : فتـوى هـل مـن يـرى  ، نعم (( مرجئة ألن هذه مسألة خالفية ال

 . ( ـ هُـاللَّ هُظَفِـ حَالفوزان  عدم كفر تارك الصالة يعد من املرجئة ؟ العالمة
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لة باسى بريوباوةرِى ثيَشةوايانى ئةهلى حةديس  ي (ـاعيلـم) أبو بكر اإلسثيَشةوا 

مفروضة ـي متعمدي ترك الصالة الـ)) واختلفوا فسةبارةت بة نويَذنةكةر فةرموويةتى : 

 نَ ـيْ بَ  »أنه قال :  ا روي عن النبي ـمـاعة لـمـر عذر فكفره جـحتى يذهب وقتها من غي

،  (1) ها ((ـاعة منهم بذلك من تركها جاحدًا لـمـ، وتأول ج « ةِ اَل الصَّ  كُ رْ تَ  رِ فْ كُ الْ  نَ ـيْ بَ وَ  دِ بْ عَ الْ 
نويَذنةكةران كة بةئةنقةست دةوةسنت تاكو تاكةى بةسةر دةضيَت ، بةبآ واتة : زانايان جياوازن لة

 ت ، لةبةر ئةو فةرموودةيةى كة لةهيض بيانوويةك ، كؤمةَليَكيان بؤ ئةوة دةضن كة كافر بيَ
طيَردراوةتةوة فةرموويةتى : نويَذ نةكردن لة نيَوان بةندة و كوفرداية ، وة  ثيَغةمبةرةوة 

بةشيَوةيةكة ئينكار و  كؤمةَليَكيان بةوة ئةم فةرموودةيةيان ليَك داوةتةوة كة ئةو نةكردنة
 بكات . ـآنكوَلى ل

رت بة طيَرِانةوةى جياوازى نيَوان زانايانى ئةهلى سوننة سةباةة لةهةر لةو بارةيةوة ـ وات
ي ترك ـحديث فـ)) اختلف أهل الفةرموويةتى :  ي (ـان الصابونـ) أبو عثمنويَذ نةكةر ـ 

اء ـاعة من علمـمـمد بن حنبل ، وجـمسلم صالة الفرض متعمدًا ، فكفره بذلك أحـال

 ن ــيْعِمَـجْأَ مْهِيْلَعَ هِـاللَّ ةُحْمَـ رَاء السلف ـاعة من علمـمـالسلف ... وذهب الشافعي وأصحابه وج

،  (2) ر : من ترك الصالة جاحدًا ((ـخبـها ... وتأولوا الـى أنه ال يكفر ما دام معتقدًا لوجوبـإل
ةديس جياوازن لة نةكردنى بةئةنقةستى موسَلمان بؤ نويَذة فةرزةكانى ـانى ئةهلى حـواتة : زاناي
بةو كارة بةكافرى زانيوة ، لة طةأل كؤمةَليَك لة  ) حنبل ( ى كورِىـ مد (ـ) أح، ثيَشةوا 

و هاوةآلنى ، و كؤمةَليَكى ترى زانايانى ثيَشني ـ  ) الشافعي (زانايانى ثيَشني ... وة ثيَشةوا 
رِةمحةتى خوا لة هةموويان بيَت ـ بؤ ئةوة رِؤشتوون كة بةو كارةى كافر نابيَت مادام باوةرِى بة 

فةرموودةكةيان ليَك داوةتةوة كة ئةطةر نويَذتةرك كردنةكةى نكوَلى واجبيَتى هةية ... وة بةوة 
 فةرزيَتى نويَذةكةى لةطةَلدا بيَت .

                                                
(1)

 ( . 66ـ  65ص ،  يـاعيلـمد بن إبراهيم اإلسمـبكر أح ـيألب، حديث ـ) اعتقاد أئمة ال 

(2)
 . ( 126ـ  125ص ،  ، للصابونـي حديثـ) عقيدة السلف وأصحاب ال 
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ش لة طيَرِانةوةى بؤضوونى زانايانى ئةهلى سوننة  مروزي (ـ) البة هةمان شيَوة ثيَشةوا 

من ذهب ـم)) وكان سةبارةت بة بةكافر دانان ، يان دانةنانيان بؤ نويَذنةكةر فةرموويةتى : 

 هُـاللَّ يَضِـ رَحديث الشافعي ـاء أصحاب الـمذهب ـ أي عدم كفر تارك الصالة ـ من علمـهذا ال

، واتة : لةو  (1) ي موافقيهم ـ ... الخ ((ـره ، وأبو عبيدة فـوأصحابه : وأبو ثور وغي ـ هُنْعَ
زانايانى نويَذنةكةر ـ لةبةكافر دانةنانى زانايانةى كة ئةم بؤضوونةيان هةبوو ـ واتة : بؤضوونى 

 ) أبو ثور (ئةهلى حةديس ثيَشةوا شافعى و هاوةآلنى بوون ـ رِةمحةتى خوايان ليَ بيَت ـ وةك : 

 طةَلياندا .ك بوو لةوانةى كة هاودةنط بوو لةيش يةكيَ ) أبو عبيد (جطة لةويش ، وة 
ة نووسني و ثةرتوكةكانياندا لةو زانايانةش كة جيَاوازى زانايانيان لةم بارةيةوة طيَرِاوةتةوة ل

رح السنة : ـ) ش ةش ل ) البغوي (، و  ( 270/ 3راف : ـ) كتاب اإلش لة منذر (ـ) ابن ال، 

 345/ 5 : ) االستذكار، و  ( 231ـ  230/ 4) التمهيد :  لة ر (ـ) ابن عبدالبدا ، و ـ (2/179

 ) ابن القيم (، و  ( 371/ 7اوى : جموع الفتـ) م ش لة ) ابن تيمية (دا ، وة ثيَشةوا ـ ( 610، 
 دا ، و جطة لةم زانايانةش .ـ ( 33) كتاب الصالة : ص يش لة 

سةى بةآلم كةسانى نةزان و بآ ئاطا لةم جياوازيةى نيَوان زانايانى سةلةف دةبينني ئةو كة
يان كافر نةزانيَت ، بةوةى تؤمةتبار دةكةن كة مورجيئةية !!! كة نويَذنةكةر بة رِةهايى بة

كاريطةرى مورجيئةى كةوتووةتة سةر !!! ئاشكراشة كة ئةم تؤمةتباركردنة سةرضاوة و سةراوى 
لة نةزانينةوةية !!! يان لة شويَنكةوتنى ئارةزووةكانةوةية ـ كة هةردووكيشيان زةرةريان زؤر بة 

ف بيَت ئةوا ئةو تؤمةتةيان زؤريَك لة زانايانى سةلةايني طةياندووة ـ ضونكة ئةطةر وائ
) الزهري ، دةطريَتةوة ، كة باوةرِيان وا بووة كة نويَذنةكةر لةبةر تةمةَلى كافر نية وةكو ثيَشةوا 

، و ضةندةها زاناى تر ، ئةم ووتةيةش ـ  افعي ، و أبو عبيد قاسم بن سالم (و مالك ، و الشَّ 
زانايانى ئةهلى  واتة : بةكافر دانةنانى نويَذنةكةر لةبةر تةمةَلى ـ ووتةيةكة لة دوو ووتةكةى

                                                
(1)

 . ( 956:  2: ، للمروزي ) كتاب تعظيم قدر الصالة  
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بوو لة ووتةى زانايانةوة شدا ئاماذةمان ثيَدا ، و ئاشكراسوننة ـ نةك مورجيئة ـ هةروةكو لة ثيَ
 ، بةآلم سةرةرِاى ئةوةش دةبيَت ـ لةم باسةدا ـ دوو خاأل رِةضاو بكريَت :

و ى ـ يةكةميان : ئةو زانايانةى ئةهلى سوننة كة نويَذنةكةر بةكافر نازانن ـ لة بةر تةمةَل
ترسناكيةكى زؤرداية ـ هةروةكو ثيَشةوا ئةلبانى بة بةتاونبارى دةزانن ، لةالى ئةوان لة

ومرِا يةك طةأل بريوباوةرِى مورجيئةى طربرِيوة ـ ئةمةش بةهيض جؤريَك لةرِاشكاوى ئةوةى دة
 ثيَشرت ئةوة ئاشكرا كرا كة مورجيئة دةَليَن :ناطريَتةوة ، ضونكة لة

، كةضى ئةم زانايانة كة نويَذنةكةر بةكافر نازانن لةبةر تةمةَلى  ئيمان نيةكردةوة لة
 ئيمان دةزانن ، و نةكردنى لة ئيمان كةم دةكاتةوة .ثيَضةوانةى ئةوةن !!! و نويَذ لة

نيَوان رِووكةش و دَلدا نية ، بةآلم نويَذنةكردن لةآلى ورجيئة ووتووشيانة : ثةيوةندى لةوة م
 بة فاسق و تاوانبار دادةنريَت !!! ئةم زانايانةى ئةهلى سوننة

! كةضى لةالى ئةمان نويَذنةكردن وة لةالى مورجيئة تاوان كاريطةرى لةسةر ئيمان نية !!
ئيمان كةم دةكاتةوة ، رِةنطة بطاتة ئةوةى كة خاوةنةكةى بكةويَتة كوفرةوة ، هةروةكو ثيَشةوا 

شك فيه أن التساهل بأداء ركن من  ا الـمـ)) ومئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 

ى ـي الكفر ... فيخشى علـا يعرض فاعل ذلك للوقوع فـمـهذه األركان األربعة العملية م

، واتة : وة لةوانةى كة طومانى  (1) ه ((ـى الكفر والعياذ باللَّ ـهاون بالصالة أن يموت علـمن ت
كردنى ئةم بنةواية لةم ضوار بنةوا بةجآ يَية كة بآ بايةخى و بة كةمطرتنى جتيَدا نية ئةوة

كردارية ، يةكيَكة لةو هؤكارانةى كة ئةطةرى ئةوةى هةية خاوةنةكةى خباتة كوفرةوة ... وة ترسى 
 ئةوةش هةية لةسةر ئةو كةسة كة لةسةر كافريَتى مبريَت ، خوا ثةنامان بدات .

ةو زانايانةى ئةهلى نيَوان ووتةى ئا دةبيَت كة : هيض ثةيوةنديةك لةبةمةش ئةوة ئاشكر 
 سوننة ـ كة نويَذنةكةر بةكافر نازانن لة بةر تةمةَلى ـ و ووتةى مورجيئةدا نية !!! 

دووةميان : ئةم تؤمةتةى كة دةدريَتة ثاأل زانايانى ئةهلى سوننة ، كة مورجيئةن !!! 
و درؤيةكى  بةر تةمةَلى ـ تؤمةتباركردنيَكى كؤن ،ر نةزانينيان بؤ نويَذنةكةر ـ لةبةهؤى بةكاف

كؤنة لةسةر زمانى بيدعةكارانةوة بيسرتاوة ، بةآلم ئيَستا ثؤشاكيَكى نويَى لةبةر كراوة ، 

                                                
 . ( 213ـ  212/  1: ، لشلبانـي ) السلسلة الضعيفة  (1)
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)) أن طائفة  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بؤمان دةطيَرِيَتةوة كة : ) أبو الفضل السكسكي (هةروةكو ثيَشةوا 

ها ـ أي : لقول ـهم مرجئة لقولـمنصورية يتهمون أهل السنة بأنـمن أهل البدعة تسمى بال

ى الصحيح من ـها مسلم علـم يكن جاحدًا لوجوبـأهل السنة ـ إن تارك الصالة إذا ل

ان عندهم قول ـى أن اإليمـمد ، ويقولون هذا يؤدي إلـمذهب : أي من مذهب اإلمام أحـال

ى ون ، ئةهلبراو، واتة : كؤمةَليَك لة بيدعةكاران كة بة مةنصوريةكان نا (1) بال عمل !!! ((
: سوننة بةوة تؤمةتبار دةكةن كة مورجيئةن لةبةر ئةو ووتةيةيان ـ واتة ووتةى ئةهلى سوننة ـ 

بؤضوونى ثيَشةوا  كة نويَذنةكةر ئةطةر نكوَلى لةطةَلدا نةبيَت موسَلمانة لةووتةى هةَلبذاردة لة
ئيمان لة دا ـ وة ووتوويانة ـ مةنصوريةكان ـ : ئةم ووتةيةش ئاكامى ئةوةية كة ـ مد (ـ) أح

 الى ئةو زانايانة ووتةى بآ كردةوةية .
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة هةمان سةرضاوةدا ئةو تؤمةت و  ) السكسكي (ثاشان ثيَشةوا 

 طومانةى بةرثةرض داوةتةوة .
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ( . 96ـ  95: ص ، للسكسكي ي معرفة عقائد أهل األديان ـرهان فـ) الب (1)
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 حوكم كردن بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة
 : و ثةيوةندى بة ئيرجاوة ( هُ ـاللَّ  َل زَ نْ ا أَ مَ  رِ ـيْ غَ بِ  مُ كْ ُح ـ) الْ 

 

كردن بةوةى كة خواى ثةروةردطرا دايطرتووة و ناردوويةتى بؤ بةندةكانى  بيَطومان حوكم
يَت ـ سةالمى خوايان لةسةر بةيانةى كة ثيَغةمبةران ـ صةآلت ويةكيَكة لةو ثيَويستية شةرعي

ُ انلذبِي نَِي  ]ثةروةردطار فةرموويةتى : بؤى هاتوون ، هةروةكو  ًة َواِحَدةً َفَبَعَث اَّللذ مذ
ُ
ََكَن انلذاُس أ
ِ ِِلَْحُكَم َبنْيَ انلذ  نَْزَل َمَعُهُم الِْكتَاَب بِاْْلَق 

َ
ِيَن َوُمنِْذرِيَن َوأ ِ  [ هِ هِس فِيَما اْخَتلَُفوا فِياهُمبَّش 

ريَتى بكات ةدادوحوكم و  بؤ ئةوةىكتيَب و ثةرتوكى لةطةَلدا ناردوون ، واتة :  ( 213) البقرة : 
بيَت يان لة كار  نيَوانةوة سةبارةتى لة بريوباوةرِلة نيَوان خةَلكدا لةوةى كة جياوازيان كةوتووةتة 

 نةهيَشتنى ستةمةكان .و و كردارى رِؤذانةيان ، 
خواى ثةروةردطاريش سةرزنشتى ثشت هةَلكةرانى ئةوانةى كردووة كة حوكم ناكةن بةوةى 

ة ، و بة سيفةتيَكى خراثى ئوممةتانى خاوةن كتيَبى ئامسانيةكانى ـ كة جولةكة و كة دايبةزاندةو
وتُوا  ]خاض ثةرستةكان دةطريَتةوة ـ باس كردووة ، هةروةكو فةرموويةتى : 

ُ
ِيَن أ لَْم تََر إََِل اَّلذ

َ
أ

ِ ِِلَْحُكَم بَيْنَُهْم  ُثمذ َيتََوَّلذ فَرِيٌق مِنُْهْم وَُهْم نَِصيبًا مَِن الِْكتَاِب يُْدَعْوَن إََِل كِتَاِب اَّللذ
 ، لةم ئايةتةدا خواى ثةروةردطار حاأل و بارى ئوممةتانى ثيَش ئةم ( 23) آل عمران :  [ ُمعْرُِضونَ 

ئوممةتانى خاوةن كتيَبة ئامسانيةكان كة خواى ثةروةردطار نيعةمةتى ئوممةتةمان بؤ دةطيَرِيَتةوة لة
دبوون كة ليَرةدا مةبةست ثيَيان جولةكةكانة ، دةبوايا ثآ بةخشينى كتيَبى ثآ كةرم كر

خيَراترين و داوةرترين و ملكةض ترين ئوممةت بايةن ، بةآلم كة بانط كران بؤ ئةوةى ثابةند بن بة 
هةَلكرد و بةرنطارى بوونةوة  ـآكةضى بةجةستة و بة دأل ثشتيان لحوكمى خواى ثةروةردارةوة 

نشت و زةمكردنيَكة بؤيان بؤ ئةوةى ئيَمةى موسَلمان بةدةردى !!! ئةو طيَرِانةوةش وةكو سةرز
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 

إِنذَما ََكَن قَْوَل الُْمْؤمِننَِي إِذَا ُدُعوا إََِل  ]دا فةرموويةتى : بيَت كة خواى ثةروةردطار لة وةسفيان
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ولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن َوَمْن يُِطِع 
ُ
َطْعنَا َوأ

َ
ْن َيُقولُوا َسمِْعنَا َوأ

َ
ِ َورَُسوِلِ ِِلَْحُكَم بَيْنَُهْم أ َ اَّللذ اَّللذ
 ِ ولَئ
ُ
َ َويَتذْقهِ فَأ  . ( 52،  51) النور :  [َك ُهُم الَْفائُِزوَن َورَُسوَلُ َويَْخَش اَّللذ

ِ َورَُسوِلِ ِِلَْحُكَم بَيْنَُهْم إِذَا فَرِيٌق مِنُْهْم  ]يان فةرموويةتى :  ِإَوَذا ُدُعوا إََِل اَّللذ
، لةم ئايةتةشدا وةكو ئايةتى ثيَشوو خواى ثةروةردطار سةرزنشت و  ( 48) النور :  [ ُمعْرُِضونَ 

ستةمكار و كةسانى دأل نةخؤش و ئيمان الواز دةكات كة ئةطةر بانط بكريَن  زةمى كؤمةَليَك
دادوةريان لة نيَواندا بكات ئةطةر حوكم و   بؤ ئةوةى كة خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى

كيَشةيةك كةوتة نيَوانيانةوة ، ئةوا دةبينيت ياساكانى سةردةمى نةفامى ، و ناشةرعيةكان 
هةَلدةكةن ، هةموو ئةوةش لةبةر  ـآوكمة شةرعسةكاندا ، و ثشتيان لح هةَلدةبذيَرن بةسةر

 . (1)شويَنكةوتنى ئارةزووةكانيانة 
بةآلم جوابدانةوةى ئيماندارانى بؤ ئةم داواكاريةى ـ واتة : حوكم كردن بةوةى كة خواى 

ناردوويةتى ـ بة سيفةتيَكى ضاك داناوة ، و باسى ليَوة  ثةروةردطار بؤ ثيَغةمبةرةكةى 
إِنذَما ََكَن قَْوَل الُْمْؤمِننَِي إِذَا ُدُعوا إََِل  ]كردووة ، هةروةكو لة وةسفى ئيمانداراندا فةرموويةتى : 

ولَئَِك هُ 
ُ
َطْعنَا َوأ

َ
ْن َيُقولُوا َسمِْعنَا َوأ

َ
ِ َورَُسوِلِ ِِلَْحُكَم بَيْنَُهْم أ ،  ( 51) النور :  [ُم الُْمْفلُِحوَن اَّللذ

كاتيَكدا كة بانط دةكريَن بؤ ئةوةى كة خواى ا ووتةى باوةرِدارانى تةواو ـ لةواتة : تةنه
دادوةرى و ( واتة : سوننةتةكانى )  و ثيَغةمبةرةكةى  (واتة : قورئانةكةى  )ثةوةردطار 

ستى داواكاريةكة بووين ، ملكةضيشني ، ئا نيَواندا بكةن ـ ئةوةية كة دةَليَن : طويَبيحوكميان لة
 ئةو جؤرة كةسانةن سةرفرازى دونيا و دوارِؤذيشن .

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 

ْْلَاِب  ]وويةتى : فةرم
َ
وَِّل اْۡل

ُ
 . ( 179) البقرة :  [َولَُكْم ِِف الْقَِصاِص َحيَاةٌ يَا أ

ة سيفةتى ئيماندارانة ، و ثشت كةواتة حوكم كردن بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندو
ى سيفةتى جولةكة و خاض ثةرستانة ، هةروةكو خواى يَهةَلكردن و حوكم نةكردن ث ـآل

                                                
(1)

 ( . 1/571ر السعدي : ـتفسي ) برِوانة : 
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َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما  ]ثةروةردطار دةربارةيان ضةندةها ئايتى دابةزاندووةتة خوارةوة ، لةوانةش : 
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن 

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
الُِموَن  ]و  [أ ولَئَِك ُهُم الظذ

ُ
ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن  ]و  [أ

ُ
 . [أ

ا لة خؤى و باوكى بيَت ـ لة باسى هؤكارى هاتنة ـ رِةزاى خو ) ابن عباس (كة ثيَشةوا 

،  (1) (( ودِ هُ يَ الْ  نَ مِ  نِ ـيْ تَ فَ ائِ ي الطَّ ـفِ  هُ ـا اللَّ هَ ـلَ زَ نْ )) أَ خوارةوةى ئةم ضةند ئايةتةدا فةرموويةتى : 
 واتة : خواى ثةروةردطار ئةم ئايةتانةى سةبارةت بة دوو كؤمةَلى جولةكة دابةزاندووة .

                                                

(1)
جه ألثر ) ابن عبـاس ( ـخريـي تـف ى ـ الَعَتَ هُـاللَّ هُمَحِـ رَي ـر األلبانـمحدث الشيخ ناصـلعالمة القال ا 

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما  ]:  ـى الَعَتَـ ي قوله ـف
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
، ي ) السلسلة الصحيحة ـف [ أ

َوَمْن  ]حت عنوان : سبب نـزول ـت،  2552 ، برقم : 116ـ 109ص : القسم األول ، مجلد السادس ـال
نَْزَل 

َ
 االعتقادي ( :  رـي غيـاآلية ، وأن الكفر العمل [لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  ] : أنزلـ  لَّجَوَ زَّعَـ  هـ)) إن اللَّ 
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
ولَئَِك ُهُم  ] و [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ُ
أ

الُِموَن  ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ  ] و [الظذ
ُ
ن مـن اليهـود وكانـت ـي الطائفتيــه فــها اللَّ ـقال ابن عباس : أنزل [ أ

زة ( مـن ـ) العزي ل قتلهـى أن كل قتيـجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا علـي الـاألخرى فا قد قهرت ـمـإحداه

مائـة وسـق ، فكـانوا  مسون وسقا ، وكل قتيل قتلـه ) الذليلـة ( مـن ) العزيـزة ( فديتـهـ) الذليلة ( فديته خ

 مـ، ويومئذ ل ه ـمقدم رسول اللَّ ـفذلت الطائفتان كلتامها ل مدينة ،ـال ى ذلك ، حتى قدم النبي ـعل

ى ـي الصلح ، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيال ، فأرسلت ) العزيزة ( إلـا عليه وهو فـم يوطئهمـيظهروا ول

ا واحـد ، ـن قـط دينهمــي حييـائة وسق ، فقالت ) الذليلة ( : وهل كان هذا فـ) الذليلة ( أن ابعثوا إلينا بم

ا مـنكم ـا أعطيناكم هذا ضيمـضهم نصف دية بعض ؟! إنا إنما واحد ، دية بعـمـا واحد ، وبلدهـونسبهم

ثـم ارتضـوا  ا ،ـهيج بينهمــحرب تــحمد فال نعطـيكم ذلـك ، فكـادت الــلنا ، وفرقا منكم ، فأما إذ قدم م

 بينهم . ه ـجعلوا رسول اللَّ ـى أن يـعل

 مـنكم ، ولقـد حمد بمعطـيكم مـنهم ضـعف مـا يعطهـمـه ما مــثم ذكرت ) العزيزة ( فقالت : واللَّ 

ر لكم رأيـه ؛ إن أعطـاكم ـخبـحمد من يـى مـهم فدسوا إلـا منا ، وقهرا لـصدقوا ، ماأعطونا هذا إال ضيم

ــفدسـوا إلـ . حكموهـم يعطكم حذرتم فلـم تــما تريدون حكمتموه ، وإن ل ناسـا مـن  ه ـى رسـول اللَّ
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ئايا ئةطةر هةر تاكيَك لة موسَلمانان ـ كاربةدةست بيَت يان هةر تاكيَكى ترى : بةآلم 
موسَلمان ، ضونكة ئةو كارة ثةيوةست نية تةنها بة كاربةدةستانةوة !!! هةروةكو كةسانيَكى 

                                                                                                                                      

ه رسوله بأمرهم كله ـر اللَّ ـأخب ه ـاللَّ  ا جاء رسولـفلم ه ـهم رأي رسول اللَّ ـروا لـن ليخبـمنافقيـال

ِيَن  ]:  ـ لَّجَوَ زَّعَـ ه ـوما أرادوا ، فأنزل اللَّ  ِيَن يَُسارُِعوَن ِِف الُْكْفرِ ِمَن اَّلذ َها الرذُسوُل ََل َُيُْزنَْك اَّلذ يُّ
َ
يَا أ

نَْزَل  ]ى قوله : ـإل [ قَالُوا آَمنذا
َ
ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ُ
ُ فَأ ه ـا واللَّ ـثم قال : فيهم [ اَّللذ

 ( . ـ لَّجَوَ زَّعَـ ه ـا عنى اللَّ ـمـنزلت ، وإياه

( مـن طريـق عبـدالرمحن 95/1/ 3: ر ـمعجم الكبيــي ) الـي فـرانـ( والطب1/246مد )ـأخرجه أح

 عن ابن عباس قال : فذكره . عتبة بن مسعوده بن ـاللَّ ه بن عبدـاللَّ أبيه عن عبيدي الزناد عن ـبن أب

ي ـمنذر وأبــي داود أيضـا وابـن جريـر وابـن الــ( ألبـ2/281: ي ) الـدر املنثـور ـوعزاه السيوطي فـ

( مـن  10/352ج، 12037 :ر ـي ) التفسيــوهو عنـد ابـن جريـر فـ الشيخ وابن مردوية عن ابن عباس ،

 يـ( نـزول اآليـات الـثالث فـ 3576 عباس . وعند أيب داود )ي إسناده ابن ـيذكر ف مـهذا الوجه ، لكنه ل

( بعـد مـا 6/160 ر )ـالتفسي يـر فـا يومهه قول ابن كثيـمـفقط خالفا لر ـي قريظة والنضيـاليهود خاصة ف

 ي الزناد عن أبيه نحوه !ـحديث ابن أب مطولة : ) ورواه أبو داود منـمد هذه الـساق رواية أح

م أر ـي القاسم ( أنه حسن إسناده . ولــي الذب عن سنة أبـالروض الباسم فوقد نقل عن صاحب ) 

 ي بعض كتبه األخرى .ـر ( فلعله فـي كتابه : ) التفسيـهذا ف

من ـالرحـبدع ىـريف ، فإن مداره علــن هذا اإلسناد هو الذي تقتضيه قواعد هذا العلم الشـحسيـوت

 ا قدم بغداد ، وكان فقيها ( . ـمـر حفظه لـصدوق ، تغيحافظ ( : ـا قال الـي الزناد ، وهو كمـبن أب

ي الزناد ، وهو ـأب من بنـالرحي بنحوه ، وفيه عبدـرانـمد والطبـ( : ) رواه أح7/16هيثمي )ـفقول ال

 مد ثقات ( .ـضعيف ، وقد وثق ، وبقية رجال أح

 نه يرجح قول من ضـعفه: فقوله فيه : ) ضعيف ، وقد وثق ( ليس بجيد ، أل) أي : األلبانـي ( قلت 

حق أنه وسط ، وأنه حسن احلديث ؛ إال أن خيالف ، وهذا مما اليسـتفاد مـن قولـه ـى قول من وثقه ، والـعل

 ه أعلم .ـذكور فيه . واللَّ ـمـال
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جطة لةوةى كة بة ردنكـ واتة : تاوانى حوكم نةزانكار تيَطةيشتوون !!! ـ بكةويَتة ئةم تاوانةوة 
 !!! ض حوكميَكى دةبيَت ، و ض مةرجيَكى بؤ دانراوة ؟!ةردطار ناردوويةتية خوارةوة ـ خواى ثةرو

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 

 وون كراوةتةوة ، لةوانةش كة لة بارةيةوة رِوونكردنةوةيان داوة :و رِ
ة ـ رِةزاى خوا لةخؤى و باوكى بيَت ـ ـ ) ابن عباس ( هاوةَلى بةرِيَزى ثيَغةمبةرى خوا 

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن  ]رِاظةى ئةم ئايةتةدا : كة لة
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
لة سورةتى  [َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

 هِ لِ ُس رُ وَ  هِ بِ تُ كُ وَ  هِ تِ كَ ئِ اَل مَ وَ  هِ ـاللَّ بِ  رَ فَ كَ  نْ مَ كَ  َس يْ لَ ، وَ  رٌ فْ كُ  هِ بِ  يَ )) هِ فةرموويةتى :  ائدة (ـمـ) ال

م وةكو ئةو كةسة نية ، واتة : ئةوةى كة تيَيداية بةكوفر دةذميَردريَت ، بةآل (1) (( رِ ِخ اآْل  مِ وْ يَ الْ وَ 
 رِؤذى دوايى كردبيَت .ثةروةردطار وفريشتة وكتيَب وثيَغةمبةرانى و بةكة كوفرى بةخواى 

يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة يةكيَكة لة شويَنكةوتوان ـ واتة : التابعني ـ  ) طاووس (وة 

ةو جؤرة كوفرانةى ، واتة : كوفريَك نية ل (2) (( ةِ ـلَّ مِ ـالْ  نِ عَ  ُل قُ نْ يَ  رٍ فْ كُ بِ  َس يْ )) لَ فةرموويةتى : 
 مرؤظ لة ئايني دةربكات . كة

 رٌ فْ )) كُ يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ي َربَّاح (ـ) أبى كورِى ـ ) عطاء (هةروةها 

، واتة : كوفرةكة كوفرى بضووكة ، و  (3) (( ٍق ْس فِ  ونَ دُ  ٌق ْس ، فِ  مٍ لْ ظُ  نَ وْ دُ  مٌ لْ ظُ ، وَ  رٍ فْ كُ  نَ وْ دُ 
 زوَلمةكةش زوَلمى بضووكة ، و فاسقيَتيةكةش فوسقى بضووكة .

ئيسالم دةرناكات ، و حوكمى  ئةجنامدةرى لة هةر ئةوةش ـ كة كوفرى بضوكة و
 ة ـ بةـ ) حنبل (ى كورِى ـ مد (ـ) أحثاشطةزبوونةوةى بةسةردا نادريَت ـ دةقى ووتةى ثيَشةوا 

                                                
(1)

 . وإسناده صحيح (، مروزي ـ) أخرجه ال 

(2)
 . وإسناده صحيح (، مروزي ـ) أخرجه ال 

(3)
 صحيح ( .مروزي بإسناد ـ) أخرجه ال 
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اتووة ، و بؤضوونى ثيَشةوا ـدا هـ ( 192/ 2 ي :ـ) مسائل ابن هانرِةمحةت بيَت ـ هةروةك لة 
 دا .ـ ( 45ان : ص ـ) كتاب اإليميشة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة  ) أبو عبيد القاسم بن سالم (

جؤرى كوفرى ة تةنها ئةجنام دانى ئةو كارة لةهةموو ئةم ووتانةش ئةوة ئاشكرا دةكةن ك
طةورة نية ، بةوةش حوكم كردن بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، وةكو هةموو 
تاوانةكانى ترة كة بة كوفر ناويان هاتووة و باسيان ليَوة كراوة ، وةكو كوشتنى موسَلمان كة 

، واتة : وة كوشتنى  (1) « رٌ فْ كُ  هُ الُ تَ قِ وَ  »لة وةسفيدا فةرموويةتى :  ثيَغةمبةرى خوا 
ى يَدا كوفرى بضووكة ، و خاوةنةكةى ثموسَلمانيش كوفر و بآباوةرِية ، بةآلم مةبةست ليَرة

ةآلَلدانان ـدةرناضيَت لة ئيسالم ، مةطةر بريوباوةرِيَكى كوفرى ثيَوةى ثةريوةست بيَت ، وةكو بةح
 !!!! (2)ى ئةو تاوانة ـ ) االستحالل (

)) واإلنسان ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةبارةيةوة فةرموويةتى :  يمية () ابن تهةروةكو ثيَشةوا 

مجمع ـرع الـمجمع عليه ، أو بدل الشـحالل الـمجمع عليه ، أو حرم الـحرام الـمتى حلل ال

َوَمْن  ] ن :ـى أحد القوليـي مثل هذا نزل قوله علـعليه ، كان كافرًا مرتدًا ، باتفاق الفقهاء وف
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن 

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
مستحل ـأي : هو ال،  ( 44ائدة : ـمـ) ال [لَْم َُيُْكْم بَِما أ

، واتة : مرؤظ ض كاتيَك حةراميَك كة زانايان هاودةنط و  (3) ه ((ـر ما أنزل اللَّ ـللحكم بغي
كؤرِان لةسةرى حةآلأل بكات ، يان حةآلَليَك كة زانايان هاودةنط و كؤرِان لةسةرى حةرام بكات 

وا بآباوةرِ و ، يان شتيَكى شةرعى كة زانايان هاودةنط و كؤرِان لةسةرى بطؤرِيَت ، ئة

                                                
(1)

 مسلم ( .البخاري ورواه )  

(2)
) االسـتحالل  دا: ثيَويستة جياوازى بكةين لةنيَوان حةصركردنى كوفر تةنها لةبةحةآلَلكردنى دَل ميَدةَل 

ة ثيَشدا رِوونكرايةوة ـ لة طةأل رِةضـاوكردنى مـةرجى    ـةروةك لـكة بؤضوونى مورجيئةى طومرِاية ـ ه القلبي ( 
جطـة لـةوة دةكـةن كـة خـواى ثـةروةردطار       بةكاربةدةستانةى كةحوكم تةكفريكردنى ئةو كةس وبؤ  ) االستحالل (

 دايبةزاندووة ! ضونكة ئةمةيان ثرس وباسيَكة وئةوةشيان يةكيَكى تر ، جا بةئاطابة نةك بكةويتة هةَلةوة !

(3)
 ( . 267/ 3: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م 
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ى يَزانان ، وة سةبارةت بةم جؤرانة وهاوشيَوةكانيان ـ بةثةرعئايني بةكؤرِاى شثاشطةزبووةتةوة لة
ولَئَِك ُهُم  ]بؤضوونةكان ـ ئةم ئايةتة دابةزيوة : يةكيَك لة

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

، واتة : ئةو كةسةية كة حوكم كردن بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار  [الََْكفُِروَن 
 وة بةحةآلأل دةزانيَت .دايبةزاندو

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  من بن حسن آل الشيخ (ـ) عبداللطيف بن عبدالرحوة ثيَشةوا 
خالف الكتاب ـريعة باطلة تـى شـمستند إلـحرم التحكيم إذا كان الـا يـ)) وإنمفةرموويةتى : 

وأهواؤهم ، ر وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم ـوالسنة ، كأحكام اليونان واإلفرنج والتت

رها ـاء ، أو غيي الدمـحكم هبذا فـجارية . فمن استحل الـهم الـوكذلك سوالف البادية وعادات

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  ]: ـ ى الَعَتَـ  فهو كافر ، قال
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
 ( 44ائدة : ـمـ) ال [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ر ، ـمراد هنا كفر دون الكفر األكبـرين : أن الكفر الـمفسـ، وهذه اآلية : ذكر فيها بعض ال

ر مستحل لذلك ، لكنهم ال ـه ، وهو غيـر ما أنزل اللَّ ـها تتناول من حكم بغيـهم فهموا أنـألن

، واتة : لةو كاتةدا  (1) لة ((ـمـخرج عن الـي عمومها للمستحل ، وأن كفره مـينازعون ف
نة بكاتة سةر تةشريعيَكى ثوضةأل كة ثيَضةوانةى قورئان و دادوةريةكة حةرام دةبيَت كة متما

سوننةت بيَت ، وةكو سيستةم و ئةحكامى يؤنانى ، يان بيانى ، يان تةتةرى ، و ياساكانيان كة 
سةضاوةى بؤضوون و ئارةزووةكانيانة ، هةروةها داب و نةريتى عةشايةرى كة تيايانداية ، بؤية 

خويَنيش ئةوا كافر و بآ باوةرِ ةحةآلأل بزانيَت لةخويَن ، جطة لةى بةو شتانة بهةر كةسيَك دادوةر
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  ]دةبيَت ، خواى ثةروةردطار فةرموويةتى : 

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
 [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ليَرةدا  ) الكفر (رِاظةوانان سةبارةتى فةرموويانة : ووشةى ، وة ئةم ئايةتةش ، هةنديَك لة
انة دةطريَتةوة كة ى كوفرى بضووكة ، ضونكة بةديدى ئةوان وا تيَطةيشتوون كة ئةويَمةبةست ث

ئةو جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، بةآلم بةبآ بةحةآلَلدانان بؤ حوكم دةكةن بة
دةطريَتةوة ، و طشتيَتى حوكمةكةدا جياواز نني كة بةحةآلَلدانةر كارةى ، بةآلم رِاظةوانان لة

 كوفرةكةشى لةو جؤرة كوفرانةية كة مرؤظ لة ئايني دةردةكات .
                                                

(1)
 ( . 71ص) منهاج التأسيس والتقديس :  
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لة وآلتى  ) اللجنة الـدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (وة بةهةمان شيَوة طةوةرة زانايانى 

ر ، ـائزًا فهو كفر أكبـده جـل ذلك ، واعتقـ)) لكن إن استحفةرموويانة :  ) السعودية (

، واتة : بةآلم ئةطةر ئةو كارةى بةحةآلأل  (1) ة ((ـلـمـرج من الـخـر يـوفسق أكبر ، ـوظلم أكب
دانا ، وبريوباوةرِى وابوو كة دروستة ، ئةوة كوفرى طةورةية ، و زَلمةكةش طةورةية ، 

 وفوسقةكةش هةر طةورةية .
يَت ـ ـ بة رِةمحةت ب ) عبدالعزيز بن باز (وة ثيَشةوا و موفتى ثيَشووى وآلتى سعودية 

 رق األوسط (ـ) الشرِؤذنامةى رِةمحةت بيَت ـ كة لة لبانى ـ بةفةتوايةكى ثيَشةوا ئةسةبارةت بة
جواب ـى الـ)) اطلعت علدا بآلوبوويةوة فةرموويةتى : ـ مسلمون (ـ) ال، و رِؤذنامةى 

ي ـ وفقه ـر الدين األلبانـحمد ناصـمفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ مـال

مسلمون الذي أجاب به فضيلته ـرق األوسط وصحيفة الـي جريدة الشـمنشور فـه ـ الـاللَّ 

ر تفصيل ، فألفيتها كلمة قيمة قد ـه من غيـر ما أنزل اللَّ ـر من حكم بغيـمن سأله عن تكفي

جوز ألحد من ـه ـ أنه ال يـن ، و أوضح ـ وفقه اللَّ ـمؤمنيـحق ، وسلك سبيل الـأصاب فيه ال

ه بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك ـر ما أنزل اللَّ ـأن يكفر من حكم بغيالناس 

حمد ـ) مرِةوايةى كة خاوةن شكؤ شيَخ ئةو وةآلمة سودبةخش و اطادارم لة، واتة : ئ (2) بقلبه ((

 رق األوسط (ـ) الشـ خوا بيثاريَزيَت ـ فةرمووبووى ، و لة رِؤذنامةى  ي (ـرالدين األلبانـناص

كةسةى دابووةوة سةبارةت دا بآلوكرابووةوة و كة تيَدا بةرِيَزيان وةآلمى ئةو ـ مسلمون (ـ) ال، و 
كردنى ئةوةى كة حوكم دةكات بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار بةبآ تةفصيأل !! : بةكافر

رِدارانى تيَدا بؤية بينيم ووتةيةكى ثوخت و دروستة و حةق و رِةوايى تيَدا ثيَكاوة ، و رِيَبازى باوة

                                                
(1)

احة الشيخ ابن باز ، ونائبه : عبد الرزاق عفيفـي ـمفتون : الرئيس : سمـ، ال 5741) فتوى رقم :  

 ه الغديان ( .ـ، وعضو : عبد اللَّ 

(2)
 هـ ( .12/5/1416، تاريخ :  6156عدد : ، رق األوسط ـ) جريدة الش 
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طرتووةتة بةر ، وة ئةوةشى رِوونكردووةتةوة تيَيدا ـ خواى ثةروةردطار سةركةوتووى بكات ـ كة 
نابيَت هيض كةسيَك هةستيَت بة تةكفريكردنى ئةو كةسةى كة حوكم دةكات بةجطة لةوةى كة 

يَت كة ئةو كارةى خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، ئةوةش تةنها بة كردةوةى رِةهاى بآ ئةوةى بزان
 لة دَلدا بةحةآلأل داناوة ، يان نة ؟!

بؤ حوكمدان لةسةر  االستحالل (واتة :  )كةواتة بةمةرج طرتنى بوونى بة حةآلَلدانان 
ئةو كةسةى كة حوكم بةجطة لةوة دةكات كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ـ وةك ضؤن لة 

وننة و جةماعةية ، نةك زانايانى ئةهلى س ووتةى زانايانى ثيَشوو دةردةكةويَت ـ بؤضوونى
ورجيئةى طومرِا وةك سةرة نةزانكار و هاومةزهةبة سةردةميةكانى خةواريج ـ بؤضوونى م

ـ بانطةشةى بؤ دةكةن و  (1)هةروةك ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ناوزةدى كردوون 
 زانايانى ئةهلى سوننةى ثآ تؤمةتبار و لةكةدار دةكةن !!!

                                                
(1)

عن كتاب : ـ  هُـاللَّ هُمَحِـ رَ يـالدين األلبانرـحمد بن ناصـمجدد : مـر اإلمام الـحدث العصـل مـ)) سئ 

 ي ( هل رأيته ؟ـحوالـي الفكر اإلسالمي لسفر الـ) ظاهرة اإلرجاء ف

 ي ؟ـمجلد الثانـي الـموجودة فـي ـ يا شيخنا ـ خاصة الـحواشـقال الشيخ : رأيته فقيل له : ال

ا كنـت ـن سـنة حينمــنحو أكثر مـن ثالثيـفقال الشيخ : كان عندي ـ أنا ـ رأي صدر مني يومًا ما منذ 

 اعة التبليغ ؟ـمـي جـجلس حافل عن رأيي فـي مـجامعة ] اإلسالمية [ وسئلت فـي الـف

اعة الـذين ـجمــهؤالء الـي أن أقول بالنسبة لــي بالـاآلن خطر فو «رية ـصوفية عص »فقلت يومئذ : 

حافظ الـذهبي ـ خـالفوا ـجاوبًا مـع كلمـة الــر وخالفوا السلف ـ وأقول هنا تـحاضـر الـي العصـخرجوا ف

 ر من مناهجهم .ـي كثيـالسلف ف

هم ـن نقـرأ مـن كالمهـم ـ ألنــخروج اآلن حيــرية ، فهذا يشبه الـي أن اسميهم : خارجية عصـفبدا ل

ر مرتكب الكبائر . لكـنهم ـ ولعـل هـذا مـا أدري أن ـي تكفيـخوارج فـي الواقع ـ كالمهم ينحو منحى الـف

 ! ـ غفلة منهم أو مكر منهم . أقول

َلذ َتْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو  ]:  ـى الَعَتَـ من باب قوله ـ أيضا ـ وهذا أقوله 
َ
َوََل ََيْرَِمنذُكْم َشَنآُن قَْوٍم لََعَ أ

 َ ُقوا اَّللذ ْقَوى َواتذ قَْرُب لِلتذ
َ
 .  ( 8:  ائدةـمـال)  [أ
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 بة ايانةى كورت هةَلهيَنانى كوفر لةنيَوان بؤضوونى طومرِوة هيض ثةيوةنديةكيش نية لة
 ) االستحالل (دا كة بؤضوونى مورجيئة ، و ئةوةى كة بةحةآلَلدانان ـ ) االستحالل (حةآلَلدانان 

بةمةرج بطريدريَت بؤ بةكافردانانى ئةو كةسةى كة حوكم ناكات بةوةى كة خواى ثةروةردطار 
 بةزاندووةتة خوارةوة هةروةكو بؤضوونى ئةهلى سوننة و جةماعةية !!!داي

ن سةرةرِاى  ) االستحالل (لةو باوةرِةشدام هاوشيَوةيى ناوةكان ـ كة هةردوو بةحةآلَلدانان 
جياوازى ناوةرِؤكةكان ـ ئةو سةرة نةزانكار و تووتى ئاسايانةى خستووةتة ئةو هةَلةيةى كة 

ثيَشةوايانى بةوة تؤمةتبار بكةن كة هاودةنطن لة طةأل مورجيئةى  ئةهلى سوننة و زانايان و
يَواوة و وةكو ش ـآانة دةَليَن كة رِاستيةكانيان لطومرِادا !!!! بةآلم تةنها ئةوة بةو جؤرة كةس

طؤماوى نةزانني و جةهلى خؤياندا دةكةون و هةَلدةستنةوة : هةموو مسيأَل كةسى شةو كويَر لة
 نية ، و هةموو خرِيَكيش طويَز نية ؟!زةرديَك هةمزة ئاغا 

ثاش ئةم خستنةرِووة بؤ ووتة و بؤضوونى زانايان لةبارةى حوكمى حوكم نةكردن بةوةى كة 
خواى ثةروةردطار دابةزاندووة و ئةو مةرجةى كة لةو بارةيةوة بةمةجيان داناوة ، بابزانني 

ضية ؟ و ئايا ئةم ثيَشةواية ـ بة  بؤضوونى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةم بارةيةوة
رِةمحةت بيَت ـ هيض ثيَضةوانةى زانايان و ثيَشةوايانى ثيَش خؤى بووتةوة ـ بة رِةمحةت بن ـ يان 
نة ؟!!! ئةوةش بة هيَنانةوةى ضةند ووتةيةكى ئةم ثيَشةواية ـ سةرةرِاى ئةو ووتةيةى ثيَشووى 

اية رِوو و ثشتيوانى ثيَشةواى تيَدا بوو بؤ ثيَشةوا ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة خر ) ابن باز (ثيَشةوا 
ئةلبانى لةو بؤضوونةيدا ـ ، و ثاش خستنة رِووى ووتةكان هةَلدةستني بة كورتكردنةوةيان لة 

 ضةند خاَليَكدا ، ئةوةش بةم ثيَيةى خوارةوة :
 
 

                                                                                                                                      

مكفرة لكنهم يدندنون حول بعـض الكبـائر ويسـكتون ـ أو رة هي ـرحون بأن كل كبيـما أدري اليص

هم خـوارج إال مـن ـى الكبائر األخرى ، ولـذلك أنـا ال أرى أن نطلـق القـول ونقـول فـيهم أنــيمرون ـ عل

رقـم /55،  15/رقـم الفتـوى :  785: ريط رقـم ـ) شـ(( جوانب وهـذا مـن العـدل الـذي أمرنـا بـه ـبعض ال

 . مرجئة ؟  (ـي ذم الـر فـي العز وابن عبدالبـ، قراءة ما نقل عن ابن أب 00:16:42، القت :  4الفتوى : 
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) سلسة كتيَبى كةم ويَنة و نايابي بانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةثيَشةوا ئةل ووتةى يةكةم :

َوَمْن لَْم  ] )) إذا علمت أن اآليات الثالث :دا فةرموويةتى : ـ األحاديث الصحيحة (
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن 

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
الُِموَن  ] ، [َُيُْكْم بَِما أ ولَئَِك ُهُم الظذ

ُ
ولَئَِك ُهُم  ]،  [أ

ُ
أ

: ) إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه ،  ي حكمه ـوهلم في اليهود وقـنزلت ف [الَْفاِسُقوَن 

م هذا قبل هذه اآليات ى قوهلـد أشار القرآن إلحكموه ( وقـذرتم فلم تم يعطكم حـوإن ل

وتِيُتْم َهَذا فَُخُذوهُ ِإَوْن لَْم تُْؤتَوْهُ فَاْحَذُروا  ] ال :فق
ُ
( ، إذا  41ائدة : ـمـ) ال [َيُقولُوَن إِْن أ

هم ـن وقضاتـمسلميـحكام الـى بعض الـذه اآليات علمل هـوز حجـعرفت هذا ، فال ي

 ن األرضية .ـوانيه من القـزل اللَّ ر ما أنـحكمون بغيـي الـذين

ه ـن باللَّ ـملة ، إذا كانوا مؤمنيـرهم بذلك ، و إخراجهم من الـجوز تكفيـأقول : ال ي

هم وإن ـجوز ذلك ، ألنـه ، ال يـما أنزل اللَّ ر ـن بحكمهم بغيـجرميـورسوله ، وإن كانوا م

أخرى ، أال وهي  هم من جهةـخالفون لـمذكور ، فهم مـكانوا كاليهود من جهة حكمهم ال

ا ـهم كانوا جاحدين له كمـه ، بخالف اليهود الكفار ، فإنـا أنزل اللَّ ـاهنم وتصديقهم بمـإيم

ى ـحكموه ( ، باإلضافة إلـموه فلم تـحذرتم يعطكم ـمتقدم : ) ... وإن لـيدل عليه قوهلم ال

 .ن أصال ـهم ليسوا مسلميـأن

ي ـادي مقره القلب . والعملـي . فاالعتقـادي وعملـان : اعتقـالكفر قسم ذا أنـر هـوس

ي قلبه ـا وقر فـمـرع ، وكان مطابقا لـمخالفته للشـفمن كان عمله كفرا ل جوارح .ـحله الـم

ي ـصاحبه ف خلدـه ، ويـاالعتقادي ، وهو الكفر الذي ال يغفره اللَّ من الكفر به ، فهو الكفر 

خالفه ـي قلبه ، فهو مؤمن بحكم ربه ، ولكنه يـا وقر فـمـخالفا لـوأما إذا كان م النار أبدا .

إن شاء ؛  ـ ىالَعَتَـ ه ـحت مشيئة اللَّ ـي فقط وليس كفرا اعتقاديا ، فهو تـبعمله ، فكفره كفر عمل

 .. .شاء غفر له (( . وإن، عذبه 
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ثاشان شيَخ ضةند تاوانيَك باس دةكات كة بةكوفر ناويان هاتووة ، كةضى بةو جؤرة كوفرة 
يء من هذه ـن بشـمسلميـ)) فمن قام من ال:  دانةنراوة كة مرؤظى ثآ لة ئايني دةردةضيَت ...

ها ـ، وال يرى كون ي ، أي إنه يعمل عمل الكفار ، إال أن يستحلهاـي ، فكفره كفر عملـمعاصـال

ر ما ـحكم بغيـهم أيضا ، والـي عقيدتـمعصية فهو حينئذ كافر حالل الدم ، ألنه شارك الكفار ف

ي ـهم فـخرج عن هذه القاعدة أبدا ، وقد جاء عن السلف ما يدعمها ، وهو قولـه ، ال يـأنزل اللَّ 

 ـ امَهُنْعَ هُـاللَّ يَضِرَـ ه بن عباس ـللَّ ان القرآن عبداـمـر اآلية : ) كفر دون كفر ( صح ذلك عن ترجـتفسي

ي ذلك إنارة ـي عنهم لعل فـرهم ، وال بد من ذكر ما تيرس لـن وغيـ، ثم تلقاه عنه بعض التابعي

خوارج الذين يكفرون ـرة ، ونحا نحو الـخطيـمسألة الـي هذه الـللسبيل أمام من ضل اليوم ف

 .ي ، وإن كانوا يصلون ويصومون ! (( ... ـمعاصـهم الـن بارتكابـمسلميـال

ثاشان ليَكدانةوةى ثيَشني لة هاوةآلن و شويَنكةوتوان ، و زانايان لةم بارةيةوة دةطيَرِيَتةوة ، 
ا أنزل ـمـجاحدين لـي اليهود الـملة القول ؛ أن اآلية نزلت فـ)) وج و دواتر دةفةرموويَت :

جحد ـي الـم يشاركهم فـر كفرا اعتقاديا ، ومن لجحد ، فهو كافـي الـه فمن شاركهم فـاللَّ 

ملة ـخرج بذلك عن الـجرم آثم ، ولكن ال يـي ألنه عمل عملهم ، فهو بذلك مـفكفره عمل

 .  عن ابن عباس ا تقدمـكم

ي ) كتاب ـحافظ أبو عبيد القاسم بن سالم فـرح هذا وزاده بيانا اإلمام الـوقد ش

راجعه من ـبتحقيقي ( ، فلي 97ـ  84ي : ص ـمعاصـان بالـخروج من اإليمـان : باب الـاإليم

 مزيد من التحقيق .ـشاء ال

ر آية ـي تفسيـيقول فـ  هُـاللَّ هُمَحِرَـ وبعد كتابة ما سبق ، رأيت شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ر ـبغي مستحل للحكمـ( : )) أي هو ال 268/ 3جموع الفتاوى : ـي ) مـة فـمتقدمـحكم الـال

 ه (( .ـاللَّ ما أنزل 
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 مذكور فيها ؟ فقال : كفر الـمد سئل عن الكفر الـ( أن اإلمام أح 254/ 7ثم ذكر ) 

ذلك  جيء منـان بعضه دون بعض ، فكذلك الكفر ، حتى يـان ، مثل اإليمـينقل عن اإليم

 ه .ـختلف فيـأمر ال ي

ان ونفاق ، ـ( : )) وإن كان من قول السلف أن اإلنسان يكون فيه إيم 312/ 7وقال ) 

ا ـملة ، كمـالكفر الـذي ينقل عن ال ان وكفر ؛ ليس هوـي قوهلم أنه يكون فيه إيمـفكذلك ف

ولَئَِك ُهُم  ] : ـى ـالَعَتَـ  ي قـولهـقـال ابن عباس وأصحابه ف
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ره من ـمد ، وغيـى ذلك أحـوقد اتبعهم علملة . ـال ، قالوا : كفر ال ينقل عن [الََْكفُِروَن 

 . (1) ة ((ــأئمة السن
ولَئَِك ُهمُ  ]واتة : ئةطةر زانيت كة ئةم سآ ئايةتة : 

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
 َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

الُِمونَ  ]،  [ الََْكفُِرونَ  ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ  ]،  [ أ

ُ
بة جولة و ةت سةربار [ أ

ئةطةر ئةوةى  ))هاتووةتة خوارةوة كة دةيانووت :  حوكمى ثيَغةمبةر ووتةيان سةبارةت بة
انةويَت نيَوانتاندا ، وة ئةطةر ئةوةى ثيَنةدا كة دةتان كة ئيَوة دةتانةويَت بيكةن بةدادوةر لةثيَد

ةم ووتةيةيان كردووة ، وة قورئانى ثريؤزيش ئاماذةى بؤ ئ ((نيَوانتاندا ئةوا نايكةن بةدادوةر لة
وتِيتُْم َهَذا فَُخُذوهُ ِإَوْن لَْم تُْؤتَوْهُ فَاْحَذُروا ]ثيَش ئةم ئايةتانة ، و فةرموويةتى : 

ُ
 [ َيُقولُوَن إِْن أ

، جا ئةطةر ئةمةت زانى ، دروست نية حوكمى ئةم ئايةتة بدةى بةسةر هةنديَك لة كاربةدةستى 
انةى كة حوكم دةكةن بةوةى كة خواى ثةروةردطار داينةبةزاندووة موسَلمانان و دادوةرِانياندا ، ئةو

 ، لة ياسا مرؤظ كردةكان .
: نابيَت بةوة تةكفري بكريَن ، و لة ئوممةتى ئيسالم  (واتة : ثيَشةوا ئةلبانى  )دةَليَم 

، ئةطةرضى بةو  دةربكريَن ، ئةطةر باوةرِيان بة خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى هةبوو 
كمكردنةيان كة بة جطة لةوة دةيكةن كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة بة ستةمكاريش حو

لةقةَلةم بدريَن ، بةآلم نابيَت حوكمى كوفريان بةسةردا بدريَت ، ضونكة ئةوان ئةطةر لة 
                                                

(1)
 ( . 116ـ  109مجلد السادس ، القسم األول ، ص ـال،  ، لشلبانـي ) السلسلة الصحيحة 
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اليةنى ترةوة جياوازن ليَيان ، كة ان وةكو جولةكان بن ، دةبينني لةرِواَلةتى حوكم كردنةكةي
لة باوةرِهيَنان و بةرِاست دانانيان بؤ ئةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، بة بريتية 

دةكرد ، هةروةكو ووتةى ثيَشوويان بةَلطةية  ـآبيَباوةرِةكان ، كة نكوَليان ل ثيَضةوانةى جولةكة
،  (( وة ئةطةر ئةوةى ثيَنةدا كة دةتانةويَت ئةوا نايكةن بةدادوةر لة نيَوانتاندا)) لةسةرى : 

 سةرةرِاى ئةوةى 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 رِووكةشة .
 بوونةوةى بؤ شةريعةت ، و جا ئةو كةسةى كة كردةوةكةى كوفر بيَت لةبةر ثيَضةوانة

دَلداية ، ئةوا ئةو كاتة كوفرةكةى كوفريَكى ئيعتيقادية ، و  هاوشيَوةى ئةو كوفرة بيَت كة لة
ئةو كوفرةية كة خواى ثةروةردطار ليَى خؤش نابيَت ، و خاوةنةكةشى بة هةتا هةتايى لة ئاطردا 

 دةميَنيَتةوة .
بووة ، ئةوا ئةو كةسة باوةرِى بة لةدَليدا جيَطريكوفرة بيَت كة بةآلم ئةطةر ثيَضةوانةى ئةو 

كردةوةكانى ثيَضةوانةى بووتةوة ، ئةوا كوفرةكةى واى ثةروةردطارى هةية ، بةآلم بةحوكمةكةى خ
مةشيئةتى خواى  دةكةويَتة ذيَر ويست و ية ، نةك كوفريَكى ئيعتيقادى ، وتةنها كوفريَكى كردار

 . ويستى هةبوو ليَى خؤش دةبيَت سزايى دةدات ، وة ئةطةرثةروةردطارةوة ، ئةطةر ويستى هةبوو 
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 موسَلمان هةستيَت 

كوفرةكةى كوفريَكى كردارية ، واتة : كردةوةى بآ باوةرِان دةكات بة هةنديَك لةم تاوانانة ، ئةوا 
ى كافر دةبيَت و يَبة تاوانى نةزانيَت ، ئةو كاتة ث، جطة لةوةى كة ئةطةر بة حةآلَلى بزانيَت ، و 

خويَنى حةآلأل دةبيَت ، ضونكة هاوبةشى بآ باوةرِانى كردووة لة بريوباوةرِيشياندا ، حوكم كردنيش 
واى ثةروةردطار داينةبةزاندوة هةرطيز لةم رِيَساية بةدةر نية ، بطرة لة ثيَشينيشةوة بةوةى كة خ

رِاظةى ئايةتةكةدا ات ، ئةويش ئةو ووتةيةيانة كة لةئةوة هاتووة كة ثاَلثشتى ئةمة بك
 ه (ـ) عبداللَّ رِاظةوانى قورئان  لةـى  ح (ـ) صحيكة بة  ر ((ـر دون كفـ)) كففةرموويانة : 

ةوة ـ رِةزاى خوا لة خؤى و باوكى بيَت ـ ثيَمان طةشتووة ، ثاشان هةنديَك لة ـ عباس () كورِى 
شويَنكةوتوان و جطة لةوانيش ئةوةيان ليَوة وةرطرتووة ، وة ليَرةدا بة ثيَويستى دةزامن كة ئةوةى 
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سانةى كة لة توانادا بيَت ليَيانةوة باس بكةم ، بةَلكو ببيَتة رِووناك كةرةوةى ريَطاى ئةو كة
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 ، ئةطةرضى 

 نويَيشيان بكرداية و رِؤذووشيان بطرتاية !!
ن و شويَنكةوتوان ، و زانايان لةم بارةيةوة دةطيَرِيَتةوة ، ثاشان ليَكدانةوةى ثيَشني لة هاوةآل

 و دواتر دةفةرموويَت : ثوختةى ووتةكان ئةوةية كة :
ئةم ئايةتانة لةسةر جولةكةى نكوَليكار دابةزيوون كة نكوَليان لةوةبوو كة خواى ثةروةردطار 

كوفرةكةى كوفريَكى نكوَليكردندا ئةوا جا هةر كةسيَك هاوبةشيان بكات لةدايبةزاندوة ، 
نكوَليكردنةكةيان ئةوا كوفرةكةى كوفريَكى  و هةر كةس كة هاوبةشيان نةكات لةئيعتيقادية ، 

كردةوةيية ، ضونكة هةمان كردةوةى ئةوانى كردووة ، و بةوةش كةسيَكى ستةمكار و تاوانبارة ، 
ى ـ ه (ـ) عبداللَّ وتةكةى بةآلم بةو كردةوةيةى لة ئوممةتى ئيسالم دةرناضيَت هةروةكو ثيَشرت لة و

 ـ رِةزاى خوا لة خؤى و باوكى بيَت ـ طيَرِامانةوة . ) عباس (كورِى 
خروج ـ) الباسى  دا لةـ ان (ـ) اإليم يش لة حافظ أبو عبيد قاسم بن سالم (ـ) الثيَشةوا 

رِوونى بة تةحقيقى من ، ئةوةى ليَكداوةتةوة و زياتر  ( 97ـ  84ي : ص ـمعاصـان بالـمن اإليم
 بطةرِيَتةوة بؤ كتيَبى ناوبراو .بزانيَت با كردووةتةوة ، جا هةر كةسيَك ئةيةويَت زياتر

ـ بة  ) ابن تيمية (وة ثاش ئةوةى كة نووسرا ، بينيم كة ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم 

دا ـ ( 268/  3جموع الفتاوى : ـ) مرِةمحةت بيَت ـ لة رِاظةى ئايةتى حوكمدا و لة 

ئةو كةسةى حوكم كردن بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار : واتة  ))رموويةتى : فة

 . ((دايبةزاندووة بة حةآلأل بزانيَت 

 مد (ـ) أحفةرموويةتى : كة ثيَشةوا لة هةمان سةرضاوةدا  ( 254/ 7)  لة ثاشان
ثرسيارى ليَكرا سةبارةت بة كوفرى باسكراو لة ئايةتةكةدا ؟ ئةويش فةرمووى : كوفريَكة 

،  ان بعضه دون بعض ، فكذلك الكفر ((ـ)) مثل اإليمخاوةنةكةى لة ئيمان ناباتة دةرةر ، 
 تاكو شتيَك لةوة ديَت كة جياوازى تيَدا نةبيَت .
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رموويةتى : جا ئةوةى كة لة ووتةى فةلة هةمان سةرضاوةدا دا ـيش ( 312/  7) وة لة 
ثيَشيندا هاتووة كة مرؤظ دةكريَت باوةرِ و دوو رِوويشى تيَدا بيَت ، بةهةمان شيَوة هاتووشة كة : 
كة مرؤظ باوةرِ و كوفريشى تيَدا كؤدةبيَتةوة ، بةآلم ئةو كوفرة نية كة لة ئوممةتى دةردةكات ، 

رِةزاى خوا لة خؤى و باوكى بيَت ـ و هاوةآلنى لة ـ  ) عباس (ى كورِى ـ ه (ـ) عبداللهةروةكو 
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  ]رِاظةى ئايةتى : 

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
فةرموويانة :  [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

، و جطة لةويش لة ثيَشةوايانى  مد (ـ) أحكوفريَكة مرؤظ لة ئوممةت دةرناكات ، و ثيَشةوا 
 نيان كةوتووة .سوننة لةوةدا شويَ
 )) قوله ووتةيةكى تريدا فةرموويةتى :لةئةم ثيَشةواية هةر لةم بارةيةوة و  ووتةى دووةم :

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن  ]: 
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
ُ  ]،  [َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

الُِموَن  ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن  ] ، [أ

ُ
ُ  أ نَْزَل اَّللذ

َ
، قال :  [َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ي الكفار كلها ـوهي ف
(1)

 . 

من اليهود هذه اآليات الثالث الكفار ـمقصود بـي أن الـريح فـحديث : دليل صـوال

هم كل من ـريعة اإلسالمية وأحكامها ، ويلحق بـوالنصارى ؛ وأمثاهلم الذين ينكرون الش

 ا واحدا منها .ـي ذلك ؛ ولو كان يتظاهر باإلسالم ، حتى ولو أنكر حكمـشاركهم ف

يء منها مع عدم إنكاره ـحكم بشـا ينبغي التنبه له ، أنه ليس كذلك من ال يـمـولكن م

ي ـملة ألنه مؤمن ، غاية ما فـى مثله بالكفر وخروجه عن الـحكم علـجوز الـذلك ، فال ي

 األمر أن يكون كفره كفرا عمليا .

متحمس لتحكيم ـر من الشباب الـمسألة يغفل عنها كثيـي هذه الـذه نقطة هامة فـوه

حكام الذين ال ـى الـخروج علـر من األحيان يقومون بالـي كثيـاإلسالم ، ولذلك فهم ف

                                                
(1)

ه بن مرة ـاللَّ أبو معاوية : ثنا األعمش عن عبد ( قال : ثنا 286/  4ي مسنده ) ـمد فـ) أخرجه أح 

 ن ( .ـرط الشيخيـى شـقوله ... ، وهذا إسناد صحيح عل راء بن عازب عن النبي ـعن الب
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م تعد ـاس الذي لـحمـمجرد الـرة ، وسفك دماء بريئة لـحكمون باإلسالم ، فتقع فتن كثيـي

ا ليس منه كالعقائد الباطلة ، واألحكام ـمـله عدته ، الواجب عندي تصفية اإلسالم م

مصفى . ـى هذا اإلسالم الـجيل علـمخالفة للسنة ، وتربية الـالعاطلة ، واآلراء الكاسدة ال

(1) مستعان ((ـه الـواللَّ 
 . 

ولَئَِك  ]واتة : ووتةى خواى ثةروةردطار كة فةرموويةتى : 
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

الُِموَن  ]،  [ُهُم الََْكفُِروَن  ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم  ]،  [َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

نْزَ 
َ
ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن بَِما أ

ُ
ُ  أ  هةمووى سةبارةت بة بآ باوةرِان هاتووةتة خوارةوة . [َل اَّللذ

 باوةرِانةيَئةوةى كة مةبةست بةم سآ ئايةتة ب: بةَلطةيةكى ئاشكراية لةسةر  فةرموودةكةش
شةريعةتى ئيسالمى و ةوانةى كة نكوَلى لةخاض ثةرستان و هاوشيَوةكانيان ـ ئ لةجولةكة و

ئةحكامةكانى دةكةن ـ ، وة ئةوانةشيان دةدريَتةثاأل كة هاوبةشيان دةكةن لةوةدا ، ئةطةرضى 
 حوكمةكانى ئينكار بكات .ة ، تةنانةت ئةطةر يةك حوكميش لةواش دةربربِيَت كة موسَلمان

ى كة حوكم ناكات بةهيض بةآلم ئةوةى كة ثيَويستة ئاماذةى بدريَتآ ئةوةية كة ئةو كةسة
دا بدريَت بة كوفر و ةأل ئينكار نةكردنى بؤى ، نابيَت حوكم بةسةر ئةو جؤرة كةسانةطشتيَكى لة

ئوممةت ، ضونكة ئةو باوةرِدارة ، ئةوثةرِى ئةوةى كة لةو كارةدا هةية ئةوةية كة دةرضوونى لة
 كوفرةكةى كوفريَكى كردارية .
ش و هةَلضوو بؤ الوانى ثةرؤلةم ثرس و باسةدا ، كة زؤريَك لةئةمةش خاَليَكى طرنطة 

بوارةكاندا هةَلدةسنت بة ى بيَئاطان !!! بؤية دةبينيت لةزؤريَك لةهاتنةدى حوكمى ئيسالم ليَ
ئاشوبيَكى زؤر  ئيسالم ناكةن ، و بةو هؤكارةشةوةون لةو كاربةدةستانةى كة حوكم بةدةرضو

ئةو حةماسةتةى كة  طةأل رِشتنى خويَنى ضةندةها كةسانى بآ تاوان ، تةنها لةبةردةكةويَتةوة ، لة
ئامادة باشى بؤ نةكراوة ، بةآلم ئةوةى كة من بة ثيَويستى دةزامن ئةوةية كة ثيَويستة : ئيسالم 

، و ئةحكامة ثةككةوتووةكان ،  ثاآلوتة بكريَت لةوانةى كة لةو نني ، وةكو بريوباوةرِة ثوضةَلةكان

                                                
(1)

ـــي ) السلســلة الصــحيحة   ــ، لشلبان ــم :  457مجلد الســادس ، القســم األول : ص ـ: ال ، حــديث رق

ُ  ] ر آيات :ـحت عنوان : تفسيـ، ت 2704 نَْزَل اَّللذ
َ
 الكفار ( .ي ـها فـوأن،  [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ
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ثةروةردةكردنى نةوة و وةضةى طةأل بؤضوونة دؤرِاوةكان كة ثيَضةوانةى سوننةتن ، ثاشان لة
 موسَلمانان لةسةر ئةو ئيسالمة ثاآلوتةكراوة ... خواى ثةروةردطاريش يارمةتى دةرة .

دابةشكردنيَكى بؤ ثلةكانى تاوانى ئةو كةسانةى كة حوكم ناكةن  وة لة ووتةى سآيةم :
 بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، فةرموويةتى :

 يتفطن له وهو : جب أنـ)) وهنا أمر ي

ملة ، وقد يكون معصية : ـه قد يكون كفرا ينقل عن الـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـأن ال

مذكورين . ـن الـى القوليـجازيا وإما كفرا أصغر علـرة . ويكون كفرا : إما مـرة أو صغيـكبي

 حاكم :ـوذلك بحسب حال ال

ه مع ر فيه أو استهان بـخيـه مواجب ، وأنر ـه غيـزل اللَّ ا أنـحكم بمـفـإنه إن اعتقد أن ال

 ر .ـذا كفر أكبه : فهـتيقنه أنه حكم اللَّ 

ي هذه الواقعة ، وعدل عنه مع ـه ، وعلمه فـا أنزل اللَّ ـحكم بمـوإن اعتقد وجوب ال

 جازيا أو كفرا أصغر .ـرافه بأنه مستحق للعقوبة ، فهذا عاص ، ويسمى كافرا كفرا مـاعت

حكم ـ ـي معرفة الـه فيها ـ مع بذل جهده و استفراغ وسعه فـوإن 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 :

لةو جؤرة كوفرة وانةية حوكم كردن بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، لة
ئوممةت دةردةضيَت ، وة لةوانةشة تاوان بيَت ـ طةورة يان بضوك ـ . وة بة كوفريش ى لةيَبيَت كة ث

ى ثيَشوو كة ى ئةو دوو بؤضوونةيَ، يان كوفريَكى بضووك بيَت ، بةثدابنريَت : يان وةكو مةجاز 
 ى حاَلى حاكمةكة :يَباسكران ، ئةوةش بةث

                                                
(1)

 ( . 1/60: ، لشلبانـي خريج الطحاوية ـ) ت 
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وابوو كة حوكم كردن بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة جا ئةطةر بريوباوةرِى   
 دةكرد ، لةطةأل ئةوةى كة دَلنياية لةيَئازادة تيايدا ، يان سوكايةتى ثثيَويست نية ، و ئةو 

 كوفرى طةورة دةذميَردريَت .ثةروةردطار : ئةوا لةم بارةدا بةحوكمةكةى خواى 
بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ثيَويستة ، وة ئةطةر باوةرِى وابوو كة حوكم كردن 

طةأل داننانى بةوةى كة ةزانى ، كةضى ليَى ال دةدات ، لةوة حوكمةكةشى لةو رِوداوةدا د
ى دةووتريَت كافرة و كوفرى كردووة ، يان يَ، ئا ئةم جؤرةيان : وةكو مةجاز ثشايستةى سزاية 

 كوفرى بضووكى كردووة .
خواى ثةروةردطارى لةو شتةدا نةزانى ـ سةرةرِاى ئةوةى كة هةموو بةآلم ئةطةر حوكمى 

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 .
 سوودةكانى فةرموودةيةك لة اندنى هةنديَك لةـهةَليَنج باسى وة لة ووتةى ضوارةم :

حديث تنبيه ألمور تتعلق ـذا الي هـ)) ففةرموويةتى :  فةرموودةكانى ثيَغةمبةرى خوادا 

ه ، ويتناسى ـر ما أنزل اللَّ ـحكمون بغيـن وقضاة يـة التي تنصب مفتيبنا نحن ، وتتعلق باألم

َوَمْن لَْم  ] ي ثالث آيات من القرآن الكريم :ـمذكور فـالشديد الميعاً الوعيد ـهؤالء ج
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن 

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن  ] ( 44ائدة : ـمـ) ال [َُيُْكْم بَِما أ

ُ
 [فَأ

الُِمونَ  ] ( 47ائدة : ـمـ) ال ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
حة بذم ، ـريـهذه آيات ص(  45ائدة : ـمـ) ال [ فَأ

 ه .ـا أنزل اللَّ ـحكم بمـم يـى من لـحكم بالكفر علـبل بال

ه منه حكٌم يرادف الردة ، ومنه ـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـرة : أن الـولكن ههنا كلمة قصي

 هِآلِوَ هِيْلَعَ هُـى اللَّلَّصَـ ه ـى رسول اللَّ ـي الكذب علـحكٌم ال يلزم منه الردة ، التفصيل الذي ذكرناه ف

َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما  ] : ر هذه اآليات الثالثـي تفسيـ، أيضًا ال بد من استحضاره ف ـ مَلَّسَوَ
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن 

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
ر ) الكافرون ( ـي تفسيـقال ابن عباس ف(  44دة : ـائـمـ) ال [أ

إن الكفر نوعان : كفر اعتقادي قلبي ، كفر : أي ،  [كفر دون كفر  ]ي هذه اآلية : ـف
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هم ـن اليوم وخاصة منهم الشباب الناشئ ، فإنـمسلميـٌر من الـجهله كثيـي ، وهذا ما يـعمل

جب ـه فهو مرتد عن دينه ، وليس كذلك ، بل يـا أنزل اللَّ ـحكم بمـم يـيتومهون أن كل من ل

ه ـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـه ، فإن كان يـنزل اللَّ ر ما أـحكم بغيـحاكم الذي يـى الـأن ُينظر إل

ه وحكم نبيه ، فهذا هو الذي يرتد به عن دينه ، ـى حكم اللَّ ـمستحاًل له بقلبه ، مؤثرًا له عل

ه هو الصواب وهو الواجب ، لكن ـا أنزل اللَّ ـحكم بمـي قرارة قلبه يعتقد بأن الـأما إن كان ف

جد لنفسه عذرًا ، ـهذا ، فهو يـر كيف لنا أن نحكم إال بـالء البشى هؤـه علـيقول : أعاننا اللَّ 

ه وحكم ـى أنه يؤمن بحكم اللَّ ـهذا العذر يدل علـا اعتذاره بـر مقبول ، إنمـولو أنه عذر غي

ٌر من الناس ـا ينحرف كثيـحكم ، كمـرسوله ، أنه هو الصواب ، ولكن انحرف عن هذا ال

 رًا .ـهم خيـالذين نظن ب

ه ليس معصوماً ، فقد ـه ، وبحديث رسول اللَّ ـحكم بكتاب اللَّ ـمسلم الذي يـحاكم الـال

 ـ ىـالَعَتَـ  ه ، فهذا ينطبق عليه قولهـر ما أنزل اللَّ ـي حكٍم ما ، أي : ُيرشى ـ مثالً ـ فيحكم بغيـيضل ف

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن  ] :
ُ
أولئك هم الكافرون ( كفر ولكن بأي معنى ) ،  ( 44ائدة : ـمـ) ال [فَأ

ا ليس له ، إن كان يعتقد ـي بمـا ارتشى وحكم للراشـردة أم كفر معصية ؟ ننظر إذا كان حينم

ي الخ ، فهو آثم وليس بكافر ، وهذا ـا يعتقد الغاش ، والسارق ، والزانـي نفسه ، كمـأنه آثم ف

الشباب الذي تثقف الثقافة ر من ـا يقول كثيـمعنى ) كفر دون كفر ( ، وإن كان يقول كم

لخ ، إان بال رجعية بال كذا ـي قلبه ، يقول : بال إسالم بال إيمـان فـا يدخل اإليمـمـاألجنبية ول

 ر .ـمصيـى جهنم و بئس الـى رأسه بالكفر ، فهو إلـفهذا وضع الغطاء عل

ا ـوبم ه ،ـا أنزل اللَّ ـحكم بمـمسلم أن يـى الـجب أن نعرف أن الواجب علـفإذًا : ي

ي إنسان ـي الطريق فيأتـي فـ؛ سواًء كان مفتيًا عاديًا كرجل يمش ه ـره وبينه رسول اللَّ ـفس

ه أنه ـي كتاب اللَّ ـويسأله ، فيجب عليه أن يتثبت وال يقول له : حرام حالل ؛ ألنه درس ف
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بدون ى أال يفتي الناس ـى وأولـموظف ( أولـمفتي الرسمي ) الـحرام أو حالل ، كذلك ال

ا ـي قضائهم إال بمـحكم القضاة فـى أال يـى وأولـرشد ، وبدون بينة وحجة ، والقضاء أول

 . (1) (( ـ مَلَّسَوَ هِآلِوَ هِيْلَعَ هُـى اللَّلَّصَـ ه ـه ، وما جاء عن رسول اللَّ ـي كتاب اللَّ ـجاء ف
و ثةيوةستيشة بة ةدا تيَبينيةكى طرنط هةية ثةيوةستة بةخؤمانةوة ، يواتة : لةم فةرموود

ئوممةتةوة كة ضةندةها موفتى و قازى دادةنةن بؤ ئةوةى حوكم بةوة بكةن كة خواى ثةروةردطار 
دةبةنةوة كة لةم سآ  لة بري خؤ يانبةزاندووة ، كةضى هةموو ئةوانة ئةو هةرِةشة توندةينةدا

ولَئَِك ُهُم  ]: ى ليَوةكراوة كراسبقورئانى ثريؤزدا  ىئايةتة
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن  ] ( 44ائدة : ـمـ) ال [الََْكفُِروَن 
ُ
ولَئَِك ُهُم  ] ( 47ائدة : ـمـ) ال [فَأ

ُ
فَأ

الُِموَن   ياندانبةَلكو حوكمتيَداية ، سةرزنشتيان  ة بةرِاشكاوىانئايةت مةئ،  ( 45ائدة : ـمـ) ال [الظذ
 بةكافريَتى ئةو كةسةى كة حوكم بةوة ناكات كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة .تيَداية 

جطة لةوةى كة خواى كردن بة ورت هةية ئةويش ئةوةية كة : حوكمبةآلم ليَرةدا ووتةيةكى ك
جؤرى واشى  ثةروةردطار دايبةزاندوة ، جؤرى واى هةية هاوشيَوةى كوفرى ثاشطةزبوونةوةية ، وة

 باسى دروكردن بةدةم ثيَغةمبةرةوة ناخوازيَت ، بةو شيَوةيةى كة لة هةية ثاشطةزبوونةوة
نَْزَل  ]رِاظةى ئةم سآ ئايةتةشدا : ، هةروةها دةبيَت لة وةكردبامسان ليَوة

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن 
ُ
ُ فَأ  ضاودا بيَت .شئةمةمان لة ثيَ ( 44ائدة : ـمـ) ال [اَّللذ

تةفسري ةخؤى و باوكى بيَت ـ ليش ـ رِةزاى خوا لة ) عباس (ى كورِى ـ ه (ـ) عبداللَّ 

، واتة : كوفر دوو  )) كفر دون كفر ((ى ئايةتةكةدا فةرموويةتى : ـ ) الكافرون (رِاظةى و
ية كة زؤريَك ئةمةش ئةوةدَلداية ، و كوفريَك كردةوةيةى ،  جؤرة : كوفريَكى ئيعتيقادى كة لة

رِؤذطارى ئةمرِؤدا ـ نايزانن ، وة بة تايبةت ئةو طةجنانى تازة ثيَطةيشتوو ،  لة موسَلمانان ـ لة
كة دبينني طومانيان واية كة هةر كةسيَك حوكم بةوة نةكات كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، 

يَويستة برِوانريَتة ئةو حاكمةى كة ئةوا ثاشطةزبووةية لة ئايينةكةى ، و واش نية ، بةَلكو ث
حوكم دةكات بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندوة ، جا ئةطةر حوكمكردنى بةوةى 

                                                
(1)

 ه ( .ـر ما أنزل اللَّ ـحت عنوان : حكم من حكم بغيـ، ت 15/ 34ي : ـ) دروس للشيخ األلبان 



 151   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

دأل بةحةآلَلى دةزانى ، و ثيَشى دةخست ةبةزاندوة بةو شيَوةية بوو كة بةكة خواى ثةروةردطار داين
مان ئةمةية كة ثاشطةزبووةتةوة يَطو، ب بةسةر حوكمى خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى 

قةرارةى دَليدا بريوباوةرِى وابوو كة : حوكم كردن بةوةى كة خواى لةئايينةكةى ، بةآلم لة
ثةروةردطار دايبةزاندووة دروست و ثيَويستة ، بةآلم دةَليَت : خواى ثةروةدطار يارمةتى دةرمان 

، و ئةوةشى كردووة ضؤن بؤمان هةية حوكم بكةين ئيلال بةوة نةبيَت  بيَت بةسةر ئةو خةَلكةدا ،
بة بيانوويةك بؤ خؤى ، ئةطةرضى بيانووةكةش وةرطرياو نية ، ئةوة نةبيَت كة بيانووهيَنانةوةكةى 
بةم بيانووة تةنها بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة باوةرِى بة حوكمةكةى خواى ثةروةردطار و 

و دروستيشة ، بةآلم اليداوة لةم حوكمةدا ، هةروةكو ضؤن هةية ،  ثيَغةمبةرةكةى 
 خةَلكانيَكى زؤر الدةدةن كةضى طومانى ضاكيشمان ثيَيان هةية .

فةرموودةكانى دةستى موسَلمان كة حوكم دةكات بةكتيَبةكةى خواى ثةروةردطار و بةكاربة
البدات ، واتة : بةرتيلى حوكميَكدا ثاريَزراو نية لةتاوان ، بؤية رِةنطة لة ثيَغةمبةرى خوا 

جطة لةوة بكات كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، وةك منوونةيةك ـ و حوكم بةبدريَتآ ـ 
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن  ]: ئائةمة ئةم ئايةتةى 

ُ
، بةآلم  دا دةدريَتيبةسةر ( 44ائدة : ـمـ) ال [فَأ

ى يَاشطةزبوونةوةية ، يان تاوانة و ثبةكام واتايان ، بةواتاى ئةوةى كة كوفرةكةى كوفرى ث
دةووتريَت كوفر ؟ دةرِوانني كة ئةطةر ئةو كاتةى بةرتيلى وةرطرت ، و حوكمى بةالى بةرتيلدةردا 

بوو كة خؤى بؤ خؤى يَدا كة مافى خؤى نةبوو ، ئةطةر باوةرِى واشتيَكى ث داشكاند بةوةى
هتد ، باوةرِيان واية كة تاوانبارن ، ئةوا  تاوانبارة ، هةروةكو خيانةتكار و دز و داويَن ثيس ...

ضؤن زؤريَك لة ة ، وة ئةطةر ـ وةكو ـ )) كفر دون كفر ((تاوانبارة نةك كافر ، و ئةمةش واتاى 
رِؤشنبريى بيانى دةيَليَن ـ بَليَت : بة بآ ئيسالم و بة بآ ئيمان و بة دواكةوتن الوانى طؤشكراو بة

كة ئيمانةكةيان تةنها زارةكية و نةرِؤشتووةتة دَلةكانيانةوة ـ ، و بةبآ ئةمة و ئةوة ... هتد ـ 
 ئةوا ئةمة ثؤشةرى كوفرى بةسةر خؤدا داوة ، ئةوةش بةرِةو دؤزةخ و خراثرتين ئاكام .

حوكم بكات بةوةى كة خواى  ني كة ثيَويستة لةسةر موسَلمانبزان يَتدةب كةواتة :
،  ثيَغةمبةرةكةى رِاظة و رِوونى كردووةتةوة  ى كةشيَوةية ثةروةردطار دايبةزاندووة ، و بةو

ئةطةر موفتيةكى ئاسايى بيَت و بةرِيَطةدا برِوات ، و كةسيَك بيَت ثرسياريَكى ليَبكات ، 
كة ئةوةبيَت  ةرام ... حةآلأل ... بةَلكوثيَويستة لةسةرى دَلنيايى بكات و لةخؤيةوة نةَليَت : ح
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 تيةكى رِةمسيشكة حةرامة يان حةآلَلة ، هةروةها موف كتيَبةكةى خواى ثةروةردطاردا هاتووةلة
، دادوةريش بةهةمان  بةبآ ضاورِؤشنى و بةبآ بةَلطة ة كة فةتوا بؤ خةَلك نةداتزؤر لةثيَشرت

وةت نةكةن جطة بةوة نةبيَت قةزاوةتياندا قةزا ةوالتريشة كة تيَيدا دادوةران لةشيَوة ئةوالتر و ئ
 . هاتووة ى ةكةثيَغةمبةرسوننةتى  ار و لةكة لةكتيَبةكةى خواى ثةروةردط

 ـآة رِةمحةت بيَت ـ ئةم خاآلنةى لدةرةجنام و ثوختةى ئةم ووتانةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ ب
 هةَلدةطوازريَت :دةخويَنريَتةوة و 

: كة حوكم بةوة بكات كة خواى  جبة لةسةر هةموو موسَلمانيَكثيَويست و وا ـ 1
اشكراى كردووة ، بةبآ رِاظة و ئ ثةروةردطار دايبةزاندووة ، و بةوةى كة ثيَغةمبةرى خوا 

 نيَوان كاربةدةستان ، و زانا ، و كةسيَكى ئاساييدا .جياوازى لة
ولَئَِك ُهمُ  ]هةر سآ ئايةتى :  ـ 2

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
ولَئَِك  ]،  [الََْكفُِروَن  َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ُ
أ

الُِموَن  ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ  ]،  [ُهُم الظذ
ُ
دا سةبارةت بة جولةكة و ـ ائدة (ـمـ) السورةتى لة [ أ

 خاض ثةرست و بآ باوةرِان هاتووةتة خوارةوة و دابةزيَنراوة .
سةبارةت بة لةم سآ ئايةتةدا كة  ىحوكمة وبيَت بةبآ جياوازى و وةكو خؤى ئةنا ـ 3

دا يشدابةزيوة بدريَت بةسةر موسَلمانانهاتوونةتة خوارةوة و باوةرِان و جولةكة و خاض ثةرستان يَب
 ـ كاربةدةست بن يان جطة لةكاربةدةستان ـ .

ةزاندووة ئةم تاوانة ـ واتة : تاوانى حوكم كردن بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايب ـ 4
 دةخويَنريَتةوة : ـآؤرى كوفرى لـ هةردوو ج

: و  ) الكفر االعتقادي (، يان  ر (ـ) الكفر األكب: ى دةووتريَت يَكة ث كوفرى طةورة :
 ئيسالم دةردةكات و حوكمى ثاشطةزبوونةوةى بةسةردا دةدريَت .خاوةنةكةى لة

) كفر ، يان  ي (ـ) الكفر العمل، يان  ) الكفر األصغر (: ى دةووتريَت يَكة ث كوفرى بضوك :

ئيسالم دةرناكات ونابيَت حوكمى اوان دادةنريَت ، و خاوةنةكةى لةت : كة بة دون كفر (
 ثاشطةزبوونةوة بةسةر خاوةنةكةيدا بدريَت .

كردةوة بكةويَتة ئةم تاوانةوة ، كةضى بةدأل ثيَضةوانةى  انيَك تةنها بةئةطةر موسَلم ـ 5
 ي = كفر دون كفر (ـ) الكفر األصغر = الكفر العمل : بيَتةوة ، ئةوا كوفرةكةى بة كوفرى بضوك

 .و ئةذماردةكريَت دادةنريَت 
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حوكمى ثيَشخستنى ئةو حوكمة لة وةكو :، طةَلدا بيَت م ئةطةر بريوباوةرِيَكى كوفرى لةبةآل
دةربرِينى ئةوةى كة ئازادة لة ثيادةكردنى  يان :بةيةكسان دانانيان ،  يان :خواى ثةروةردطار ، 

بة نكوَلى ليَكردن  يان :: حوكمى خوا بة ثيَويست نةزانيَت ،  يانحوكمى خوا يان جطة لةوة ، 
بؤ حوكمى خواى ثةروةردطار !!! ـ با خؤشى بة موسَلمان بزانيَت ، و  جحود و اإلنكـار (ـ) ال

بؤ  ) االستحالل (لةبةر بةحةآلأل دانانى  يان :تةنها حوكميَكى شةرعيشدا بيَت ـ ،  ئةطةر لة
ر = ـ) الكفر األكبةورةية دادةنريَت ، و كوفرةكةشى كوفرى طئةو كارةى ، ... هتد ، ئةوا بةكافر 

ئيسالم دةردةكات ، ضونكة هاوبةشى بآ باوةرِان بووةتةوة  ، و خاوةنةكةى لة الكفر االعتقادي (
ةى كة بةكردةوةش هاوشيَوةيان بووةتةوة ، بة ثيَضةوانةى يةكةم لة بريوباوةرِياندا ، سةرةرِاى ئةو

 كة تةنها لة كرداردا هاوشيَوةيان بووةتةوة ، نةك لة بريوباوةرِدا . 
ئةطةر كةسيَك حوكمى خواى ثةروةردطارى لة رِوداويَكدا نةزانى و هةموو هةولَ و  ـ 6

حوكمة كةضى هةر كةوتة هةَلةوة  كؤششيَكى كرد و هةموو هةوَلةكانى خستةطرِ بؤ زانينى ئةو
و حوكمى بةحوكيَك كرد كة ئةوة نةبوو خواى ثةروةردطار فةرمانى ثيَكردبوو ، ئةوا ئةو كةسة 
بةهةَلة دادةنريَت ، و ثاداشتى خؤى وةردةطريَتةوة لة بةرامبةر ئةو هةوأل و كؤششةى كة 

 كردوويةتى ، و خواى ثةروةردطاريش لة هةَلةكةى دةبووريَت .
لة كؤتاييدا ئةوة دةَليَم كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة خؤى وة 

بُنَ ُيلَ  مَّ )) ثُ فةرموويةتى :   بَ الْ ِء ـ بِ اَل ؤُ ا هَ قِّ
، واتة : ثاشان ئةو جؤرة  (1) ! ((!ِر !ـْص عَ َة الْ ئَ جِ ِل ـ ُمرْ اطِ

 . (2) كةسانة ـ بة نارِةوايى ـ ثيَمان دةَليَن : مورجيئةى سةردةم

                                                
(1)

 . ( 108 : ) التعريف والتنبئة 

(2)
!!!!! كة لةم ـ كة ثيَشةوا ئةلبانى ئاماذةيان بؤ دةكات ـ  ىةانيةكيَك لةو طةجنة !! نةزاناكار 
ى ووشةكان دووبارة دةكةنةوة ، بآ ئةوةى ناوةرِؤك و ـ) لفظ (  و تةنها طؤ،  نتوتى ئاساو ن زؤررِؤذطارةدا 

بؤ طةشنت بة مةبةستى خؤيان ، هةموو كة  ، لةو كةسانةىئةطةرضى خاوةن برِوانامةش بن !!!  ،واتايان بزانن 
ـ يان : درؤدان و رر الوسيلة (( ـ)) الغاية تب يَطةيةك بةكارديَنن !!! رِيَطاكةكى ميكافيلي بيَت ـ كة دةَليَت :رِ

ـ كة  دابرِينى ووتةى زانايان لة يةكرت يان :، ـ كة دوورة لة كار و كردارى موسَلمانةوة ـ بيَت ضةواشةكردن 
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. هتد !!! ضونكة طرنط تةنها ئةوةية لة اليان بطةن بة !!! ـ .. خيانةتة لة خودى زاناكة و زانستى شةرعيش
 مةست ، بآ طويَدان بة ئةو رِيَطايةى كة دةيطرنة بةر لةو كارةياندا !!!

وال بد من اإلشارة ))  رِةشنووسيَكيدا دةَليَت : لةرِاستيدا نةزانة !!! ـ لة كة ةىئةم طةجنة ـ خؤ بةزانا زان

مع جاللة قدره   قد وقع يف خطأ كبري يف قضية احلكم بغري ما  ى ـالَعَتَ هُـاللَّ هُمَحِـ رَإىل أن فضيلة الشيخ األلباني 

ي سلسلة األحاديث ــ ، إذ يقول ف العلماء الذين ذكرناهم آنفا ،   وخالف فضيلته كلَّ ـى الَعَتَـ أنزل اهلل 

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما  ]:  ـى الَعَتَـ ه ــن قولـة عـالصحيح
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
( ،  44ائدة : ـمـ) ال [ أ

الُِمونَ  ] ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
ُ  ] ( ، 45ائدة : ـمـ) ال [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن 
ُ
حكام ـى بعض الـات علمل هذه اآليـوز حجـ... قال : )) فال ي ( 47ائدة : ـمـ) ال [أ

جوز ـول : ال ين األرضية . أقـه من القوانيـا أنزل اللَّ ر مـحكمون بغيـذين يهم الـن وقضاتـمسلميـال

ن ـجرميـوا مه ورسوله ، وإن كانـن باللَّ ـانوا مؤمنيملة ، إذا كـإخراجهم من الرهم بذلك ، وـتكفي

ذكور ، مـوا كاليهود من جهة حكمهم الهم وإن كانـوز ذلك ، ألنجـه ، ال يـا أنزل اللَّ ر مـبحكمهم بغي

ه ، بخالف اليهود ـا أنزل اللَّ ـهم وتصديقهم بمـانـرى ، أال وهي إيمهم من جهة أخـخالفون لـفهم م

موه فلم ـم يعطكم حذرتـوإن ل متقدم : ) ...ـدل عليه قوهلم الا يـوا جاحدين لـه كمهم كانـالكفار ، فإن

  ن أصال .ـهم ليسوا مسلميـى أنـحكموه ( ، باإلضافة إلـت

 ي .ـان : اعتقادي وعملـالكفر قسم ورس هذا أن

 !!جوارح ... (( !ـحله الـي مـفاالعتقادي مقره القلب . والعمل

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةطةأل  واتة : وة ثيَويستة ليَرةدا ئاماذة بدريَت بةوةى كة شيَخى ثايةبةرز ئةلبانى
كةوتووةتة هةلَةيةكى طةورةوة كة لة ثرس وباسى حوكم كردن بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار رِيَزى ـ لة وبةرزى ث
 !!! كة لة ةوانةى هةموو ئةو زانايانة بووةتةوة كة ـ ثيَشرت ـ بامسان ليَوةكردنـدا بةرِيَزيان ثيَضـتيَيو،  دووةـدايبةزان

ولَئَِك  ] دا سةبارةت بة ئةم سآ ئايةتة :ـ( لة األحاديث الصحيحة ) سلس
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

الُِمونَ  ]،  ( 44ائدة : ـمـ) ال [ ُهُم الََْكفُِرونَ  ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
 ( 45ائدة : ـمـ) ال [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ  ] ،
ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
، فةرموويةتى : دروست نية  ( 47ائدة : ـمـ) ال [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

دادوةرِانياندا ، ئةوانةى كة حوكم دةكةن ةم ئايةتة بدةى بةسةر هةنديَك لةكاربةدةستى موسَلمانان وحوكمى ئ
 داينةبةزاندووة ، لة ياسا مرؤظ كردةكان .بةوةى كة خواى ثةروةردطار 
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: نابيَت بةوة تةكفري بكريَن ، و لة ئوممةتى ئيسالم دةربكريَن ، ئةطةر (  واتة : ثيَشةوا ئةلبانى)  دةَليَم
، ئةطةرضى بةو حوكمكردنةيان كة بة جطة لةوة  باوةرِيان بة خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى هةبوو 

دةيكةن كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة بة ستةمكاريش لةقةَلةم بدريَن ، بةآلم نابيَت حوكمى كوفريان 
اليةنى ان وةكو جولةكان بن ، دةبينني لةرِواَلةتى حوكم كردنةكةيا بدريَت ، ضونكة ئةوان ئةطةر لةبةسةرد

باوةرِهيَنان و بةرِاست دانانيان بؤ ئةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة  ان ، كة بريتية لةة جياوازن ليَيترةو
دةكرد ، هةروةكو ووتةى ثيَشوويان بةَلطةية لةسةرى  ـىبيَباوةرِةكان ، كة نكوَليان ل ، بة ثيَضةوانةى جولةكة

، سةرةرِاى ئةوةى كة ئةوان ((  ر لة نيَوانتانداوة ئةطةر ئةوةى ثيَنةدان كة دةتانةويَت ئةوا نايكةن بةدادوة)) : 
 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 رِووكةشة .

لة رِشنووسةكةيدا ووتةى ـ  لةم بوختيان درؤ شاخدارةيداـ  ارةلةو زانايانةش كة ئةم طةجنة رِةشنوسك
 : ثيَشةوايان ثيَشةوا ئةلبانى ثيَضةوانةى هةموويان بووةتةوة :ـ  بة طومان و نةزانينى ئةوـ  كة طوايا!!!  هيَناونةتةوة

تويَذينةوةى زانستى و فةتوا لة وآلتى و زانايانى ليذنةى هةميشةيى بؤ ( ابن عثيمني )  ، و(  ابن باز)  ، و(  ابن تيمية) 

عبداللطيف بن عبدالرمحن بن حسن بن حممد بن )  ، و(  اللجنة ال دائمة للبحوث العلمية واإلفت اء يف السعودية)  سعودية

ـ  ، و ضةندان زاناى تر لة زانايان و ثيَشةوايانى ئةهلى سوننة و جةماعة(  عبدارزاق العفيفي)  ، و(  عبدالوهاب
 ـ . آمنيـ  ةتى خوا لة مردوانيان و داواكاري  لة ثةروةردطار زندوانياامان بؤ بثاريَزيَ رِةمح

جا ليَرةدا ـ بة ثشتيوانى خواى ثةروةردطار ـ منيش تةواوى ئةو ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت 
ة كة ـ رِةشنوسكار ـ ووتةى ديَنمةو شبيَت ـ دةخةمة ثيَش دةستى نووسةران ، و ثاشان ووتةى ئةو ثيَشةوايانة

را دةكريَت كة هيَنانةتةوة ـ لة رِةشنووسةكةيدا ـ !! و ثاشان هةموو ئةو هةوَلة نةزؤكانةى رِةشنووسكار ئاشك
ََل َساءَ َما َُيُْكُمونَ  ] قرتاندنى ووتةى زاناياندا كردوويةتى !! تةنها بؤ سةملاندنى ووتةكةى ، ولةدابرِين و

َ
 [ أ

 دان بة رِاست و درؤى رِةشنوسكار دةهيَلمةوة بؤ خويَنةرانى موسَلمان ..... ثاشان حوكم 
إذا علمت أن اآليات الثالث ... نزلت  )) تةواوكارى ووتةكةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ :

م يعطكم حذرتم فلم ـإن لإن أعطاكم ما تريدون حكمتموه ، و)  : ي حكمه ـقوهلم في اليهود وـف

وتِيتُْم َهَذا فَُخُذوهُ  ]ى قوهلم هذا قبل هذه اآليات فقال : ـ، و قد أشار القرآن إل ( حكموهـت
ُ
َيُقولُوَن إِْن أ

حكام  ى بعض ال مل هذه اآليات عل جوز ح فال ي( ، إذا عرفت هذا :  41:  ائدةـمـال ) [ ِإَوْن لَْم تُْؤتَوْهُ فَاْحَذُروا

 رهم بذلك جوز تكفي ن األرضية . أقول : ال ي ه من القواني ر ما أنزل اللَّ بغيحكمون  هم الذين ي ن وقضات مسلمي ال
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ه ، ال  ر ما أنزل اللَّ ن حبكمهم بغي جرمي ه ورسوله ، وإن كانوا م ن باللَّ ملة ، إذا كانوا مؤمني ، و إخراجهم من ال
خالفون هلم من جهة أخرى ، أال وهي  مذكور ، فهم م هم وإن كانوا كاليهود من جهة حكمهم ال جوز ذلك ، ألن ي
ا يدل عليه قوهلم  هم كانوا جاحدين له كم ه ، خبالف اليهود الكفار ، فإن ا أنزل اللَّ هم وتصديقهم مب ان إمي

 . ن أصال هم ليسوا مسلمي ى أن حكموه ( ، باإلضافة إل موه فلم ت م يعطكم حذرت متقدم : ) وإن ل ال

 . جوارح حله ال ي م ي . فاالعتقادي مقره القلب . والعمل اعتقادي وعمل ان : الكفر قسم ر هذا أن وس

من الكفـر بـه ، فهـو الكفـر  ي قلبهـا وقر فـمـرع ، وكان مطابقا لـمخالفته للشـفمن كان عمله كفرا ل

 صاحبه يف النار أبدا . خلدـ، وي هـاللَّ االعتقادي ، وهو الكفر الذي ال يغفره 

خالفه بعمله ، فكفره كفر ـبحكم ربه ، ولكنه ي ي قلبه ، فهو مؤمنـا وقر فـمـلخالفا ـوأما إذا كان م

 . إن شاء عذبه وإن شاء غفر له (( ـى ـتعالـ  هـاللَّ حت مشيئة ـي فقط وليس كفرا اعتقاديا ، فهو تـعمل

راوة كة ثاشان شيَخ ضةند تاوانيَك باس دةكات كة بةكوفر ناويان هاتووة ، كةضى بةو جؤرة كوفرة دانةن
يء من هذه ـن بشـمسلميـ)) فمن قام من المرؤظى ثآ لة ئايني دةردةضيَت و ثاش ئةوة دةفةرموويَت : 

ها معصية ـي ، أي إنه يعمل عمل الكفار ، إال أن يستحلها ، وال يرى كونـي ، فكفره كفر عملـمعاصـال

، ال  هـاللَّ ر ما أنزل ـحكم بغيـوالهم أيضا ، ـي عقيدتـألنه شارك الكفار ف فهو حينئذ كافر حالل الدم ،

ر اآلية : ) كفر دون ـي تفسيـخرج عن هذه القاعدة أبدا ، وقد جاء عن السلف ما يدعمها ، وهو قوهلم فـي

ن ـثم تلقاه عنه بعض التابعي ، ـ امَهُنْعَ هُـاللَّ يَضِرَـ بن عباس  هـاللَّ كفر ( صح ذلك عن ترهان القرآن عبد

ي هذه ـي ذلك إنارة للسبيل أمام من ضل اليوم فـي عنهم لعل فـر لـمن ذكر ما تيسرهم ، وال بد ـوغي

ي ، وإن كانوا ـمعاصـهم الـن بارتكابـمسلميـخوارج الذين يكفرون الـرة ، ونحا نحو الـخطيـمسألة الـال

 .يصلون ويصومون ! (( 

، و زانايان لةم بارةيةوة دةطيَرِيَتةوة ،  هاوةآلن و شويَنكةوتوانك ليَكدانةوة و ووتةى ثيَشني لةدواتر هةنديَ
فمن  هـاللَّ ا أنزل ـمـجاحدين لـي اليهود الـملة القول ؛ أن اآلية نزلت فـوج))  و ثاشان دةفةرموويَت :

ي ألنه عمل ـجحد فكفره عملـي الـم يشاركهم فـجحد ، فهو كافر كفرا اعتقاديا ، ومن لـي الـشاركهم ف

 . عن ابن عباس  ا تقدمـملة كمـخرج بذلك عن الـآثم ، ولكن ال يجرم ـعملهم ، فهو بذلك م

ان : بـاب ـي ) كتـاب اإليمــفـ حافظ أبـو عبيـد القاسـم بـن سـالمـاإلمام الوقد رشح هذا وزاده بيانا 

 مزيد من التحقيق .ـراجعه من شاء الـبتحقيقي ( ، فلي 97ـ  84ي : ص ـمعاصـان بالـخروج من اإليمـال
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 متقدمةـحكم الـر آية الـي تفسيـيقول ف ـ  هُـاللَّ هُمَحِـ رَشيخ اإلسالم ابن تيمية وبعد كتابة ما سبق ، رأيت 

 ه (( .ـاللَّ ر ما أنزل ـبغي مستحل للحكمـأي هو ال( : ))  268/  3جموع الفتاوى : ـي ) مـف

ذكور فيهـا ؟ ـمــعـن الكفـر الد سـئل ـمــأن اإلمام أح( :  254/  7الم ـ ) ـثم ذكر ـ أي : شيخ اإلس

 جيء مـنـان بعضـه دون بعـض ، فكـذلك الكفـر ، حتـى يــل اإليمـان ، مثـينقل عن اإليم ر الـفقال : كف

 . هـــختلف فيـر ال يـذلك أم

ان ـ( : )) وإن كان من قول السلف أن اإلنسان يكون فيه إيم 312/  7)  ـأي : شيخ اإلسالم  ـوقال 

ا قـال ـملة ، كمـان وكفر ؛ ليس هـو الكفر الـذي ينقل عن الـقوهلم أنـه يكون فيه إيمي ـونفاق ، فكذلك ف

ـ ـ تَي قـوله ـابن عباس وأصحابه ف ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  ]:  ـ  ىالَعَ
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
، قـالوا :  [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

) السلسـلة الصـحيحة (( ره من أئمـة السـنة ـمد ، وغيـأحى ذلك ـملة . وقد اتبعهم علـال كفر ال ينقل عن

 ( . 116ـ  109ص : القسم األول ، مجلد السادس ـال

واتة : ئةطةر زانيت كة ئةم سآ ئايةتة ... سةبارةت بة جولةكة و ئةو ووتةيةيان دابةزيَنراوة كة 
ةو شيَوة بوو كة ئيَوة دةتانةويَت ئةطةر دادوةريةكةى ب ) ووتوويانة : سةبارةت بة دادوةرى ثيَغةمبةرى خوا 

ئةوا بيكةن بةدادوةر لة نيَوانتاندا ، وة ئةطةر ئةوةى ثآ نةدان كة دةتانةويَت ، ئةوا خؤتانى ليَدةثاريَزن و 
، وة قورئانى ثريؤزيش لة ثيَش ئةم سآ ئايةتة ئاماذةى بةم ووتةيةيان داوة  ( نايكةن بة دادوةر لة نيَوانتاندا

وتِيتُْم َهَذا فَُخُذوهُ ِإَوْن لَْم تُْؤتَوْهُ فَاْحَذُروا ] كة فةرموويةتى :
ُ
، جا كة ئةمةت (  41:  ائدةـمـال ) [ َيُقولُوَن إِْن أ

كاربةدةستى موسَلمانان و ةم ئايةتة بدةى بةسةر هةنديَك لةدروست نية حوكمى ئ  زانى ئةوا بزانة كة :
 . ياسا مرؤظ كردةكانثةروةردطار داينةبةزاندووة ، لة كة خواىدادوةرِانياندا ، ئةوانةى كة حوكم دةكةن بةوةى 

: نابيَت بةوة تةكفري بكريَن ، و لة ئوممةتى ئيسالم دةربكريَن ، ئةطةر (  واتة : ثيَشةوا ئةلبانى)  دةَليَم
، ئةطةرضى بةو حوكمكردنةيان كة بة جطة لةوة  باوةرِيان بة خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى هةبوو 

دةيكةن كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة بة ستةمكاريش لةقةَلةم بدريَن ، بةآلم نابيَت حوكمى كوفريان 
بةسةردا بدريَت ، ضونكة ئةوان ئةطةر لة رِواَلةتى حوكم كردنةكةيان وةكو جولةكان بن ، دةبينني لة اليةنى 

دايبةزاندووة  دانانيان بؤ ئةوةى كة خواى ثةروةردطارترةوة جياوازن ليَيان ، كة بريتية لة باوةرِهيَنان و بةرِاست 
 ، بة ثيَضةوانةى جولةكة بيَباوةرِةكان ، كة نكوَليان ىلَ دةكرد ، هةروةكو ووتةى ثيَشوويان بةَلطةية لةسةرى :
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ةوان ، سةرةرِاى ئةوةى كة ئ((  وة ئةطةر ئةوةى ثيَنةدان كة دةتانةويَت ئةوا نايكةن بةدادوةر لة نيَوانتاندا)) 
 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 رِووكةشة .

هاوشيَوةى ئةو جا ئةو كةسةى كة كردةوةكةى كوفر بيَت لةبةر ثيَضةوانة بوونةوةى بؤ شةريعةت ، و 
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 .
ةوا ئةو كةسة باوةرِى بة حوكمةكةى بةآلم ئةطةر ثيَضةوانةى ئةو كوفرة بيَت كة لة دَليدا جيَطري بووة ، ئ

خواى ثةروةردطارى هةية ، بةآلم بة كردةوةكانى ثيَضةوانةى بووتةوة ، ئةوا كوفرةكةى تةنها كوفريَكى كردارية 
، نةك كوفريَكى ئيعتيقادى ، و دةكةويَتة ذيَر ويست و مةشيئةتى خواى ثةروةردطارةوة ، ئةطةر ويستى هةبوو 

ويستى هةبوو ليَى خؤش دةبيَت ... ثاشان شيَخ ضةند تاوانيَك باس دةكات كة بةكوفر  سزايى دةدات ، وة ئةطةر
ناويان هاتووة ، كةضى بةو جؤرة كوفرة دانةنراوة كة مرؤظى ثآ لة ئايني دةردةضيَت ... و دةَليَت : جا هةر 

دارية ، واتة : كردةوةى كةسيَك لة موسَلمان هةستيَت بة هةنديَك لةم تاوانانة ، ئةوا كوفرةكةى كوفريَكى كر
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 بريوباوةرِيشياندا ، حوكم كردنيش 

ةزاندوة هةرطيز لةم رِيَساية بةدةر نية ، بطرة لة ثيَشينيشةوة ئةوة هاتووة بةوةى كة خواى ثةروةردطار داينةب
 (( كفر دون كفر))  كة ثاَلثشتى ئةمة بكات ، ئةويش ئةو ووتةيةيانة كة لة رِاظةى ئايةتةكةدا فةرموويانة :

لة خؤى و باوكى بيَت ةوة ـ رِةزاى خوا ـ(  عباس) كورِى ه ( ـاللَّ عبد لة رِاظةوانى قورئان )(  صحيح)  كة بة
ـ ثيَمان طةشتووة ، ثاشان هةنديَك لة شويَنكةوتوان و جطة لةوانيش ئةوةيان ليَوة وةرطرتووة ، وة ليَرةدا بة 
ثيَويستى دةزامن كة ئةوةى كة لة توانادا بيَت ليَيانةوة باس بكةم ، بةَلكو ببيَتة رِووناك كةرةوةى ريَطاى ئةو 

انةدا و لةم باس و ثرسة زؤر ترسناكةدا ، و ئةو ريَطايةيان طرتووةتة بةر كة كةسانةى الرِيَبوون لةم رِؤذ
خةوارجيةكان طرتووبويانةبةر كة بة كةوتنة تاوان موسَلمانانيان بةكافر دةكرد ، ئةطةرضى نويَيشيان بكرداية و 

زانايان لةم بارةيةوة رِؤذووشيان بطرتاية !! ... ثاشان ليَكدانةوةى ثيَشني لة هاوةآلن و شويَنكةوتوان ، و 
دةطيَرِيَتةوة ، و دواتر دةفةرموويَت : ثوختةى ووتةكان ئةوةية كة : ئةم ئايةتانة لةسةر جولةكةى نكوَليكار 
دابةزيوون كة نكوَليان لةوةبوو كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندوة ، جا هةر كةسيَك هاوبةشيان بكات لة 

عتيقادية ، و هةر كةس كة هاوبةشيان نةكات لة نكوَليكردندا ئةوا كوفرةكةى كوفريَكى ئي
نكوَليكردنةكةيان ئةوا كوفرةكةى كوفريَكى كردةوةيية ، ضونكة هةمان كردةوةى ئةوانى كردووة ، و بةوةش 
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كةسيَكى ستةمكار و تاوانبارة ، بةآلم بةو كردةوةيةى لة ئوممةتى ئيسالم دةرناضيَت هةروةكو ثيَشرت لة 
 ـ رِةزاى خوا لة خؤى و باوكى بيَت ـ طيَرِامانةوة .(  عباس)  ى كورِىـ(  هـاللَّ  عبد)  ووتةكةى

خروج من ـال)  دا لة باسىـ(  انـاإليم)  يش لة كتيَبى(  حافظ أبو عبيد قاسم بن سالمـال)  ثيَشةوا و

كردووةتةوة ، جا بة تةحقيقى من ، ئةوةى ليَكداوةتةوة و زياتر رِوونى (  97ـ  84ي : ص ـمعاصـان بالـاإليم
 هةر كةسيَك ئةيةويَت زياتر بزانيَت با بطةرِيَتةوة بؤ كتيَبى ناوبراو .

ـ بة رِةمحةت بيَت (  ابن تيمية)  وة ثاش ئةوةى كة نووسرا ، بينيم كة ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم

تى : واتة ئةو كةسةى دا فةرموويةـ(  268/  3جموع الفتاوى : ـم) ـ لة رِاظةى ئايةتى حوكمدا و لة 
 حوكم كردن بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة بة حةآلأل بزانيَت .

ثرسيارى ليَكرا سةبارةت بة كوفرى (  مدـأح)  فةرموويةتى : كة ثيَشةواـدا (  254/  7 ) لة ثاشان

ان ـمثل اإليم )) باتة دةرةر ،باسكراو لة ئايةتةكةدا ؟ ئةويش فةرمووى : كوفريَكة خاوةنةكةى لة ئيمان نا

 ، تاكو شتيَك لةوة ديَت كة جياوازى تيَدا نةبيَت .((  بعضه دون بعض ، فكذلك الكفر

دا فةرموويةتى : جا ئةوةى كة لة ووتةى ثيَشيندا هاتووة كة مرؤظ دةكريَت باوةرِ و ـ(  312/  7)  وة لة
كة مرؤظ باوةرِ و كوفريشى تيَدا كؤدةبيَتةوة ، بةآلم ئةو  دوو رِوويشى تيَدا بيَت ، بةهةمان شيَوة هاتووشة كة :

ـ رِةزاى خوا لة خؤى و باوكى (  عباس)  ى كورِىـه ( ـاللَّ عبد)  كوفرة نية كة لة ئوممةتى دةردةكات ، هةروةكو
ولَئَِك هُ  ]بيَت ـ و هاوةآلنى لة رِاظةى ئايةتى : 

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
فةرموويانة :  [ ُم الََْكفُِرونَ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

، و جطة لةويش لة ثيَشةوايانى سوننة لةوةدا (  مدـأح) كوفريَكة مرؤظ لة ئوممةت دةرناكات ، و ثيَشةوا 
 شويَنيان كةوتووة .

: ئةمة تةواوى ئةو ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانية كة كاكى رِةشنووسكار بةتةواوى  خويَنةرى بةريَز
نةخيستووةتة رِوو ـ بة هةر هؤيةكةوة بيَت ـ !!! كة تيايدا ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ نةك لة خؤيةوة 

ثيَشةوا و زانايانى سةلةف  هاوةآلن و شويَنكةوتوانيان وردنة سةر بؤضوونى ثيَشينانانى لة، بةَلكو بةمتمانة ك
ـ نةك ثيَضةوانة بوونةوةيان هةروةكو رِةشنووسكار 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 

رى طةورة و ثاشطةزبوونةوة داناوة لة ئاينى ئيسالم ـ خوا ثةنامان بدات ـ ، و بةشةوة ، هةنديَكى بة كوف
هةنديَكيَشى بة تاوان و كوفرى بضوك داناوة ، و يةكةميانى بة كوفرى ئيعتيقادى ناوزةد كردووة و 

 . ( كفر دون كفر)  دووةميشيان بة كوفرى بضووك يان بة
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ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثيَضةوانةى هةموو ثاشان لةوةآلمى ئةوةى كة ئايا ئةم بؤضوونةى 
! دةووتريَت : ن بؤضوونى ئةو زانايانةى هةية ؟!ئةو زانايانة بووةتةوة كة رِةشنووسكار هيَناونةتيةوة ، يان هةما

بة ثشتيوانى خواى ثةروةردطار ئةم ضةند خاآلنةى كة ديَن ئةركى دةرخسنت و ئاشكراكردنى دروستى و 
طةأل خستنةرِووى هةموو ئةو دابرِين و قرتاندنانةى كة ثيَشةى و ووتةية دةخةنة ئةستؤ ، لةى ئةنادروست

خؤى ئةجنامى داوون لة هةميشةيى بيدعةكارانة و كاكى رِةشنوسكاريش وةك شويَنكةوتنيَك بؤ ثيَشينةى 
و زانايانة كراوة بؤ !!! يان هةموو ئةو ضةواشةكاريانةى لة نةخستنة رِووى فةتواكانى ترى ئةووتةكاندا 

 خويَنةران !!! ئةوةش بةم ثيَيةى خوارةوة :
 !!!! و قرتاندنيان لةاليةن رِةشنووسكارةوة) ابن تيمية (  يةكةم : تيَنةطةشنت لة ووتةكانى ثيَشةوا

ـ بة رِةمحةت بيَت (  ابن تيمية)  ى رِةشنووسةكةيدا ئةم ووتةيةى ثيَشةواـ(  2)  رِةشنووسكار لة الثةرِةى

َل الْ  ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَول شيخ اإلسالم ابن تيمية يق)) ديَنيَتةوة ، و دةَليَت :  ـ ْنَساُن َمَتى َحلَّ َراَم ـ َح ـ: ) َواإْلِ

َم الْ ُمْجَمَع َعَلْيِه ـ أَْو َح ـالْ  َل الشَّ ُمْجَمَع َعَلْيِه ـ َأْو بَ ـَحاَلَل ـ الْ ـرَّ  اً ُمْرَتـد   اً َكافِرُمْجَمَع َعَلْيِه ـ َكاَن ـْرَع ـ الْ ـدَّ

ـ بة (  ابن تيمية)  ، واتة : ثيَشةوا شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم ( 267/ 3جموع الفتـاوى : ـ) م بِاتَِّفاِق اْلُفَقَهاِء ((
رِةمحةت بيَت ـ دةفةرموويَت : كاتيَك 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 مورتةد دةبيَت بة يةك دةنطى شةرع زانان 
 ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بةم جؤرةية كة فةرموويةتى :(  ابن تيمية)  بةآلم تةواوى ووتةكةى ثيَشةوا

َل الْ ))  ْنَساُن َمَتى َحلَّ َم الْ ـَحَراَم ـ الْ ـَواإْلِ َل الشَّ ـَحاَلَل ـ الْ ـُمْجَمَع َعَلْيِه ـ َأْو َحرَّ ْرَع ـ ـُمْجَمَع َعَلْيِه ـ َأْو َبدَّ

َوَمْن لَْم  ]ِن : ـى َأَحِد اْلَقْوَليْ ـي ِمْثِل َهَذا َنَزَل َقْوُلُه َعلَ ـبِاتَِّفاِق اْلُفَقَهاِء . َوفِ  اً ُمْرَتد   اً َعَلْيِه ـ َكاَن َكافِرْجَمَع مُ ـالْ 
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ 

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
 . هُ رِ مَا أَنْزَلَ اللَّ مُسْتَحِلُّ لِْلحُْكمِ بِغَيْ هُوَ اْلأَْي :  [ َُيُْكْم بَِما أ

 ى َثاَلَثِة َمَعاٍن :ـي ُعْرِف النَّاِس َعلَ ـْرِع ( ُيَقاُل فِ ـَوَلْفُظ ) الشَّ 

ُسوُل َوَهَذا يَ  الشَّرْعُ اْلمُنَزَّلُ[ : )  األول]   ِجُب اتِّبَاُعُه َوَمْن َخالََفُه َوَجبَْت ُعُقوَبتُُه .ـ( َوُهَو َما َجاَء بِِه الرَّ

ٍك َوَنْحـِوِه . َفَهـَذا َيُسـوُغ ُمْجتَِهِديَن فِيَهـا َكَمـْذَهِب َمالِــاِء الْــَ( َوُهـَو آَراُء الُْعَلمـ الشَّرْعُ اْلمُ ؤَوَّلُ ) :  انِيوَالثَّ

 النَّاِس ِمنُْه .ْحُرُم ، َولَيَْس أِلََحِد َأْن ُيْلِزَم ُعُموَم النَّاِس بِِه َواَل َيْمنََع ُعُموَم ـِجُب َواَل يَ ـاتِّبَاُعُه َواَل يَ 
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وِر ى النَّـاِس بَِشـَهاَداِت الــَأْو َعَلـ ولِِه َوَرُسـ هـاللَّ ى ـِذُب َعلَ ( َوُهَو اْلكَ  الشَّرْعُ اْلمُبَدَّلُ)  وَ الثَّ الِثُ : زُّ

َم َواْلـنِـَزاٍع . َكَمـْن َقـاَل : إنَّ الـاَل َفَقـْد َكَفَر بِـ هِ ـاللَّ َذا ِمْن َشـْرِع ِن َفَمْن َقاَل إنَّ هَ ـَِوَنْحِوَها َوالظُّْلِم اْلَبي   ْيَتَة مَ ـدَّ

 .(  268ـ  267/  3جموع الفتاوى : ـ) م... ((  الٌل َح 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دةفةرموويَت : كاتيَك كة (  ابن تيمية)  واتة : ثيَشةوا شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم
آلَلى ـ كؤرِا لةسةر كراوى ـ بة حةرام زانى ، يان مرؤظ حةرامى ـ كؤرِا لةسةر كراوى ـ بةحةآلأل زانى ، يان حة

شةرعى خواى ثةروةردطارى ـ كؤرِا لةسةر كراوى ـ طؤرِى ، كةسيَكى كافر و مورتةد دةبيَت بة يةك دةنطى 
ُ  ] شةرع زانان ، وة سةبارةت بةمةية ـ لة بؤضونيَك لة بؤضوونةكاندا ـ ئايةتى : نَْزَل اَّللذ

َ
 َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ 
ُ
كة ئةو كةسة دةطريَتةوة حوكم كردن بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار  دابةزيوة ، [ فَأ

 دايبةزاندووة بة حةآلأل دةزانيَت .
 لة عورفى خةَلكدا بة سآ واتا بةكار دةهيَنريَت :(  شةرع)  وة طؤى

ى هاتووة ، ثيَويستة شويَنى بكةوريَت يَث كة ئةوةية ثيَغةمبةرى خوا (  شةرعى دابةزيَنراو)  يةكةميان :
 ، و ئةو كةسةش كة ثيَضةوانةى بيَتةوة دةبيَت سزا بدريَت .

يايدا ، وةكو كة بريتية لةبؤضوون و ووتةى زانايان وموجتةهيدان ت ( موئةوةل شةرعى)  دووةميان :
شويَنى بكةوريَت ، وثيَويست وحةرام نية ، وة بؤ هيض  ةةمةش دروستهاوشيَوةكانى . ئبؤضوونةكانى مالك و

 كةسيَكيش نية زؤرينةى خةَلكى ثيَوة ثابةند بكات ، يان رِيَطرى لةزؤرينة خةَلك بكات لةثابةند بوون ثيَوةى .
، يان بةناو  كة بريتية لة درؤكؤدن بة ناو خوا و ثيَغةمبةرةكةى (  طؤرِاو شةرعى)  يةميشيان :يَس

، بةطةواهى وشايةتى درؤ ، وهاوشيَوةي ئةو ، يان بةستةمى ئاشكرا ، جا هةر كةسيَك بَليَت : ئةمة  خةَلكةوة
 شةرعى خواية ، ئةوا كوفرى كردووة بةبآ جياوازى ، وةك ئةوةى كة دةَليَت : خويَن و مردارةوةبوو حةآلَلة !!!

ـ بة رِةمحةت (  ابن تيمية)  ئةم بة بةَلطة هيَنانةوةيةى رِةشنووسكار بؤ ئةم ووتةيةى ثيَشةوا منيش دةلَيَم :
 بيَت ـ ئةم ضةند ثرسيارةى ليَدةكةويَتةوة :

دةبيَت كوآى ووتةكةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثيَضةوانةى ئةم ووتةيةى  ثرسيارى يةكةم :
 تةكان تيَبطةى كة وةكو يةكن ؟!يان تؤ ناتوانى لة وو رِةمحةت بيَت ـ ؟! ية ـ بة(  ابن تيمية)  ثيَشةوا

كاكى رِشنووسكار ! ئةطةر بةرِاستى مةبةستت دةرخسنت و ئاشكرا كردنى رِاستيةكانة ـ  ثرسيارى دووةم :
 !تة رِوو ؟ت نةخستووة(  ابن تيمية)  تةنها ثةروةردطاريش بة ئاطاية لة نيةتةكان ـ بؤ تةواوى ووتةكةى ثيَشةوا

 ضوونة تةكفرييةكانى جةنابتة ؟!ئايا لةبةر ئةوةى كة ثيَضةوانةى بؤ
 وتةكة درؤكانت ئاشكرا دةكات ؟!يان : تةواوى و
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 ناطةرِيَنةوة بؤ سةرضاوةكان ؟!يان : وا دةزانى خويَنةران وةكو خؤت كةودةن و بآ ئاطان و 
الى خؤمةوة وادةزامن كة رِةشنووسكار وةى كة من ليَرةدا حوكمةكة بؤ خويَنةران دةهيَلمةوة ، جطة لة

 !!!وةردطار ثةنادةرى هةمووان بيَت طةأل دةق و ووتةى زانايان ـ خواى ثةرامةَلةيةكى ميكافيليانة دةكات لةم
(  ابن تيمية)  ى رِةشنووسةكةيدا ووتةيةكى ترى ثيَشةواـ(  19)  رِةشنووسكار جاريَكى تر و لة الثةرِةى

  !!! كة دةَليَت :ة دةردى ووتةكةى ثيَشووى دةبان ديَنيَتةوة ، و ب

ا أنزل ـحكم بمـم يعتقد وجوب الـ: ) وال ريب أن : من ل ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ))

ا أنزل ـمـر اتباع لـا يراه هو عدال من غيـن الناس بمـحكم بيـى رسوله فهو كافر فمن استحل أن يـعل هـاللَّ 

ي دينها ما رآه أكابرهم ـحكم بالعدل وقد يكون العدل فـفهو كافر ، فإنه ما من أمة إال وهي تأمر بال هـاللَّ 

كسوالف  ـى الَعَتَوَ هُانَحَبْسُـ  هـاللَّ م ينزهلا ـهم التي لـحكمون بعاداتـى اإلسالم يـن إلـمنتسبيـر من الـبل كثي

حكم به دون الكتاب والسنة !! وهذا ـهو الذي ينبغي ال ن فيهم ويرون أن هذاـمطاعيـالبادية وكأوامر ال

جارية هلم التي يأمر ـحكمون إال بالعادات الـرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا ال يـهو الكفر فإن كثي

فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن  هـاللَّ ا أنزل ـحكم إال بمـجوز الـمطاعون فهؤالء إذا عرفوا أنه ال يـها الـب

 ه فهم كفار ( !!! (( .ـحكموا بخالف ما أنزل اللَّ ـي

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 دايبةزاندووة بةسةر 

ئةوة كافرة ، وة ئةوةش ئةوة بةحةآلأل بزانيَت كة حوكم بكات لة نيَوان خةَلكدا بةوةى ،  ثيَغةمبةرةكةيدا 
كة ئةو بة دادثةروةرى دةزانيَت ، بةبآ شويَنكةوتنى بؤ ئةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، ئةوة كافرة 

حوكم بكات ، وة رِةنطة  ، ضونكة هيض ئوممةتيَك نية ئيلال فةرمانى ثيَدةكريَت بةوةى كة بةدادثةروةرى
 دادثةروةرى لة ئايينى ئةودا ئةوة بيَت كة طةورةثياوانى بةضاكى دةزانن ، بةَلكو زؤرينةى ئةوانةى كة دةدريَنة

ثاأل و نيسبةتيان بؤ ئيسالم هةية بةو داب و نةريتةى خؤيان حوكم دةكةن كة خواى ثةروةردطار دانةبةزاندووة 
لة عةشايةيةكاندا هةن ، يان فةرمانى ئةو كةسانةيان كة طويَرِايةَلى  ، وةكو ئةو باس و خواستانةى كة

كراوون تياياندا ، وة واش دةبينن كة ئةمةية ثيَويستة حوكمى ثآ بكريَت ، نةك ئةوةى لة قورئان و سوننةتدا 
ناكةن آلم حوكم ةهةن !!! بيَطومان ئةمةش كوفرة . ضونكة زؤرينةى سةرةرِاى ئةوةى كة موسَلمان بوون ، ب

جطة بةوة نةبيَت كة لة داب و نةريتيان 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 
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نى كة بة ثيَضةوانةى ئةوةوة حوكم بكريَت كة خواى ثةروةردطار ثابةند نةبوون بةوةوة ، بةَلكو بةحةآلَليان زا
 دايبةزاندووة ، ئةوا ئةوانة كافرن .

وال ريب من لـم  بةم جؤرةية كة فةرموويةتى : )) ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَ(  ابن تيمة)  بةآلم تةواوى ووتةكةى ثيَشةوا

فهم  هـاللَّ زل أن احكموا بخالف مـاستحلوا أن يوله ... بل ى رسـعل هـاللَّ زل يعتقد وجوب احلكم بمـا أن

 !!! ( 130/  5) منهاج السنة النبوية : ((  وإال كانوا جهاال كمن تقدم أمرهمكفار ، 

: ئةطةرنة بةنةزان دادةنريَن ، هةروةكو ئةوانةى ثيَشوو  وإال كانوا جهاال كمن تقدم أمرهم))  : كة برِطةى

ليَربِاوة ، و هيَنانةوةى درؤكةى رِشنوسكار ئاشكرا دةكات !!! كة تيَدا الف و ى ـ((  كة بامسان ليَوةكردن
 طةزافى ئةوة ليَدةدات كة طوايا ثيَشةوا ئةلبانى ثيَضةوانةى زانايان و ثيَشةوايانى ثيَش خؤى بووةتةوة !!!

ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بن ـ و (  ابن تيمية)  ى هةردوو ثيَشةواووتةووردى تيَرِامانةوة بة  جا خويَنةرى بةرِيَز :
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 !!!
 دةزانيَ (  سودبةخش و رِةوا)  بؤضوونى ثيَشةوا ئةلبانى بةـ بةرِةمحةت بيَ  ـ ) ابن باز (  ثيَشةوا دووةم :

 !!! نةك بة ثيَضةوانة و هةلَة ـ هةر وةكو رِةشنوسكار ئيديعاى دةكات ـ
( ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةم ) عبدالعزيز بن باز  ووتةكانى ثيَشةوا و موفتى ثيَشووى وآلتى سعودية

ر رِوون و ئاشكراية ، هةروةك لة كتيَب و نووسراو و ووتةكانيدا ثةرش و بآلون ، بةآلم ليَرةدا تةنها بارةيةوة زؤ
ووتةيةكى ديَنينةوة كة تيَيدا ثشتيوانى و ثاَلثشتى ووتةيةكى ثيَشةوا ئةلبانى دةكات تيَيدا ، نةك ثيَضةوانةى 

، و الفى ئةوةى ليَداوة !!! ووتةكةش ئةو ببيَتةوة هةروةك كاكى رِةشنوسكار واى بؤ خويَنةر دةرخستووة 
رق األوسط ( ـ) الش ووتةيةية كة سةبارةت فةتوايةكى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة لة رِؤذنامةى

جواب ـى الـ)) اطلعت عل دا بآلوبوويةوة فةرموويةتى و تيَيدا هاتووة :ـمسلمون ( ـ) ال، و رِؤذنامةى 

منشور ــ ال هـاللَّ ي ـ وفقه ـر الدين األلبانـحمد ناصـل به صاحب الفضيلة الشيخ ممفيد القيم الذي تفضـال

ر من حكم ـمسلمون الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفيـرق األوسط وصحيفة الـي جريدة الشـف

ن ، ـمؤمنيـحق ، وسلك سبيل الـر تفصيل ، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيه الـمن غي هـاللَّ ر ما أنزل ـبغي

ه مبجرد الفعل من دون أن  ال جيوز ألحد من الناس أن يكفر من حكم بغري ما أنزل اللَّـ أنه  هـاللَّ و أوضح ـ وفقه 

، واتة :  ( هـ1416/ 5/ 12، تاريخ :  6156: رق األوسط عدد ـجريدة الش )((  يعلم أنه استحل ذلك بقلبه

ـ خوا ي ( ـرالدين األلبانـحمد ناصـ) مئاطادارم لة ئةو وةآلمة سودبةخش و رِةوايةى كة خاوةن شكؤ شيَخ 
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دا بآلوكرابووةوة و كة ـمسلمون ( ـ) ال، و  رق األوسط (ـ) الشفةرمووبووى ، و لة رِؤذنامةى  بيثاريَزيَت ـ
كردنى ئةوةى كة حوكم دةكات بة جطة لةوةى كة ت : بةكافركةسةى دابووةوة سةبارةتيَدا بةرِيَزيان وةآلمى ئةو 

خواى ثةروةردطار بةبآ تةفصيأل !! بؤية بينيم ووتةيةكى ثوخت و دروستة و حةق و رِةوايى تيَدا ثيَكاوة ، و 
بةر ، وة ئةوةشى رِوونكردووةتةوة تيَيدا ـ خواى ثةروةردطار سةركةوتووى ازى باوةرِدارانى تيَدا طرتووةتةرِيَب

كة نابيَ  هيض كةسيَك هةستيَ  بة تةكفريكردنى ئةو كةسةى كة حوكم دةكات بةجطة لةوةى كة خواى بكات ـ 
ا بةحةآلأل ئةوةش تةنها بة كردةوةى رِةهاى بآ ئةوةى بزانيَ  كة ئةو كارةى لة دلَد،  ثةروةردطار دايبةزاندووة

 ؟! داناوة ، يان نة
أن فضيلة  )) جا نازامن بؤ ضةواشةكاران بة درؤش بيَت هةر دةيانةويَت ووتةى خؤيان بسةمليَنن كة طوايا :

  ه  ر ما أنزل اللَّ حكم بغي ي قضية ال ر ف ي خطأ كبي مع جاللة قدره   قد وقع ف ى ـالَعَتَ هُـاللَّ هُمَحِـ رَ ي الشيخ األلب ان

!!!! واتة : وة ثيَويستة ليَرةدا ئاماذة بدريَت  (( اء الذين ذكرناهم آنفا ،   وخالف فضيلته كل العلم   ىالَعَتَ
بةوةى كة شيَخى ثايةبةرز ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةطةأل بةرزى ثلة و رِيَزى ـ كةوتووةتة هةَلةيةكى 

خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، و تيَيدا بةرِيَزيان طةورةوة كة لة ثرس وباسى حوكم كردن بة جطة لةوةى كة 
 ثيَضةوانةى هةموو ئةو زانايانة بووةتةوة كة ـ ثيَشرت ـ بامسان ليَوةكردن !!!

لة اليةن رِةشنوسكارةوة ، و تةنها هيَنانةوةى ئةو ن ( ـ) ابن عثيمي يةم : قرتاندنى ووتةكانى ثيَشةوايَس

 !!!! آ دةكات بةشةى كة ثالَثشتى ووتةكانى خؤى ث
حكم ـ)) من لـم ي ديَنيَتةوة ، بةم شيَوةية :ن ( ـ) ابن عثيميدا ووتةيةكى ثيَشةوا ـ(  4ـ  3)  وة لة ثةرِةى

ره أصلح منه ، وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا ـاستخفافاً به ، أو احتقارًا له ، أو اعتقادًا أن غي هـاللَّ ا أنزل ـبم

ريعات اإلسالمية لتكون ـخالف التشـريعات تـمن يضعون للناس تشملة ، ومن هؤالء ـخرجًا عن الـم

ريعة اإلسالمية إال وهم ـمخالفة للشـريعات الـهم لـم يضعوا تلك التشـر الناس عليه ، فإنـمنهاجاً يسي

جبلة الفطرية أن اإلنسان ال ـرورة العقلية ، والـمعلوم بالضـها أصلح وأنفع للخلق ، إذ من الـيعتقدون أن

جموع ـ) م خالفه إال وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه ((ـى منهاج يـل عن منهاج إليعد

واتة : ئةو كةسةى كة حوكمى نةكرد بةوةى كة خواى ،  !!!! ( 114/  2ن : ـفتاوى ورسائل ابن عثيمي
بةو بريوباوةرِةى كة جطة لةو ثةروةردطار دايبةزاندووة وةكو بةكةم زانينيَك ، يان وةكو رِق ليَيبوونيَك ، يان 

باشرت و طوجناوترة لةو ، و سودمةند ترة بؤ خةَلكى ، ئةوا كافرة و كوفرةكةشى كوفريَكة لة ميللة دةرى 
دةكات ، وة لةوانةش كةسانيَك هةن هةنديَك ياساى ثيَضةوانة بة ياساكانى ئيسالم بؤ خةَلك دادةنيَن ، بؤ 

لةسةرى برِؤن ، بيَطومان ئةوانة ئةو ياسا ثيَضةوانانةيان بة ئيسالم  ئةوةى ببيَت بة ثةيرِةويَك و خةَلكى
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دانةناوة ئيلال لةبةر ئةوةية كة بريوباوةرِيان واية كة طوجناوتر و سودبةخشرتة بؤ خةَلك ، هةروةكو بةَلطة 
يلال لةبةر ئةوة نةويستة لة عةقأل و فيرتةتدا كة مرؤظ النادات لة ثةيرِةويَك بؤ ثةيرِةويَكى ترى ثيَضةوانةى ئ

 كورِى هةية .ة و ئةوةش كة ليَى اليداوة كةم ونةبيَت كة بريوباوةرِى واية كة ئةوةى بؤ ال دةدات ضاكرت
سكار شويَنى مةبةستى خؤى وبةم شيَوةيةية كة دةبينني رِشنو بةآلم تةواوى ووتةى ئةم ثيَشةواية

ي : ـا القسم الثان)) وأم تى ، هةروةكو دةردةكةويَت :هيَناوةتةوة ، بةآلم ئةوةى كة دذيةتى برِيويةتى و قرتانية

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  ] : ى ـالَعَـ تَقوله  فمثل
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم  ]،  ( 44ائدة : ـمـ)ال [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ
الُِمونَ  ولَئَِك ُهُم الظذ

ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
ولَئَِك ُهُم  ] ، ( 45ائدة : ـمـال )[  َُيُْكْم بَِما أ

ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

؟ بمعنى أن كل من  ى موصوف واحد وهل هذه األوصاف الثالثة تتنزل عل . ( 47ائدة : ـمـال ) [ الَْفاِسُقونَ 

وصف الكافرين بالظلم والفسق ،  ى ـالَعَـ تَ هـاللَّ م ، فاسق ، ألن ـالفهو كافر ظ هـاللَّ ا أنزل ـحكم بمـم يـل

الُِمونَ  ] : ى ـالَعَـ تَال فق ِ َورَُسوِلِ  ] : ى ـالَعَـ تَ. وقال  ( 254) البقرة :  [ َوالََْكفُِروَن ُهُم الظذ إِنذُهْم َكَفُروا بِاَّللذ
 م فاسق .ـفكل كافر ظال ( 84) التوبة :  [ َوَماتُوا وَُهْم فَاِسُقونَ 

 ؟ ه تتنزل على موصوفني حبسب احلامل هلم على عدم احلكم مبا أنزل اللَّأو هذه األوصاف 

 . ه أعلمهذا   أي القول الثاني   هو األقرب عندي ، واللَّ

ره أصـلح منـه ، ـادًا أن غيقاستخفافًا به ، أو احتقارًا له ، أو اعت هـاللَّ حكم بمـا أنزل ـفنقول : من لـم ي

خالف ـريعات تــملة ، ومـن هـؤالء مـن يضـعون للنـاس تشــخرجًا عن الـو كافر كفرًا موأنفع للخلق فه

مخالفة ـريعات الــم يضعوا تلـك التشــهم لـر الناس عليه ، فإنـريعات اإلسالمية لتكون منهاجًا يسيـالتش

رورة العقليـة ، ـمعلوم بالضــا أصلح وأنفـع للخلـق ، إذ مـن الـهـم يعتقدون أنريعة اإلسالمية إال وهـللش

دل إليـه خالفه إال وهـو يعتقـد فضـل مـا عــى منهاج يــدل عن منهاج إلجبلة الفطرية أن اإلنسان ال يعـوال

 ه .ـونقص مـا عـدل عن

،  ره أص ل  من ه   ، ومل يعتق د أن يي    ، ومل حيتق ره  ه وهو مل يستخف ب ه ومن مل حيكم مبا أنزل اللَّ
أو انتقاماً منه لنفسه أو حنو ذلك ، فه ذا ا امل   وأنفع للخلق ، وإمنا حكم بغريه تسلطاً على احملكوم عليه، 

 . وليس بكافر وختتلف مراتب المه حبسب احملكوم به ووسائل احلكم
، وال احتقاراً ، وال اعتقاداً أن يريه أصل  ، وأنفع  هاللَّه ال استخفافاً حبكم ومن مل حيكم مبا أنزل اللَّ

مراعاة لرشوة أو يريها م ن ع را ال دنيا فه ذا فاس ق ،      ، أو  للخلق ، وإمنا حكم بغريه حماباة للمحكوم له
 . وليس بكافر ، وختتلف مراتب فسقه حبسب احملكوم به ووسائل احلكم
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 : ه ه   فيمن اختذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللَّقال شيخ اإلسالم ابن تيمية   رمحه اللَّ
 : إنهم على وجهني

ه فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون حتليل ما ح رم ، وحت ريم   اللَّ أحدهما : أن يعلموا أنهم بدلوا دين
 . ورسوله شركاً هاللَّه اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر ، وقد جعله ما أحل اللَّ

 الثاني : أن يكون اعتقادهم وإميانهم بتحليل احل رام وحت ريم احل الل   ك ذا العب ارة املنقول ة عن ه           
كما يفعل املسلم ما يفعله من املعاصي اليت يعتقد أنه ا مع ا ف فه ؤالء     هاللَّثابتاً لكنهم أطاعوهم يف معصية 
 ( . 115ـ2/114ن : ـجموع فتاوى ورسائل ابن عثيميـ) م(( !!  هلم حكم أمثاهلم من أهل الذنوب

ُ ]  واتة : بةآلم سةبارةت بة بةشى دووةم : وةكو ووتةى خواى ثةروةردطار : نَْزَل اَّللذ
َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ 
ُ
الُِمونَ  ] ،(  44ائدة : ـمـال ) [ فَأ ولَئَِك ُهُم الظذ

ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
ائدة ـمـال )[  َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك  ] ،(  45: 
ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
 .(  47ائدة : ـمـال ) [ ُهُم الَْفاِسُقونَ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

وة ئايا ئةم سآ وةسفة يةك جؤر كةس دةطرنةوة ؟ بةواتاى ئةوةى كة هةموو ئةو كةسانةى كة حوكم نةكةن 
بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، ئةوا كافر و ستةمكار و فاسقة ، ضونكة خواى ثةروةردطار وةسفى 

الُِمونَ ]  سف كردووة ، هةروةكو فةرموويةتى :كافرى بة ستةم و فوسق وة  ( 254) البقرة : [  َوالََْكفُِروَن ُهُم الظذ

ِ َورَُسوِلِ َوَماتُوا وَُهْم فَاِسُقونَ ]  وة فةرموويةتى : ، كةواتة هةموو  ( 84) التوبة :  [ إِنذُهْم َكَفُروا بِاَّللذ
 كافريَك ستةمكار و فاسقة .
ضةند كةسيَك دةطريَتةوة بةثآى ثاَلنةر و ئةوةى كة واى ليَكردوون حوكم نةكةن يان : ئةم سآ وةسفة 

 بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ؟
 ئةمةيان ـ واتة ووتةى دووةم ـ لةالى من نزيكرتة لة رِلستيةوة ، خواى ثةروةردطاريش زاناترة .

ثةروةردطار دايبةزاندووة ، وةك بةكةم بؤية دةَليَني : ئةو كةسةى كة حوكم نةكات بةوةى كة خواى 
زانينيَك بؤى ، يان رِقليَبوونى بؤى ، يان بةو باوةرِةى كة جطة لةو باشرتبيَت ليَى ، و سودبةخش تربيَت بؤ 
خةَلك ، ئةوا ئةو كةسة كافرة ، كافر بوونيَك كة دةرى دةكات لة ميللةت ، وة لةوانةش كةسانيَك هةن 

ة ياساكانى ئيسالم بؤ خةَلك دادةنيَن ، بؤ ئةوةى ببيَت بة ثةيرِةويَك و خةَلكى هةنديَك ياساى ثيَضةوانة ب
لةسةرى برِؤن ، بيَطومان ئةوانة ئةو ياسا ثيَضةوانانةيان بة ئيسالم دانةناوة ئيلال لةبةر ئةوةية كة بريوباوةرِيان 

أل و فيرتةتدا كة مرؤظ النادات لة واية كة طوجناوتر و سودبةخشرتة بؤ خةَلك ، هةروةكو بةَلطة نةويستة لة عةق
ثةيرِةويَك بؤ ثةيرِةويَكى ترى ثيَضةوانةى ئيلال لةبةر ئةوة نةبيَت كة بريوباوةرِى واية كة ئةوةى بؤ ال دةدات 

 ضاكرتة و ئةوةش كة ليَى اليداوة كةم و كورِى هةية .
ةآلم بةبآ بةكةم زانينى و بآ بةآلم ئةوةى كة حوكم نةكات بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، ب

رِقليَبوونى ، و بريوباوةرِى ئةوةى كة جطة لةو باشرتبيَت ليَى ، و سودبةخشرتبيَت بؤ خةَلك ، بةَلكو حوكم 
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بكات بة جطة لةو بؤ دةستطرتن و دةسةآلتداربوون بةسةر كةسى حوكم دراودا ، يان وةكو تؤَلةيةك ليَى ، يان 
ةمة ستةمكارة و كافر نية ، و ثلةكانى ستةمةكةشى بةثآى حوكم ثيَكراوةكة و هاوشيَوةكانى ئةوانة ، ئةوا ئ

 ئامرازةكانى حوكمةكة دةطؤرِيَت .
وة ئةوةش كة حوكم نةكات بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، بةآلم بةبآ بةكةم زانينى و بآ 

و سودبةخشرتبيَت بؤ خةَلك ، بةَلكو حوكم رِقليَبوونى ، و بريوباوةرِى ئةوةى كة جطة لةو باشرتبيَت ليَى ، 
بكات بة جطة لةو لةبةر دؤستايةتى بؤ ئةو كةسةى كة حوكةكةى بؤ دراوة ، يان لةبةر بةرتيل ، و جطة 
لةمانة لة شتة دونياويةكان ، ئةوا ئةمة فاسق دةبيَت ، و بةكافر دانانريَت ، و ثلةكانى فاسقيَتيشى بةثآى 

 كانى حوكمةكة دةطؤرِيَت .حوكم ثيَكراوةكة و ئامرازة
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بةوانةى كة قةشة و رِاهيبةكانيان كردبوو بة ) ابن تيمة (  شيَخ اإلسالم

 ئةربابى خؤيان جطة لة خواى ثةروةردطار فةرموويةتى : ئةوانة دوو بةشن :
ةضى شويَنيان دةكةون لةو يةكةميان : بزانن كة ئةوانة ئايينةكةى خواى ثةروةردطاريان طؤرِيوة ، ك

حةآلَليَتى حةرامكراوةكةى هةية ، و بة حةراميَتى ئةوةى كة خواى ثةروةردطار  طؤرِانةدا ، بريوباوةرِيان بة
طةأل زانيان بؤ ئةوةى كة ئةوان ثيَضةوانةى ئايينى نكةوتنيَك بؤ سةركردةكانيان ، لةحةآلَلى كردووة ، وةك شويَ

 ئةمة كوفرة و خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةشى بة هاوةَلربِياردانيان زانيوة .ثيَغةمبةران بوونةتةوة ، ئا 
ـ بةم شيَوة ليَيوة (  بة حةآلَليَتى حةرامةكة و حةراميَتى حةآلَلةكة)  دووةميان : بريوباوةرِ و ئيمانيان

ضيكردنيان بؤ خواى ثةروةردطار ، طيَرِدراوةتةوة ـ جيَطري و دامةزراو بيَت ، بةآلم طويَرِايةَليان كردوون لة سةرثيَ
هةروةكو ئةو تاوانانةى كة موسَلمانان ئةجنامى دةدةن و بريوباوةرِيان واية كة تاوانة ، ئا ئةوانة حوكمى 

 هاوشيَوةكانيان هةية لة تاوانباران .
ى ـ( ن ـ) ابن عثيمي جا موسَلمانى يةكخواثةرست ، برِوانة كة كاكى رِةشنووسكار ضؤن ووتةكةى ثيَشةوا

قرتاندووة !!! بؤ ئةوةى لةطةأل بؤضوونة تةكفرييةكانى خؤى رِيَك بكةويَتةوة !!! و ئةوة بسةمليَنيَت كة ووتةى ثيَشةوا 
 ـ بة رِةمحةت بن ـ ثيَضةوانةى يةكرتن ؟!! كة واش نية .ن ( ـ) ابن عثيميئةلبنى و ثيَشةوا 

)) وسئل : ديَنيَتةوة  ن (ـ) ابن عثيمي ترى ثيَشةوا دا بةشيَكى قرتاو لة فةتوايةكىـ ( 9)  الثةرِةىثاشان لة

ر ما أنزل ـي بغيـحكم فيها القاضـمعينة التي يـمسألة الـي الـن : هل هناك فرق فـحمد بن صالح العثيميـالشيخ م

ر ـمسائل التي تعتبـ: نعم هناك فرق فإن ال ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ ريعاً عاماً ؟ فأجاب ـر تشـمسائل التي تعتبـن الـه وبيـاللَّ 

خالف ـريعاً يـرع تشـمشـريعاً عاماً ال يتأتى فيها التقسيم السابق وإنام هي من القسم األول فقط ، ألن هذا الـتش

 !!!ا سبقت اإلشارة إليه (( ـرعه العتقاده أنه أصلح من اإلسالم وأنفع للعباد كمـاإلسالم إنام ش



 168   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

                                                                                                                                      

صاَلحى عوسةميني كرا : ئايا جياوازى هةية لةوةى كة ئةو واتة : وة ثرسياركرا لة شيَخ حممدى كورِى 
حوكمةى دادوةر و قازى حوكمى تيَدا دةكات بةوةى كة خواى ثةروةردطار داينةبةزاندووة تةنها ثرسيَكى 

 دياريكراو بيَت ، يان ثرس و باسةكان تةشريعيَكى طشتى بيَت ؟
بةَلى جياوازى لة نيَوانياندا هةية ، ضونكة ئةو ئةويش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وةآلمى دايةوة و فةرمووى : 

ثرس و باسانةى كة بة تةشريعى طشتني دادةنريَن ، ئةو دابةشكردنةى ثيَشووى تيَدا نايةت ، بةَلكو ئةوة تةنها 
لةبةشى يةكةمة ، ضونكة ئةو تةشريع دانةرة كة تةشريعيَكى ثيَضةوانةى داناوة بؤ ئيسالم ، لةبةر ئةوةية كة 

رِى واية كة ئةمة باشرت و ضاكرتة لة ئيسالم و سودبةخشرتة بؤ بةندةكانى خواى ثةروةردطار ، هةروةكو بريوباوة
 لة ثيَشدا ئاماذةمان ثيَكرد .

دواى ئةو برِطةيةى كة رِشنوسكار لة رِةشنوسةكةيدا ) ابن عثيمني (  كةضى تةواوى ووتةكةى ثيَشةوا
 ن :ـى قسميـه ينقسم إلـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـوال)) ... هيَناويةتيةوة ، بةم شيَوةيةية : 

حكم  ه ، ولكنه يرى أن ال اً حبكم اللَّ م حبيث يكون عال ى ـالَعَـ تَ ه حكم حبكم اللَّ أن يستبدل هذا ال:  أحدهما
ه إليه جائز  ه ، أو أن العدول عن حكم اللَّ حكم اللَّ ه ، أو أنه مساو ل ى وأنفع للعباد من حكم اللَّ مخالف له أول ال

ه رباً وال  م يرا باللَّ ملة ألن فاعله ل خرجاً عن ال جب التحاكم إليه فمثل هذا كافر كفراً م فيجعله القانون الذي ي

ْحَسُن مَِن ]  : ى ـالَعَـ تَ مبحمد رسوالً وال باإلسالم ديناً وعليه ينطبق قوله
َ
فَُحْكَم اْْلَاهِلِيذةِ َيبُْغوَن َوَمْن أ

َ
ِ أ اَّللذ

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ ]  : ى ـالَعَـ تَ( ، وقوله  50ائدة :ـمـ) ال [ ُحْكًما لَِقْوٍم يُوقِنُونَ 
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
 َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ِيَن َكرُِهوا َما ]  : ى ـالَعَـ تَ( ، وقوله  44ائدة : ـمـال ) [ نذُهْم قَالُوا لَِّلذ
َ
ْمرِ ذَلَِك بِأ

َ
ُ َسنُِطيُعُكْم ِِف َبْعِض اْۡل َل اَّللذ نَزذ

 ِ دْبَارَُهْم ذَلَِك ب
َ
ارَُهْم فََكيَْف إِذَا تَوَفذتُْهُم الَْمََلئَِكُة يَْْضِبُوَن وُُجوَهُهْم َوأ ُ َيْعلَُم إِْْسَ َ َواَّللذ ََ اَّللذ ْسَخ

َ
نذُهُم اتذَبُعوا َما أ

َ
أ

عْ 
َ
ََ أ ْحبَ

َ
ألن ،  وال حج،  وال صوم،  وال زكاة،  وال ينفعه صالة( ،  28ـ  26حمد : ـ) م[  َمالَُهمْ َوَكرُِهوا رِْضَوانَُه فَأ

َفتُْؤمِنُوَن بَِبْعِض الِْكتَاِب َوتَْكُفُروَن بِبَْعٍض َفَما َجَزاءُ َمْن ]  : ى ـالَعَـ تَ ه الكافر ببعض ك افر به كله قال اللَّ
َ
أ

ُ بَِغافٍِل َعمذا  َيْفَعُل ذَلَِك مِنُْكْم إَِلذ ِخْزيٌ  ِ الَْعَذاِب وََما اَّللذ َشد 
َ
نْيَا َويَوَْم الْقِيَاَمةِ يَُردُّوَن إََِل أ ِ الُّ ِِف اْْلَيَاة

ْن ُيَفر ِقُوا ]  : ـ هُانَحَبْسُـ ( ، وقال  85) البقرة : [  َتْعَملُونَ 
َ
ِ َورُُسلِهِ َويُرِيُدوَن أ ِيَن يَْكُفُروَن بِاَّللذ ِ إِنذ اَّلذ بنَْيَ اَّللذ
ولَئَِك 

ُ
ْن َيتذِخُذوا بنَْيَ ذَلَِك َسبِيًَل أ

َ
ا َورُُسلِهِ َويَُقولُوَن نُْؤمُِن بِبَْعٍض َونَْكُفُر بِبَْعٍض َويُرِيُدوَن أ ُهُم الََْكفُِروَن َحقًّ

ْعتَْدنَا لِلََْكفِرِيَن َعَذابًا ُمهِينًا
َ
 . ( 151ـ  150) النساء :  [ َوأ

جب  جعل ذلك قانوناً ي ي قضية معينة دون أن ي خالفاً له ف حكماً م ى ـالَعَـ تَ ه يستبدل حبكم اللَّأن :  ي الثان

 : التحاكم إليه فله ثالث حاالت
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ى منه وأنفع للعباد ، أو أنه مساو  معتقداً أن ما خالفه أول ى ـالَعَـ تَ ه اً حبكم اللَّ م أن يفعل ذلك عال:  ى األول

 . ي القسم األول ا سبق ف م ملة ل خرجاً عن ال ه إليه جائز فهذا كافر كفراً م العدول عن حكم اللَّله ، أو أن 

ه معتقداً أنه أوىل وأنفع لكن خالفه بقصد اإلضرار باحملكوم عليه أو  أن يفعل ذلك عاملاً حبكم اللَّ:  الثانية

ُ  ]:  ى ـالَعَـ تَ ه اللَّنفع احملكوم له ، فهذا اامل وليس بكافر ، وعليه يتنزل قول  نَْزَل اَّللذ
َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

الُِموَن  ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
 . ( 45:  ائدةـمـال ) [أ

أن يكون كذلك لكن خالفه هلوى يف نفسه أو مصلحة تعود إليه فهذا فاسق وليس بكافر ، وعليه :  الثالثة

ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ  ] : ، ى ـالَعَـ تَ ه يتنزل قول اللَّ
ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
 . ( 47ائدة : ـمـال ) [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ه من املسائل الكربى اليت ابتلي بها حكام هذا الزمان فعلى  وهذه املسألة أعين مسألة احلكم بغري ما أنزل اللَّ

أن  ى ـالَعَـ تَ ه يتبني له احلق ألن املسألة خطرية   نسأل اللَّاملرء أن ال يتسرع يف احلكم عليهم مبا ال يستحقونه حتى 
ه العلم أن يبينه هلؤالء احلكام لتقوم احلجة  يصل  للمسلمني والة أمورهم وبطانتهم   كما أن على املرء الذي آتاه اللَّ

عن بيانه ، وال يهابن  عليهم وتبني احملجة ، فيهلك من هلك عن بينة ، وحييا من حي عن بينة ، وال حيقرن نفسه

 2ن : ج ـجموع فتاوى ورسائل ابن عثيميـ) م (( ه ولي التوفيق أحداً فيه فإن العزة هلل ولرسوله وللمؤمنني . و اللَّ

 . ( 228، سؤال :  117ـ  115/ ص 

 واتة : وة حوكم كردن بةوةى كة خواى ثةروةردطار داينةبةزاندووة دةبيَتة دوو بةشةوة :
ئةوةية كة حوكمى خواى ثةروةردطار بطؤرِيَت بةم حوكمة ، لةكاتيَكدا كة زانا بيَت بة يةكةميان : 

 يَت كة ئةو حوكمة ثيَضةوانةية بةحوكمى خوا لةثيَشرت وحوكمى خواى ثةروةردطار ، بةآلم ئةوة دةبين
روةردطار ، ى خواى ثةحوكمواى ثةروةردطار ، يان يةكسانة بةحوكمةكةى خسودمةندترة بؤ بةندةكانى خوا لة

ثيَويستة بؤ الى  حوكمى خواى ثةروةردطار دروستة ، ئةوة دةكات بةو ياسايةى كةوازهيَنان لة يان الدان و
ئيمان وشيَوةى ئةم جؤرة كةسانة كافرن وكوفرةكةشيان مرؤظ لةقةزاوةتدا ، هابطةرِيَنةوة لةكاتى دادوةرى و

(  حمدـم)  ثةروةردطارى بيَت ، وة نةش بةوةى كة(  هـاللَّ  ) دةردةكات ، ضونكة خاوةنةكةى بةوة رِازى نةبووة كة

 ئايينى بيَت ، و ئةم ووتةيةى خواى ثةروةردطاريش (  ئيسالم)  نةش بةوةى كة ئايينىثيَغةمبةرى بيَت ، و

ِ ُحْكًما لَِقْوٍم يُوقِنُوَن  ] دةيطريَتةوة : ْحَسُن مَِن اَّللذ
َ
فَُحْكَم اْْلَاهِلِيذةِ َيبُْغوَن َوَمْن أ

َ
، وة   ( 50ائدة :ـمـال ) [أ

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن  ] ئةوةش كة فةرموويةتى :
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
وة ( ،  44ائدة : ـمـال )[ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ُ َيْعلَُم  ] ةرموويةتى :ئةوةش كة ف ْمرِ َواَّللذ
َ
ُ َسنُِطيُعُكْم ِِف بَْعِض اْۡل َل اَّللذ ِيَن َكرُِهوا َما نَزذ نذُهْم قَالُوا لَِّلذ

َ
ذَلَِك بِأ

نذُهُم اتذ 
َ
دْبَارَُهْم ذَلَِك بِأ

َ
ارَُهْم فََكيَْف إِذَا تَوَفذتُْهُم الَْمََلئَِكُة يَْْضِبُوَن وُُجوَهُهْم َوأ َ َوَكرُِهوا إِْْسَ ََ اَّللذ ْسَخ

َ
َبُعوا َما أ
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ْعَمالَُهْم 
َ
ََ أ ْحَب

َ
، و نة نويَذ و نة زةكات و نة رِؤذوو ، و نة حةجيش ، (  28ـ  26حمد : ـ) م [رِْضَوانَُه فَأ

ضونكة ئةو كةسةى كة بآ باوةرِ بيَت بة هةنديَكى ، بآ باوةرِة بة هةمووى ، هةروةكو خواى ثةروةردطار 
َفتُْؤِمنُوَن بِبَْعِض الِْكتَاِب َوتَْكُفُروَن بِبَْعٍض َفَما َجَزاءُ َمْن َيْفَعُل ذَلَِك ِمنُْكْم إَِلذ ِخْزٌي   ] فةرموويةتى :

َ
أ

ا تَْعَملُونَ  ُ بَِغافٍِل َعمذ ِ الَْعَذاِب َوَما اَّللذ َشد 
َ
نْيَا َويَوَْم الْقِيَاَمةِ يَُردُّوَن إََِل أ ِ الُّ ، وة (  85رة : ) البق [ ِِف اْْلَيَاة

ِ َورُُسلِهِ َويَُقولُوَن نُْؤمِنُ  ] فةرموويةتى : ْن ُيَفر ِقُوا بنَْيَ اَّللذ
َ
ِ َورُُسلِهِ َويُرِيُدوَن أ ِيَن يَْكُفُروَن بِاَّللذ  بِبَْعٍض إِنذ اَّلذ

ولَئَِك ُهُم الْ 
ُ
ْن َيتذِخُذوا بنَْيَ ذَلَِك َسبِيًَل أ

َ
ْعتَْدنَا لِلََْكفِرِيَن َعَذابًا َونَْكُفُر بِبَْعٍض َويُرِيُدوَن أ

َ
ا َوأ ََكفُِروَن َحقًّ

 ( . 151ـ  150) النساء :  [ُمِهينًا 

ى كيَشةيةكى ديارخواى ثةروةردطار بطؤرِيَتةوة بةحوكميَكى جطة لةو لة دووةميان : ئةوةية كة حوكمى
دادوةرى قةزاوةتدا ، ئةمةيان سآ ثيَويستة بؤ الى بطةرِيَنةوة لة ياسايةك كةكراودا ، بآ ئةوةى كة بيكات بة

 حاَلةتى هةية :
كة حاَلةتى يةكةم : ئةوة ئةجنام بدات لةطةأل زانينى حوكمى خواى ثةروةردطار ، و باوةرِيشى وابيَت 

ى ، يان الدان لةحوكمى خوا يَبؤ بةندةكانى خوا ، يان يةكسان ثسودبةخشرتيشة ثيَضةوانةكةى لةو لةثيَشرتة و
 دا ووترا . دةردةضيَت ، لةبةر ئةوةى كة لةخاَلى يةكى لةئاينييَرة وكوفرةكةشى ثدروستة ، ئةمة كاف

ى ئةوةى كة حوكمى خوا لةثيَشرت بريوباوةرِبدات لةطةأل زانينى حوكمى خوا و حاَلةتى دووةم : ئةوة ئةجنام
دةدات ، يان سودبةخشرتة ، بةآلم ثيَضةوانة بووةتةوة بةمةبةستى زةرةردان بةوةى كة حوكمةكةى لةسةر و

سودطةياندن بةوةى كة حوكمةكةى بؤ داوة ، ئا ئةمة ستةمكارة و كافر نية ، و ئةم ئايةتةى بةسةردا دةدريَت 
الُِموَن   ] كة تيَيدا هاتووة : ولَئَِك ُهُم الظذ

ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
 .(  45ائدة : ـمـال ) [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

بةر ئارةزوويةك كة تيَيدا هةية ، يان نةى بووةتةوة لةشيَوة بيَت بةآلم ثيَضةواحاَلةتى سآيةم : بةهةمان 
كافر نية ، و ئةم ئايةتةى بةسةردا دةدريَت طةرِيَتةوة ، ئا ئةمةيان فاسقة ولةبةر بةرذةوةنديةك كة بؤ خؤى دة

ولَئَِك ُهمُ  ] كة تيَيدا هاتووة :
ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
 .(  47ائدة : ـمـال ) [الَْفاِسُقوَن  َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

نةبةزاندووة باسى : حوكم كردن بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايوة ئةم ثرس وباسةش ـ مةبةستم وثرس و
مةى ثيَوة طريؤدة بووة ، بؤية لةسةر مرؤظ ثيَويستة باسانةى كة كاربةدةستانى ئةم سةردةـ يةكيَكة لةو ثرس و

يى بؤ دةردةكةويَت ، ضونكة ثرس لةسةريان ، بةوةى كة شايستةى نني ، تاكو رِةواحوكم دانى كة ثةلةنةكات لة
دةستةيان بؤ ر ـ كاربةدةستى موسَلمانان دار وخواى ـ ثةروةردطاسيَكى مةترسى دارة ، داواكارم لةباو

ن كة موسَلمانان ضاك بكاتةوة ـ هةروةكو ثيَويستة لةسةر ئةوانةى كة خواى ثةروةردطار زانستى ثآ داوو
حوججة بةسةريانةوة و شتةكةيان بؤ ئاشكرا وون بكةنةوة ، بؤ ئةوةى ببيَت بةشتةكان بؤ ئةو كاربةدةستانة رِ

رِوونكارى بيَت ، ئةوةشيان كة دةميَنيَتةوة لةسةر بةَلطة و  وةى لةناو دةضيَت لةسةر بةَلطة وبيَت ، بةوةش ئة
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ونكة عيزةت بؤ ردنةوةى ، ولةكةسيش نةترسيَت لةوةدا ، ضرِوونكيَت ، وة خؤشى بةكةم نةزانيَت لةرِوونكارى ب
 خواى ثةروةردطاريش ثشتيوانى سةرخستنة .وباوةرِدارانة ، و ثيَغةمبةرةكةى خواى ثةروةردطار و

جا خويَنةرى بةرِيَز : خؤت دةكةم بةدادوةر بؤ برِياردان لةسةر ئةو تؤمةتةى كة رِشنوسكار دةيداتة ثاأل 
رِةشنووسةكةيدا !!! كة طوايا ثيَشةوا ئةلبانى ثيَضةوانةى زانايانى ترة ةت بيَت ـ لةبة رِةمحثيَشةوا ئةلبانى ـ 

 لةم ثرس و باسةدا !!!
دا كاكى رِشنووسكار ـ بؤ جارى سآيةم ـ ووتيةكى ترى ـ(  12)  الثةرِةىوة هةر لةرِةشنووسةكةيدا و لة

حمد ـوقال فضيلة الشيخ م))  ـ ديَنيَتةوة ، و دةَليَت :ـ بة رِةمحةت بيَت (  نـابن عثيمي) قرتيَنراوى ثيَشةوا 

 ن :ـى قسميـه ينقسم إلـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـال: )  هـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـن صفة الـبن صالح العثيمي

ريعة ـحكم بالشـي ، بحيث يلغي الـحله حكم أخر طاغوتـه ليحل مـالقسم األول : أن ُيبطل حكم اللَّ 

 نـمعاملة بيـي الـرعية فـر كالذين ُينحون األحكام الشـجعل بدله حكم آخر من وضع البشـالناس ، وين ـبي

رها ، ـغي ـى الَعَتَوَ هُانَحَبْسُـ  هـريعة اللَّ ـن الوضعية ، فهذا الشك أنه استبدال بشـحلها القوانيـحلون مـالناس ، وي

ه ، ـم يأذن به اللَّ ـه ما لـرع لعباد اللَّ ـخالق ، حيث شـبمنزلة الملة ؛ ألن هذا جعل نفسه ـخرج من الـوهو كفر م

ركًا ـذلك ش ى ـالَعَـ تَه ـخلق ، وقد سمى اللَّ ـن الـحكم الفاصل بيـ، وجعله ال ـ لَّجَوَ زَّعَـ  هـبل ما خالف حكم اللَّ 

ُ  ]:  ى ـالَعَـ تَ ي قولهـف ذَْن بِهِ اَّللذ
ْ
ِيِن َما لَْم يَأ ََكءُ ََشَُعوا لَُهْم مَِن ال  ْم لَُهْم َُشَ

َ
 ( . 21) الشورى :  [ أ

حكم ـها ، ويكون الـى ما هي عليه وتكون السلطة لـعل ـ لَّجَوَ زَّعَـ ه ـي : أن تبقى أحكام اللَّ ـالقسم الثان

ر ما ـحكم بغيـر ما تقتضيه هذه األحكام ، أي يـبغيحكام فيحكم ـي حاكم من الـها ، ولكن يأتـمنوطًا ب

 (( !!! ه ، فهذا له ثالث حاالتـأنزل اللَّ 

سةبارةت بة سيفةتى حوكم كردن بة جطة (  نـحمد بن صالح العثيميـم)  واتة : وة شيَخى ثايةبةرز

حوكم كردن بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار  ) لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة فةرموويةتى :
 دايبةزاندووة دةبيَتة دوو بةشةوة :

ئةوةية كة حوكمى خواى ثةروةردطار ثةكبخات ، بؤ ئةوةى حوكميَكى ترى تاغوتى شويَنى بةشى يةكةم : 
كى تر كة لةدانراوى بطريَتةوة ، بةشيَوةيةك حوكم كردن بةحوكمى خوا لةنيَو خةَلكدا هةَلبوةشيَنيَتةوة ، و حوكميَ

مرؤظة لةجيَطةى دابنات ، وةك ئةوانةى كة ئةحكامة شةرعيةكان بةالوة دةنيَن لةهةَلسوكةوتى نيَوان خةَلكى 
وياسايةكى ترى مرؤظ كرد لةجيَطةى دادةنيَني ، ئةمة طومان لةوةدا نية كة طؤرِينةوةى حوكمى خواى ثةروةردطارة 

 خاوةنةكةى لةميللةت دةردةكات ، ضونكة ئةمة خؤى لةئاستى خوا داناوةبةحوكميَكى تر جطة لةو ، و كوفريَكة 
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ى رِازى نية ، بةَلكو ثيَضةوانةى حوكمى يَ، لةوةى كة شةرعيَكى داناوة بؤ بةندةكانى خوا وخواى ثةروةردطاريش ث
 م ووتةيةيدا هاتووة :خواى ثةروةردطارة ، وخواى ثةروةردطاريش ئةوةى بةهاوةَلربِياردان ناوزةد كردووة ، هةروةكو لة

[  ُ ذَْن بِهِ اَّللذ
ْ
ِيِن َما لَْم يَأ ََكءُ ََشَُعوا لَُهْم مَِن ال  ْم لَُهْم َُشَ

َ
 . ( 21) الشورى :  [أ

دةسةآلتيش بؤ ئةو بيَت ، روةردطار وةكو خؤى مبيَنيَتةوة وبةشى دووةم : ئةوةى كة حوكمةكانى خواى ثة
حوكمانة دةخيوازن ، واتة حوكم بةجطة لةوة دةكات كة ئةو ديَت وبكريَت ، بةآلم كاربةدةست حوكميش بةو 

 جطة لةوة دةكات كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، ئةمةيان سآ حاَلةتى هةية .حوكم بة
 ... فهذا له ثالث حاالت :))  كةضى تةواوى ووتةكة بةم شيَوةيةى خوارةوةية :

ه وأنفع لعباد ـه معتقدًا أن ذلك أفضل من حكم اللَّ ـريعة اللَّ ـخالف شـا يـحكم بمـأن يى : ـحال األولـال

ه ، فهذا كفر . ـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـجوز له الـ، أو يعتقد أنه ي ـ لَّجَوَ زَّعَـ  هـحكم اللَّ ـاثل لـمـه ، أو معتقدًا أنه مـاللَّ 

 ن عباده .ـاً بيـه حكمـجعل اللَّ ـ، ولـم ي ـ لَّجَوَ زَّعَـ  هـم يرض بحكم اللَّ ـمله ، ألنه لـحاكم من الـخرج به الـي

هو األفضل واألنفع لعباده ، لكنه  ى ـالَعَـ تَ هـه معتقدًا أن حكم اللَّ ـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـأن يحال الثانية : ـال

ا بينه وبينه من ـمـ، لجور والظلم للمحكوم عليه ـإنمـا يريد ال ـ لَّجَوَ زَّعَـ  هـخرج عنه ، وهو يشعر بأنه عاص للَّ 

حكم الذي ـه وال استبدال به ، وال اعتقاد بأنه أي الـحكم اللَّ ـه ال كراهة لـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـعداوة ، فهو ي

محكوم عليه حكم ـرار بالـحكم به ، لكن من أجل اإلضـجوز الـه أو مساو له أو أنه يـحكم به أفضل من حكم اللَّ 

 م معتد جائر .ـحاكم كافر ، بل تقول إنه ظالـحال ال نقول إن هذا الـ، ففي هذه ال هـر ما أنزل اللَّ ـبغي

هو األفضل واألنفع  ى ـالَعَـ تَه ـه وهو يعتقد أن حكم اللَّ ـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـالثالثة : أن ي حالـال

مصلحة تعود له أو ـي نفسه ، لـهوى فـ، لكنه حكم ل ـ لَّجَوَ زَّعَـ ه ـه ، وأنه بحكمه هذا عاص للَّ ـلعباد اللَّ 

 . ـ لَّجَوَ زَّعَـ ه ـللمحكوم له ، فهذا فسق وخروج عن طاعة اللَّ 

ُ  ]ي ثالث آيات : ـف ى ـالَعَـ تَ هـى هذه األحوال الثالث : يتنزل قول اللَّ ـوعل نَْزَل اَّللذ
َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ 
ُ
ُ  ] ،ى ـحالة األولـى الـ( ، وهذا يتنزل عل 44ائدة : ـمـال ) [ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

الُِمونَ  ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ولَئَِك  ] ،ى احلالة الثانية ـ( ، يتنزل عل 45ائدة : ـمـال ) [ فَأ

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

 ة .ـحالة الثالثـى الـ( ، يتنزل عل 47ائدة : ـمـال ) [ ُهُم الَْفاِسُقونَ 

ر ـرنا هذا ، فإن من الناس من أولع وأعجب بأنظمة غيـي عصـمسألة من أخطر ما يكون فـوهذه ال

ورسوله  هـم يعلم أن حكم اللَّ ـ، ول ه ورسوله ـى حكم اللَّ ـا قدمها علـها ، وربمـن ، حتى ُشغف بـمسلميـال
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 ى يوم القيامة ، فإن النبي ـماض إل ـى الَعَتَوَ هُانَحَبْسُـ  ى يوم القيامة ، والذي بعثهـخلق عامة إلـى الـ: بعث إل 

ي أمور دينهم ودنياهم ـهم فـرع لعباده إال ما هو نافع لـى يوم القيامة ، فال يمكن أن يشـم بأحوال العباد إلـعال

ه من األحكام التي ظهر ـرنا أنفع لعباد اللَّ ـي عصـف ى ـالَعَـ تَه ـحكم اللَّ  رـى يوم القيامة ، فمن زعم أو وهم أن غيـإل

ي ـى رشده وأن يفكر فـه ، ويرجع إلـى اللَّ ـفقد ضل ضالالً مبيناً ، فعليه أن يتوب إل ي عهد النبي ـرعها فـش

 . ( 30، سؤال  373ـ  371/ ص  4ي الشحود : ج ـهجرة لعلـي أحكام الـمفصل فـنقال عن : ال) ((  أمره
 واتة : ئةمةيان سآ حاَلةتى هةية :

حاَلةتى يةكةم : ئةوةية كة حوكم بكات بةوةى كة ثيَضةوانةى شةريعةتى خواى ثةروةردطار ، و باوةرِيشى 
بريوباوةرِى واية كة يةكسانة  وابيَت كة ثيَضةوانةكةى لةو لةثيَشرتة و سودبةخشرتيشة بؤ بةندةكانى خوا ، يان

خواى ثةروةردطار ، يان باوةرِى واية كة دروستة بؤى كة حوكم بكات بةجطة لةوةى كة خواى  حوكمىبة
ى لةئايني دةردةضيَت ، لةبةر ئةوةى كة رِازى نةبووة بة يَطار دايبةزاندووة ، ئةمة كوفرة وكوفرةكةشى ثثةروةرد

 نيَو بةندةكانيدا .ردطار ، و نةيكردووةتة دادوةر لةحوكمى خواى ثةروة
آلم باوةرِى واية كة ةتى دووةم : ئةوةية كة حوكم بكات بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، بةحاَل

هةستيش بةوة دةكات كة سةرثيَضى خواى ةكانى خوا ، بةآلم ليَى دةرضوة وسودبةخشرتة بؤ بةندئةو باشرت و
، لةبةر ئةو  ةكةى لةسةرى داوةستةم بكات لةوةى كة حوكمكردووة ، بةآلم دةيةويَت زوَلم وثةروةردطارى 

وة ، جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندوهةية ، بؤية حوكم دةكات بةنيَوانياندا دوذمنايةتيةى كة لة
حوكمى خواية يان لةبةر طؤرِينةوةى ، نةش لةبةر ئةوةى كة بريوباوةرِى واية كة نةك لةبةر ئةوةى كة رِقى لة

ى يان دروستة يَوكمى خوا باشرتة ، يان يةكسانة ثحوكمى ثآ دةكات ـ لةو حوكمةى كة حئةو ـ واتة : ئة
حوكم لةسةر دراوةكة ، حوكمى بةوة كردووة كة خواى ت ، بةآلم لةبةر زةرةرطةياندن بةحوكمى ثآ بكا

 ثةروةردطار 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 سةرثيَضيكارة شى واية كة حوكمى خوا لةثيَشرت وبريوباوةرِي
ةر بةرذةوةنديةك كة دةطةرِيَتةوة بؤ بؤ خواى ثةروةردطار ، بةآلم دادوةرى ثيَكردووة لةبةر ئارةزوويةك ، يان لةب

 طويَرِايةَلى خواى ثةروةردطار .حوكمةكةى بؤ داوة ، ئةمة فاسق ودةرضووة لة خؤى ، يان بؤ ئةو كةسةى كة
َوَمْن لَْم  ] وة لةسةر ئةم سآ حاَلةتةية : ئةم ووتانةى خواى ثةروةردطار دادةبةزيَنريَن كة فةرموويةتى :

نَْزَل 
َ
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  َُيُْكْم بَِما أ

ُ
ُ فَأ َوَمْن لَْم  ] ، لةسةر حاَلةتى يةكةم ، و ( 44ائدة : ـمـال ) [ اَّللذ

الُِمونَ  ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم  ] ، لةسةر حاَلةتى دووةم ، و ( 45ائدة : ـمـال ) [ َُيُْكْم بَِما أ

 ُ نَْزَل اَّللذ
َ
ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن  َُيُْكْم بَِما أ

ُ
 ، لةسةر حاَلةتى سآيةم .(  47ائدة : ـمـال ) [فَأ
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ضونكة هةنديَك خةَلك باسانةى ئةم سةردةمة ، وة ئةم ثرس وباسةش يةكيَكة لةترسناكرتين ئةو ثرس و
حوكمى ى بوون ، رِةنطة ثيَشيشى خبةن لةياساى بآ باوةرِان ، تاكو سةرسامسةرسورِماون بة هةن شةيدا و

 ثيَغةمبةركةى ازانيَت حوكمى خواى ثةروةردطار و! كةضى ن!! خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى 
فةرموويةتى : نيَردراوم بؤ هةموو خةَلكى تاو  هةرماوةية تاكو رِؤذووى دوايى ، ضونكة ثيَغةمبةرى خوا 

انى تا رِؤذى دوايى ، بؤية نابيَت شتيَكى بؤ بار وحاَلى بةندةكة ئةوةش كة ناردوويةتى زاناية بةرِؤذى دوايى ، و
دونياياندا ، تاكو رِؤذى انة نةبيَت كة سود بةخش بؤيان لةكاروبارى ئاين ودانابيَنت لة شةرعدا جطة لةو شت

م سةردةمةدا ـ حوكمى خواى ثةروةردطار ـ لةومانى وا بيَت و بَليَت : جطة لةدواى ، جا ئةوةى كة كةسةى ط
شةرع  ة بؤ بةندةكانى خوا ، لةو ئةحكامانةى كة لةسةردةمى ثيَغةمبةرى خوادا باشرت و سودبةخشرت

ثةروةردطار و كراوون ، ئةوا طومرِاييةكى ئاشكرا طومرِا بووة ، ثيَويستة لةسةرى كة تؤبة بكات بؤ الى خواى 
 حاَلى خؤى بكات .بيَتةوة هؤشى خؤى وبرييَك لةبار و

بؤ (  فةتوازانستى و ليذنةى هةميشةيى بؤ تويَذينةوةى ) شةوايانىضوارةم : هيَنانةوةى فةتوايةكى ثيَ
ئةوانيش الى خويَنةر دروس  بكات كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَ  ـ ثيَضةوانةى فةتواى ئةوةى ئةوة لة

 طةأل مورجيئةى طومرِادا !! كةضى واش نية !!!بووتةوة ، و هاودةنطة لة
وضةواشةكاريانةى كة كاكى رِشنووسكار لةرِةشنووسةكةى طرتوويةتيةبةر بؤ  يةكيَكى تر لةو هةوَلة نةزؤك

 ( فةتواةميشةيى بؤ تويَذينةوةى زانستى وليذنةى ه ) ئةوةى لةالى خويَنةران ئةوة طةآلَلة بكات كة ثيَشةوايانى
دةزانيَت بؤ حوكمدان بةسةر ش لةطةأل ثيَشةوا ئةلبانيدا ثيَضةوانةن لةوةى كة بةحةآلَلدانان وهاوشيَوةكانى بةمةج 

ئةو كةسةى كة حوكم بةجطة لةوة دةكات كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة !!! بطرة لةوةش زياتر : ئةيةويَت 
(  !! جةنابياندا)  طةلَش هاودةنطن لة ( ليذنةى هةميشةيى بؤ تويَذينةوةى زانستى و فةتوا ) بةزمانى حاَلى بَليَت :

ثاأل ثيَشةوا ئةلبانى ودةَليَت : ئةم ثيَشةواية هاودةنطى مورجيئةى طومرِاية لةم باسةدا  لةو تؤمةتةى كة دةيداتة
ـ واتة لةحوكمى ئةو كةسةى كة حوكم بةجطة لةوة دةكات كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ـ !!! بةآلم كة 

دةبينني بةثيَضةوانةى  ( تواليذنةى هةميشةيى بؤ تويَذينةوةى زانستى و فة )دةرِوانينة فةتواى ثيَشةوايانى 
تؤمةتةكةى ئةو فةتواكانيان هاودةنطة لةطةأل ثيَشةوا ئةلبانى ، نةك ثيَضةوانةى بن !!! ئةمةش ضةند فةتوايةكى 

 ليَذنةى ناوبراوة ـ وةك منوونة ـ كة رِاستى ئةم ووتةيةمان بؤ ئاشكرا دةكةن :
سةبارةت  ( فةتواةميشةيى بؤ تويَذينةوةى زانستى وليذنةى ه ) لة وةآلمدانةوةيةكياندا فةتواى يةكةم :

ى ـ)) من تولجطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار فةرموويانة : وكمى ئةو كةسةى كة حوكم دةكات بةحبة

ة :ـر ما أنزل اللَّ ـالقضاء وحكم بغي  ه له أحوال ِعدَّ
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دم ـالله إياه وعـواستغ ه بذلكـة مع علمـن الوضعيـه من القوانيـزل اللَّ ـر ما أنــ من حكم بغي 1

ى ذلك سحت وحرام ـمرتب علـاع أهل العلم ، وما يأخذه من األجر أو الـمـه ، فهو كافر بإجـمباالت

 حل له أخذه .ـبحت ، ال ي

إمنا محله عليه يف  ، ر وال مستهت ، ر مستحل له لكنه يي ه مع علمه بذلكـا أنزله اللَّ ـر مــ من حكم بغي 2

؛  ر ذلك من أنواع اهلوى أو يي،  ه أو سخط على من حكم علي،  ذ رشوة أو أخ،  عصبية لقريب مثال:  بعض األحيان

يري أنها ال خترجه من اإلسالم ، فهو مؤمن مبا فيه من إميان عا  ، رة من كبائر الذنوب  فهو آثم مرتكب لكبي
 . بارتكابه لكبرية

مـا وقع منـه ـه مـوعليه أن يعتزل القضاء وأن يتوب إلـى اللَّ  جهله فهو آثم ،ـه لــ من حكم بغري ما أنزل اللَّ  3

ى جهل ، ومن ـى للناس علـمتوعدين بالنار ، ومها من قضـن الـ؛ لكونه ليس أهال للقضاء ، بل هو أحد القاضيي

 . حل له أن يأخذ عليه أجراً ـحكم ، وال يـي الـجار ف

ي أحكام ـفيها وبذل وسعا وهو من أهل العلم فر الصواب بعد أن اجتهد ـي قضية بغيــ من حكم ف 4

جوز له أخذ األجر أو ـي خطئه ، ويـى اجتهاده ، وهو معذور فـر آثم ، بل هو مأجور علـريعة ، فهو غيـالش

، القضاء  141/ ص  24) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء : ج  مرتب الذي جعل له ((ـال

ه بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز ـه بن منيع ... عبد اللَّ ـبد اللَّ ، ع 1329، الفتوى رقم : 

، واتة : ئةو كةسةى قةزاوةت دةكات و تيَيدا حوكم دةكات بةوةى كة خواى ثةروةردطار ه بن باز ( ـبن عبد اللَّ 
 باريَكى هةية :ينةبةزاندووة ، ئةوا ضةند حاأل ودا

بةوةى كة خواى ثةروةردطار داينةبةزاندووة لةياسا دانراوةكان ، لةطةأل  ئةو كةسةى كة حوكم بكات ـ 1
زانينى ئةوة ، و بةهةلزانينى بؤى وطوآ ثيَنةدانى ، ئةوا كافرة بةكؤرِاى ئةهلى عيلم ، وة ئةوةش كة وةرى دةطريَت 

 نى حةرامة .لةثاداشت وئةوةش كة لةئاكامى ئةوة بةدةست ديَت رِيبا وحةراميَكى ئاشكراية ، و وةرطرت
بةآلم بة حةآللَى نةزانيَ  ، وبآ  ئةو كةسةى كة حوكم بكات بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، ـ 2

باكيش نةبيَ  لةكردنى ، وبةلَكو ئةوةى كةثالَنةرى بووبيَ  بؤ ئةوة لةهةنديَك جاردا دةمارطريى بيَ  بؤ خزمةكةى وةك 
تيل بيَ  ، يان توورِةبوونى بيَ  لةوةى كة حوكمى بةسةردا دابيَ  ، يان جطة لةوانة ن بة هؤى وةرطرتنى بةرااموونةيةك ، ي

لةجؤرةكانى ئارةزوو ، ئةوا ئةو جؤرة كةسة تاوانبارة وتاوانيَكى طةورةى ئةجنامداوة لةتاوانة طةورةكان ، بةآلم ئةو كارةى 
 . ، وسةرثيَضيكاريشة بةئةجنامدانى بؤ ئةو تاوانة طةورةية لةئيسالم دةرى ناكات ، بةلَكو ئيماندارة بةو ئيمانةى كة تيَيداية

ئةو كةسةى كة حوكم بكات بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة لةبةر نةزانينى ، ئةوا تاوانبارة  ـ 3
تؤبةش بكات بؤ الى خواى ثةروةردطار لةوةى كة ليَى يستة لةسةرى كة دوربكةويَتةوة لةقةزاوةت و، وة ثيَو

تةوة ، لةبةر ئةوةى كة ئةو شياو نية بؤ قةزاوةت ، بةَلكو يةكيَكة لةو دوو قازيةى كة ثةميانى ئاطرى وةشاوة
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قةزاوةتيدا ستةم ةكةسةى قةزاوةت بؤ خةَلك بكات بةنةزانينةوة ، وة ئةوةى كة ل ثيَدراوة ، كة بريتني لة : ئةو
 بكات ، وة بؤشى دروست نية ثارةى لةسةر وةرطريَت .

ئةو كةسةى كة لة كيَشةيةكدا هةَلة بكات لة حوكمةكةيدا ، دواى ئةوةى كة ئيجتيهاد و هةوأل و  ـ 4
كؤششى خؤى كردووة تيايدا ، يةكيَكة لة زانايان بة حوكمة شةرعيةكان ، ئةوا ئةو كةسة تاوانبار نية ، 

ة هةَلةكةيدا ، و يشى هةية ل ) عذر ( بةَلكو ثاداشتى لةسةر كؤشش و ئيجتيهادةكةى هةية ، بيانوو
 دةشتوانى كرآى خؤى لةسةر وةرطريَت ، يان ئةوةى كة بؤى دانراوة .

 ( فةتواةميشةيى بؤ تويَذينةوةى زانستى وليذنةى ه ) وة بةهةمان شيَوة طةوةرة زانايانى فةتواى دووةم :
ه ـا أنزل اللَّ ـحكم بمـي مـ)) من ل دا ، كة ئةمة دةقةكةيةتى :ـ ( 5741)  ثرسيارى ذمارة ) السعودية (وآلتى لة

، واتة : ئةو كةسةى كة حوكم ناكات بةوةى كة خواى  اله ؟ ((ـر وتقبل منه أعمـهل هو مسلم أم كافر كفرا أكب
آ وةردةطرييَت ، يان كافرة بةشيَوةيةك كة كوفريَكى ـ، ئايا موسَلمانة و كردةوةكانى لثةروةردطار دايبةزاندووة 

 طةورةى ئةجنام داوة ؟! 
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  ]:  ى ـالَعَـ تَ )) قال انة :موويفةر

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
 ( 44ائدة : ـمـال ) [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

الُِموَن  ]: ى ـالَعَـ تَوقال  ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم  ]: ى ـالَعَـ تَ ( وقال 45ائدة : ـمـال ) [َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن 
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
فهو كفر  واعتقده جائزاً،  لكن إن استحل ذلك ( 47ائدة : ـمـ) ال [َُيُْكْم بَِما أ

 ملة .ـخرج من الـر يـر ، وفسق أكبـر ، وظلم أكبـأكب

ذلك فإنه آثم ، يعترب كافرا كفرا أصغر ،  أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد حتريم

((  وااملا الما أصغر ، وفاسقا فسقا أصغر ال خيرجه من امللة ، كما أوض  ذلك أهل العلم يف تفسري اآليات املذكورة

ه ـاحة الشيخ ابن باز ، ونائبه : عبدالرزاق عفيفي ، وعضو : عبداللَّ ـمفتون : الرئيس : سمـ، ال 5741) فتوى رقم : 

، واتة : بةآلم ئةطةر ئةو كارةى بةحةآلأل دانا ، وبريوباوةرِى وابوو كة دروستة ، ئةوة كوفرى طةورةية ،  الغديان (
 و زَلمةكةش طةورةية ، وفوسقةكةش هةر طةورةية .

 ه وسنة رسوله ـى كتاب اللَّ ـ)) الواجب التحاكم إل وة لة فةتواياكةى ترياندا هاتووة : فةتواى سآيةم :

فإن مل يتحاكم إليهما ،  ى سنة الرسول ـوإل ى ـالَعَـ تَه ـى كتاب اللَّ ـعند االختالف ، ... والتحاكم يكون إل
مستحال التحاكم إىل يريهما من القوانني الوضعية بدافع طمع يف مال أو جاه أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق 

، السؤال  203/ 2للبحوث العلمية واإلفتاء : ج ) فتاوى اللجنة الدائمة ((  فسقا دون فسق وال خيرج من دائرة اإلميان

 . ه بن غديان (ـه بن قعود و عبد اللَّ ـه بن باز و عبد اللَّ ـ، عبد العزيز بن عبد اللَّ  6310من الفتوى رقم :  3
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 ، لة سوننةتى ثيَغةمبةرةكةى الى كتيَبةكةى خواى ثةروةردطار وواتة : ثيَويستة دادوةرى بكريَت بؤ 
كاتى جياوازيدا ، ... وة دادوةرى دةبيَت بؤ الى كتيَبةكةى خواى ثةروةردطار و بؤ الى سوننةتى ثيَغةمبةر بيَت 

  ،ظ كردةكان ياسا مرؤوةرى بؤ الى جطة لةو بكريَ  ، لةبةحةآللَيشى زانى كة دادجا ئةطةر دادوةرى بؤ الى نةكرد و
رة كةسة تاوانيَكى ئةجنام داوة وفاسيقة ثاية ، ئةوا ئةو جؤاح لةماأل وسامان ، يان لةثلة و، بةثالَنةرى تةم

 . بازنةى ئيمان ناضيَتة دةرةوةى لةئايني دةرى ناكات ، و لةفاسقيكةشو
شاخدارى : خاأل لةدواى خاأل درؤى طةورة وكؤتايى ئةم سآ فةتوايةدا دةَليَم : خويَنةرى بةرِيَز لة

ت ، كة ضؤن ئةو هةموو قرتاندن ودابرِانةى كردووة ى رِةشنوسكارامان بؤ ئاشكرا دةبيَضةواشةكارانة
طةأل بؤضوونة تةكفرييةكانيدا بيَتةوة ـ كة ديَنة سةر زمانيش دةَليَن : سةلةفيةكان بؤ ئةوةى لة فةتواكانلة

ى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وا ئةلبانبيسةمليَنيَت كة ثيَشة !!! ـ !!! ئةوةش تةنها بؤ ئةوةى ووتةى زانايان دةقرتيَنن
ةو كارةش نةك لةبةر ! ئزانايان بووةتة !!ثيَضةوانةى هةموو لةم ثرس وباسةدا كةوتووةتة هةَلةوة ، و

!! بةَلكو لةبةر ضةندةها مةبةست مةرامى ةتةكةية بةشيَوةيةكى زانستيانة !باسكردنى بابئاشكراكردن و
دينى خواى ثةروةردطار بطؤرِين !!! يان تانةو  ى ئيَمة بيَت لةوةى كةخراثى رِشنوسكار !!! ثةروةردطارى ثةنادةر

 بةر هةنديَك مةبةستى دونيايى !!!لة مرياتطرانى ثيَغةمبةر تةشةرة بدةين لة
كؤتايدا دةَليَم : ئةطةر لةبةر ئةوة نةبواية كة لةوة زياتر ئةم ثةراويَزة دريَذبيَتةوة ، ئةوا دةقى ئةمة و لة
تريشم دةهيَناوة كة هةمان بؤضوونى هاوشيَوة بؤضوونى ثيَشةوا ئةلبانيان هةية ، كةضى كاكى  ئةو فةتوايانةى

ة بة بؤضوونى ثيَشةوا رِةشنوسكار ناوى خستوونةتة شوَلى ئةو زانايانةى كة طوايا بؤضوونى ثيَضةوانةيان هةي
!!! و (  حمد بن عبدالوهابـم من بن حسن بنـعبداللطيف بن عبدالرح) !! لةوانةش فةتواى ثيَشةوا ئةلبانى !

ثرسةدا ، نةك لةطةأل ثيَشةوا ئةلبانى لةم باس و يش كة هةردوو هاودةنطن ) عبدارزاق العفيفي ( ثيَشةوا
 ثيَضةوانةى بيَت ، هةروةكو رِةشنوسكارى الفى ئةوة ليَدةدات !!!

ت كة ثيَشةوا ئةلبانى بةآلم كورد وةتةنى : مشتيَك نيشانةى خةرمانيَكة !! بةمةش ئةوة ئاشكرا دةبيَ
 هاودةنطة لة طةأل زانايانى ترى ئةهلى سوننة و جةماعة نةك ثيَضةوانةيانة !! هةر وةكو رِةشنوسكار دةيَليَت :

مع جاللة قدره   قد وقع يف خطأ كبري يف قضية احلكم بغري ما أنزل  ى ـالَعَتَ هُـاللَّ هُمَحِـ رَ ي أن فضيلة الشيخ األلبان ))

ه ـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـي الـن فـمبيـ) القول ال!!! ((  وخالف فضيلته كل العلماء الذين ذكرناهم آنفا،    ـى الَعَتَـ  ه اللَّ

 . ر !!! (ـومرجئة العص !!! حقـن السلفية الـبي



 178   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 179   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

 

 
 

 
 دووةم : ىبةش

 ـ  بة رِةحمةت بيَت ـ ئايا ثيَشةوا ئةلبانى 
 مورجيئة ؟! ئةهلى سوننة يان لةطةلَ هاودةنطة لةطةلَ

 

 ـ  بة رِةمحةت بيَت ـ ئةلبانىثيَشةوا ةالى ـةواكانى لـئيمان و بن  ،
 .ئريجا ة مةرجى بةري بوونيةتى لةك
  كردنى بؤيانيدذايةتكردنى لةئريجا ويؤبةرخئةَلبانى وثيَشةوا . 
 ـ  بة  ئةلبانىثيَشةوا  دانى زانايان بةسةلةفيةتىيشايةتهى وطةوا

 .ئريجا و بةرى بوونى لة رِةمحةت بيَت ـ
 رط (ـ) ش ليَكدانةوةى زاراوةىنيَوان زانايانى ئةهلى سوننة لة جياوازى 

 ية نةك حةقيقى !!! () لفظ دا جياوازيةكى طؤيى ـ
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 ئايا ثيَشةوا ئةلبانى  :بةشى دووةم 
 مورجيئة ؟! ئةهلى سوننة يان لة طةلَ هاودةنطة لة طةلَ

 
 ئيرجابوونيةتى لةيكة مةرجى بةربنةواكانى لةالى ئةلبانى ئيمان و

 

ى ـ رالدين (ـحمد ناصـم) فةرموودةناسى سةردةم شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم وبيَطومان 
دا ثيَضةوانةى باس و ثرسةكانى ئيمانثرسيَك لة هيض باس و محةت بيَت ـ لةئةلبانى ـ بة رِة
رِيَضكةى ئةوانيش الى  نةبووةتةوة ، و لةرِيَباز وسةلةفى صاَلحى ئةم ئوممةتة زانايانى ثيَشني و

كراوة و دةكريَت ، لةدةورى دروسترِاى ئةو هةموو تةم و مذةى كة نةداوة و دةرنةضووة ، سةرة
كاندا هاودةنط و ثيَك ضةواشةكارى بيَت يان درؤى بآ بنةواو و ثوضةأل !!! بةَلكو لة هةموو بنةوا

طةأل ثيَشني و زانايانى سةلةف ، و يةكيَكيش بووة لة سةرخةرانى ئةو بنةوايانة ، و ديَتةوة لة
وةدا تيَكؤشاوة تاكو فةرمانى خواى ثيَناو ئةستكارى ماندوو نةناس بووة ، و لةبةرهةَل

 ثةروةردطارى لةسةر جيَبةجآ كراوة و كؤضى دواى كردووة .
ةرقةراركردنى بشيَكى ئاشكرا ورِوونى هةبووة لةبآلوكردنةوة وكؤشئةم زانا ثايةبةرزة هةوأل و

سةر كؤمةَلطاى ئيسالمةتى ، ئةوةتا دةبينني هةستاوة بـة تةحقيق كردن و لةبنةواكانى ئيمان لة
الى ئةهلى سوننة و بريوباوةرِى دروست دادةنريَن لة سةرضاوةىنووسينى ئةو كتيَبانةى كة بة

 بنةواكانى :ةش كة تايبةتن بةبووارى ئيمان وجةماعة ، سةلةفى صاَلحى ئةم ئوممةتة ، لةوان
م (نووسينى ثيَشةوا لة  ان (ـاب اإليمـ) كتـ  1  . ـ تَعَالَى اللَّهُـ رَحِمَهُ  ) أبو ُعبيد القاسم بن سالَّ
 .  ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ ة (ـ) شيخ اإلسالم ابن تيميَّ لة نووسينى  ان (ـ) كتاب اإليمـ  2
 . ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ (ي شيبة ـ) أبو بكر ابن أبلة نووسينى  ان (ـ) كتاب اإليمـ  3

 رِوو :لةطةأل ثرس وباسى ئيمان دةخةنةوة لةوانةش كة بريوباوةرِى ئةهلى سوننة وجةماعة 
نة (ـ  1  . ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـة ـ ي عاصم (ـ) ابن أبنووسينى لةكة  ) كتاب السُّ

و ،  ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ ةـ ) الطحاوية (نووسينى كة لة رح العقيدة الطَّحاويَّة (ـ) شـ و  2
 بة رِةمحةت بيَت ـ .نووسينى ثيَشةوا ئةلبانية ـ  لةسةر
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بريوباوةرِى ئةهلى ثةرتوكى تر كة هةر هةموو ثرِن لةباسكردن وئاماذةكردن بةوة ضةندان 
) سلسلُة ، و  ) سلسلُة األحاديِث الصحيحِة (سةلةفى صاَلحى ئةم ئوممةتة ، لةوانةش : ننة وسو

نةزانني ، و دةمارطريى شةمشةمة كويَرةكانى شةوى زةنطى ، كة جطة لة األحاديِث الضعيفِة (
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 !!!
 :  (1)شاعري لة ديَرِة هونراوةيةكدا فةرموويةتى 

 . ِق يْ اِت الطَّـرِ ــُبنيَّـ ي َعـنْ ـــنِ َفـَدعْ         اءُ ـــــفَ ِه َخ ــــَس بِ يْ لَ  ـقُّ َح ـا الْ َذ ـــهَ فَ 

بنةوايةك لة جا بؤ دةربرِينى رِاستى و نارِاستى ئةمةى كة دةووتريَت ، ليَرةدا ضةند 
هيَنانةوةى الى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دةخةينة رِوو ، بة بةَلطة بنةواكانى باوةرِ لة

ئةوةش طةأل ئاماذةكردن بة سةرضاوةكانيان ، ةان لة ثةرتوك و ووتارةكانيدا ، لووتةكانى بةرِيَزي
 بةم شيَوةيةى خوارةوة :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(1)

 ( . 35/  1ر السعدي ـر السعدي ، ينظر : ديوان األقيشـ) البيت لشقيش 
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  ئيمانةوة بةشيَكة لةكرد :بنةواى يةكةم : 
 رِوو ، كة ئةوانيش بريتني لة :ةرباسةدا ، ضةند خاَليَك دةخةينةذيَر ئةم سلة
 : ئيمان دادةنيَت يان نة ؟!!ئايا ثيَشةوا ئةَلبانى كردةوة لة يةكةم 

 الى ثيَشةوا ئةلبانى سودى هةية ؟!وة ئايا ئيمانى بآ كردووة لة دووةم :
ةم ثيَشةواية ضية بؤ ئةو ثيَناسةيةى كة بؤ ئيمان دةكريَت و ـوونى ئـوة رِاوبؤض سآيةم :

كردةوةى تيَدا ، كة  (( انِ نَ جِ ـالْ بِ  ُق يْ دِ ْص التَّ وَ  انِ َس اللِّ بِ  ارُ رَ قْ اإْلِ  وَ هُ  انَ َمـيْ اإْلِ  نَّ )) أَ تيَيدا هاتووة : 
 باس نةكراوة ؟!

وةآلمدانةوةى هةموو ئةمانةش ئةوة جيَطري دةكةن و دةيسةمليَنن كة : ئايا ثيَشةوا ئةلبانى ـ 
 دةزانيَت يان نة ؟!ئيمان يان ثيَش خؤى كردةوة بةبةشيَك لةبة رِةمحةت بيَت ـ وةكو هةموو زانا

 جا بة ثشتيوانى خواى ثةروةردطار بؤ وةآلمدانةوةى هةريةك لةو ثرسيارانة دةووتريَت : 
 دةزانيَت ، يان نة ؟ى كردةوة لةئيمان دادةنيَت وئايا ثيَشةوا ئةَلبان يةكةم :

ا وثيَشةوا ئةلبانيش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وةكو هةموو زانايانى سةلةف ـ بة رِةمحةت بن ـ 
كردةوةى كردةوةش ـ كردةوةى دأل بيَت يان دةبينيَت كة : ئيمان بريتية لةطوفتار وكردار ، و

 ئيمان .ئةندامةكان ـ بةشيَكن لة
 ئةم ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةو بارةيةوة فةرموويةتى :
ه يزيد ان ، وأنـال من اإليمـ)) وقد فصل شيخ اإلسالم ابن تيمية وجه كون األعم

 راجعه من شاء البسط .ـان ( ، فليـي كتابه ) اإليمـا ال مزيد عليه ـ فـقص ـ بموين

وعقيدة  رين عامًا ، مقررًا مذهب السلف ،ـأقول : هذا ما كنت كتبته من أكثر من عش

ار ، ـجهلة األغمـال بعض ي اليومـان ، ثم يأتـي مسائل اإليمـحمد ـ فـه الـأهل السنة ـ وللَّ 

مشتكى من سوء ما هم عليه من ـال هـى اللَّ ـرموننا باإلرجاء !! فإلـ: فيوالناشئة الصغار 

 . (1) جهالة وضاللة وغثاء ((

                                                
(1)

 ( . 33 ـ 32ص ، لشلبانـي ، مد ـمسند اإلمام أح مد عنـ) كتاب الذب األح 

 معصية .ـان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالـ: )) ومعلوم أن اإليم ى ـالَعَتَ هُاللَّ هُمَحِـ رَ قال الشيخ ابن باز



 184   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بة دريَذى و بة  ) ابن تيمية (واتة : ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم 
ئةوةش كة زياد و كةم ئيمانة ، و ى تيَروتةسةل رِووى ئةوةى ئاشكراكردووة كة كردةوة لةشيَوةيةك

يدا  ان (ـ) اإليمـ لة كتيَبى  ىريَتةسةرثيَويست نية خبى يةكدةكات ـ بةشيَوةيةك كة هيض زيادة
 ، جا هةركةس دريَذةى ئةو باسةى دةويَت با بؤى بطةرِيَتةوة .

: هةر ئةمةية كة منيش بيست ساأل لةمةو ( ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  )دةَليَم 
نووسيومة و تيَيدا ـ شوكر بؤ خواى ثةروةردطار ـ دامن بة بؤضوون و مةزهةبى سةلةف ، و  ثيَش

بريوباوةرِى ئةهلى سوننةدا ناوة و جيَطريم كردووة ، لة ثرس و باسةكانى ئيماندا ، كةضى ئةمرِؤ 
ا كةسانيَكى نةزانى ناديار ، و هةرزةى منداَلكار ديَن ، تؤمةتبارمان دةكةن بة ئريجا !!! ج

سكاآلى ئةوة بؤ الى خواى ثةروةردطار بةرزدةكةينةوة ، بةرامبةر بة هةموو ئةو خراثيةى كة لة 
 سةرين ، لة نةزانني ، طومرِايى ، و بيَنرخى و سوكيَتيان .

هةآلنة ـ كة مرؤظ بة لةالى ئةو كةسة نةزان وناديار وهةرزة ونازامن ضى لةوة رِوونرت بيَت ـ 
 َليَت : من ئةو بؤضوونةم هةية لةباس وثيَشةوا ئةلبانى فةرموويةتى ـ بزمانى خؤى ـ هةروةكو 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ هةيبووة ، و هةر ئةوةشة باشرتين و  ) ابن تيمية (ثرسى ئيماندا كة ثيَشةوا 
ياتر دةربارةى ئةو تةواوترين بؤضوونيَكيش كة ثيَويستى بةزياتر نةبيَت ، ئةوةش كة دةيةويَت ز

                                                                                                                                      

ان قـول وعمـل واعتقـاد يزيـد بالطاعـات ـي هذا البـاب وهـي أن اإليمــوألهل السنة عبارة أخرى ف

ن صحيحة ، فهو قول وعمل ، يعنـي قـول القلـب واللسـان وعمـل ـي ، وكلتا العبارتيـمعاصـوينقص بال

جهاد ـجوارح واعتقاد بالقلب ، فالـجوارح وهو قول وعمل واعتقاد ؛ قـول باللسان وعمل بالـالقلب وال

رية ، ـخيـال ـروعة كلهـا أعمــمشــال الـحج وسـائر األعمــه والصالة والزكاة والصيام والــي سبيل اللَّ ـف

اعة ؛ وهـم ـجمــان ويـنقص بنقصـها عنـد أهـل السـنة والـها اإليمــان التـي يزيـد بــوهي من شعب اإليم

 وأتباعهم باإلحسان .  أصحاب النبي

ــ ـــه وأن مـــفشــهادة أن ال إلــه إال اللَّ ، حج ـوالــ، والصــوم ، والزكــاة ، والصــالة ، ه ـحمدا رســول اللَّ

ان ـها اإليمــان التـي يزيـد بــروعة كلها من شعب اإليمـمشـال الـر األعموسائ، 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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تريَت ئةطةر ووسةرضاوةى ناوبراو ؟! بةآلم ضى برِيَتةوة بؤ ةبطا وبةئاطا بيَت باباسة شارةز
 دةكةن !!ارةزووةكان ضاوى خاوةنةكانيان لةئاستى رِةواييا كويَرشويَنكةوتنى ئسةركةشى و
ان بة ووتةى زياتر و يةكيَك بَليَت ئةو ووتةى سةرةوة رِوون نية ، ثيَويستم لةوانةيةبةآلم 
وتةكانى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بؤ رِوونكردنةوةى ئةم باسة !!! ئةوا لة ورِوونرتة لة
ان يزيد ـ)) اإليمووتةيةكى تريدا فةرموويةتى : دةووتريَت : ثيَشةوا ئةلبانى لة وةآلمياندا

 حنفية ؛ـاء سلفًا وخلفًا ما عدا الـر العلمـاهيـمـان ، وعليه جـال من اإليمـوينقص وأن األعم

رحون بإنكار ذلك عليهم ، حتى ـليص همـمخالفة ؛ بل إنـى الـرون علـهم ال يزالون يصـفإن

ي ) باب الكراهية ( ــ فقد جاء ف ـ ىالَعَتَـ ه ـباللَّ  رح بأن ذلك ردة وكفر ـ والعياذـإن منهم من ص

يزيد وال ان ال ـواإليم »:  ( 205/  8حنفي ـ ما نصه : ـال من ) البحر الرائق ، البن نجيم

ي ـراحة ـ حديث أبـخالف ـ صـ... وهذا ي « الـان عندنا ليس من األعمـينقص ؛ ألن اإليم

 « هِ ولِ ُس رَ وَ  هِ ـاللَّ بِ  انٌ ـمَ يْ إِ  »:  اَل ؟ قَ  ُل َض فْ أَ  لِ مَ عَ يُّ الْ ُسئَِل : أَ   هِ ـاللَّ  وَل ُس رَ  نَّ ، أَ  هريرة 

ي ـرى ترى بعضها فاديث أخــاه أحــمعن يـره ـ ، وفـاري ـ وغيـه البخـحديث ـ أخرجـال ـ... 

ت ، بيَطومان كردةوةش ، واتة : ئيمان زياد و كةم دةكا (1) ( (( 107/ 2رغيب : ـ) الت
ئيمان ، هةر ئةم بؤضوونةشة بؤضوونى زانايانى ثيَشني و سةلةفى صاَلح ، و  بةشيَكة لة

ر سورِن لةسةر ثيَضةوانة ثاشينانيشيان ، جطة لة حةنةفى مةزهةبةكان ، كة تاكو ئيَستا هة
بوونةوة !!! بةَلكو بةرِاشكاوى نكوَلى لةوة دةردةبرِن بةرامبةريان ، تةنانةت طةشتؤتة ئةوةى كة 
هةنديَكيان ئةو كارة بة كوفر و ثاشطةزبوونةوة بزانن ـ خواى ثةروةردطار ثةنامان بدات ـ !!! 

هاتووة  ( 205/  8باب الكراهية ،  حنفي ـ ـال ) البحر الرائق ، البن نجيمئةوةتا لة كتيَبى 
وة ئةم  «ئيمان نة زياد و نة كةميش دةكات ، ضونكة ئيمان لةالى ئيَمة لة كردةوة نية  »كة : 

، كة ثيَغةمبةرى خوا  ية  ) أبو هريرة (ووتةيةش بة رِاشكاوانة ثيَضةوانةى فةرموودةكةى 
 ة خواى ئيمان بوون ب »ى : كرا : ض كردةوةيةك باشرتة ؟ ئةويش فةرموويَثرسيارى ل

                                                
(1)

 .(  33ـ  32: ص ، لشلبانـي مد ـأح مد عن مسند اإلمامـ) كتاب الذب األح 
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جطة لةويش  .. فةرموودةكةش ثيَشةوا بوخارى و. « ثيَغةمبةرةكةى  ثةروةردطار و
يانةتةوة ، و هةر لة واتاى ئةم فةرموودةيةش ضةندةها فةرموودةى تر هةن ، هةنديَكيان وطيَرِا

 دان .ـ ( 107/  2) الرتغيب : لة كتيَبى 
مسائل األخرى التي ـى مسألة أخرى ، أو بعض الـإل)) ننتقل هةروةها فةرموويةتى : 

 رـاهيـمـا يقول جـي العقيدة ، وليس كمـختلفون حتى فـمسلمون مـتتعلق بالعقيدة ، فال

 ي األصول ، ) هذهـي الفروع وليس فـا هو فـن إنمـمسلميـن الـخالف بيـمشايخ اليوم : إن الـال

ى ـرة وعلـى هذه الوتيـرب علـجد الضـدينية إال وت جلةـوال تكاد تقرأ مشنشنة نعرفها من أخزم ( 

ي األصول ، ثم ـي الفروع وليس فـا هو فـن إنمـمسلميـن الـخالف بيـهذه النغمة فيها ، وهي أن ال

 ن :ـمة ، وهذا كله خطأ من ناحيتيـي الفروع رحـيزيدون عىل ذلك فيقولون : واالختالف ف

ي ـخالف وقع فـى األصول ، بل إن الـالفروع إلى : أن االختالف يتعدى ـالناحية األول

خالف ـخفى عليكم الـا أظنكم يـ، فم ـ ىـالَعَتَوَ كَارَبَتَـ ه ـان باللَّ ـأس األصول كلها ، أال وهو اإليم

ان ، هل يقبل الزيادة والنقص أم ال ؟ ـي اإليمـميعاً فـاتريدية ـ مثالً ـ و أهل السنة جـمـن الـبي

 حة أم ال ؟ـال الصالـاألعماه ـوهل من مسم

ان يزيد وينقص ، وأن العمل ـونصوص الكتاب والسنة تثبت أن اإليم جمهورـفال

ان ال يزيد وال ينقص ، ـاتريدية فال يزالون يقولون : اإليمـمـأما ال ان .ـالصالح من اإليم

يقبل الزيادة يء ال ـان شـهم يعتقدون أن اإليمـألن؛  ان يقبل الزيادة فهو كفر !!ـوكل إيم

ر رقعة من ـى أكبـا يكون مسيطرًا علـمذهب حتى اليوم مسيطر وربمـوالنقص أبدًا ، وهذا ال

 . (1) م اإلسالمي ((ـالعال
، بريَك باس و ثرسى تايبةت و ثةيوةست بة  ة : دةضينة سةر باس و ثرسيَكى تروات

بريوباوةرِةوة ، ئةوةش ئةوةية كة موسَلمانان جياوازن تةنانةت لة بريوباوةرِيشدا ، وة بةو شيَوةيةش 

                                                
(1)

 ي األصول والفروع ( .ـن فـمسلميـ: اختالف ال 5/ 8ي : ـ) دروس للشيخ األلبان 
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نية كة زؤريَك لة مامؤستايان ئةمرِؤ دةيَليَن : كة جياوازى نيَوان موسَلمانان تةنها لة بابةتة 
، طةشتؤتة ئةوةى كة  ) هذه شنشنة نعرفها من أخزم (آلم ة، بفقهيةكانة ، نةك لة بريوباوةرِ 

هيض طؤظاريَكى ئايينى ناخويَنيتةوة ئيلال باس لةسةر ئةم بنةواية دةكات ، كة ئةويش جياوازى 
نيَوان موسَلمانان تةنها لة فيقهو ثةرستشةكانداية ، نةك لة بريوباوةرِدا !!! لةسةر ئةوةشة دةَليَن 

مةش هةموو هةَلةية ش و فيقهدا رِةحم و بةزةيى خواى ثةروةردطارة !!! وة ئة: جياوازى لة ثةرست
 :ووةوة رِ و لة دوو بوار

ة طومان جياوازيةكان لة فيقهو ثةرستشةكانةوة تيَثةرِيوة ، طةشتؤتيَيةكةم : ب ووىرِ
 خواى ثةروةردطار !!!رين بنةوادا كة ئيمان بوونة بةطةورةتبريوباوةر ، بةَلكو جياوازى لة

باوةرِيش ناكةم كة جياوازى نيَوان ماتوريدى ـ وةك منوونة ـ و ئةهلى سوننة لة الى هيض 
يةكيَك لة ئيَوة شاراوة بيَت ، لة ئيماندا ، ئايا قابيلى زياد و كةم بوونة ، يان نة ؟! وة ئايا 

 كردةوةى ضاك لة ئيمانة ، يان نة ؟!
دةسةمليَنن كة ئيمان زياد و كةم دةكات ، مجهورى زانايان و قورئان و سوننةت ئةوة جيَطري و 

 و كردةوةى ضاكيش لة ئيمانة .
بةآلم ماتوريديةكان تاكو ئيَستا بةرادةوامن و دةَليَن : ئيمان زياد ناكات و كةميش ناكات 

 ، وة هةموو ئيمانيَك كة زيادبوونى تيَدا رِووبدات ئةوة كوفرة !!!
ةك شتة و هةرطيز زياد و كةمى تيَدا رِوونادات ، ضونكة ئةوان بريوباوةرِيان واية كة ئيمان ي

 كة بةداخةوة ئةم بؤضونة دةستى طرتووة بةسةر طةورةترين ثانتايى لة جيهانى ئيسالمى . 
بةَلكو ئةم ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةوةشى رِةتكردووةتةوة كة حةنةفى مةزهةبةكان 

نها بريتية لة دانثيانان بة زمان ، و بةرِاستدانانى سةبارةت بة ئيمان دةيَليَن : كة طوايا ئيمان تة
!!! وة ئةوةشى بة ثيَضةوانةى  (1)دَلة !!! بةبى ئةوةى كة كردةوةكان بةبةشيَك دابنةن لة ئيمان 

                                                
(1)

فةرموويةتى ) البوطي (  ئةلبانى لة بةرثةرضدانةوةيةكى بؤ كةسيَكى سوفيطةر بةناوىشيَخ  ثيَشةوا 

 لخ .إ(( ...  هم أن االقتداءـرى علينا بقوله : )) و فاتـ)) و من جهة أخرى فقد افت :
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ثيَشني و سةلةفى صاَلح ، و ثيَشةوايانى ئيسالم داناوة ، هةروةك لة بةرثةرض دانةوةياندا 
لِف َوَه ـمـِة والـحنفيَّ ـ)) هذا َمذَهُب الفةرموويةتى :  ِة ِخالفاً للسَّ ِة ، َكاملك ِر األئمـاِهياُتريديَّ

ى اإلقراِر والتَّصديِق : الَعمُل ـؤالِء زادوا علِرِهم ، فإنَّ هـواألوزاعـي  َوَغي ـدمَ ـوالشافعيِّ وأح

ي إنكارهم أنَّ ـًة فـَحقيقيَّ  خالفةً ـِر مُ ـَن للجامهيـخالِفيـَر مُ ـحنفيَة لو كانوا َغيـاِن ...  فإنَّ الباألرك

اَن َيزيُد َوَينُقُص ، وأنَّ زيادتُه بالطاعِة َوَنقَصُه ـى أنَّ اإليمـاِن ؛ التَّفقوا َمَعُهم علـالَعَمَل من اإليم

نِة واآلثاِر السلفيَّ ـمعصيَ ـبال  . (1) ((ذلك  ىـِة علـِة ، َمَع َتظافِر أدِلَِّة الكتاِب والسُّ
واتة : ئةمة بؤضوونى حةنةفى و ماتوريديةكانة كة ثيَضةوانةى ثيَشني و سةلةفى صاَلح و 
ثيَشةوايان مالك ، و شافعى ، و ئةمحةد ، و ئةوزاعى ، و جطة لةوانيشة كة دةبينني ئةوانة 
لةسةر دانثيانان ، و بة رِاست داناندا ، كردةوة كردنيان بة ئةركانةكان زياد كردووة ، ... جا 

طةر حةنةفيةكان ثيَضةوانةى ئةوانة نةبووايةنةتةوة ، بة شيَوةيةكى حةقيقى لة نكوَليكردنيان ئة
طةَلياندا لةوةى كة ئيمان لةوةى كة ئيمان بةشيَك بيَت لة ئيمان !!! ئةوا هاودةنط دةبوون لة 

ضية ، تاوان و سةرثيَةميش دةكات ، وزيادبوونةكةشى بةطويَرِايةَلية وكةمبوونةوةشى بةكزياد و
 لةطةأل هاتنى بةَلطةى قورئان و سوننةت ، و شويَنةوارة سةلةفيةكان لةسةر ئةوة .

وة لة ووتةيةكى تريدا لة جياوازى نيَوان ئةهلى سوننة و مورجيئةدا لة باسى ئةوةى كة 
ان ـي اإليمـ)) ومن االختالف الواقع فئايا كردةوة بةشيَكة لة ئيمان يان نة ؟ فةرموويةتى : 

ن أهل ـرهم ـ وبيـمعتزلة واألشاعرة وغيـمرجئة والـمذكورة آنفا ـ أي : الـض الفرق الن بعـبي

ي صدد ـان يدخل فيه العمل الصالح أم ال يدخل ؟ مذاهب ، ولسنا اآلن فـالسنة هو : هل اإليم

مرجئة ـى أن الـا فقط ألفت النظر إلـان وإنمـخالف حول هذا اإليمـى الـي علـالكالم التفصيل

                                                                                                                                      

ازداد  ًا للنبـي عمسلم اتباـا ازداد الـن أنه كلمـه بل نعلم علم اليقيـفلم يفتنا ذلك مطلقًا بحمد اللَّ 

((  اًفهما أمران متالزمان كاإلميان والعمل الصاحل متام،  ا ازداد حبًا له ازداد اتباعًا له ـحبًا له ، و أنه كلم

 ( . http://www.sahab.net/forums/showthre...805#post724805 الرابط :) 

 ( .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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ان ال ـان ال يزيد وال ينقص ، وأن اإليمـحنفية اليوم ، يقولون بأن اإليمــ مع األسف ـ ال ومنهم

حنفية حديثاً ، وال ينبغي أن ـاً ، والـمرجئة قديمـيدخل فيه العمل الصالح .. وهكذا يقول ال

ن أن يعدلوا ـمسلميـيأمر ال ـ لَّجَوَ زَّعَـ هم ينكرون فرضية العمل الصالح .. ال ، ربنا ـيفهم أحد أن

ان عند أهل ـن .. فاإليمـمسلميـى الناس ، وبخاصة إذا كانوا من الـي إصدارهم أحكامهم علـف

مرجئة ـجنان ، وعمل باألركان .. أما عند الـالسنة تعريفه : إقرار باللسان ، وتصديق بال

ي ال يدخلون جنان فقط ! أـان هو إقرار باللسان ، وتصديق بالـحنفية اليوم : فاإليمـوال

 . (1) ان ((ـي مسمى اإليمـحة فـال الصالـاألعم
واتة : لةو جياوازيانةى كة لة نيَوان ئةهلى سوننة و ئةو طروثانةدا هةية كة بامسان كردن ـ 
وةك مورجيئة و موعتةزيلة و ئةشعةريَكان و جطة لةوانيش ـ لةباسى ئيماندا ئةوةية : ئايا 
ا كردةوةى ضاك بةشيَكة لة ئيمان يان نة ؟! ضةند بؤضوونيَك لةو بارةيةوة هةية ، ئيَمةش ليَرةد

لةوةدا نني كة بة تيَروتةسةىل ئةو جياوازية خبةينةرِوو كة سةبارةت بة ئيمان هةيانة ، بةَلكو 
تةنها سةرجنتان بؤ مورجيئةكانيان رِادةكيَشم ـ كة بةداخةوة ـ حةنةفيةكانى ئةمرِؤ لةوانن ، و 

 لة ئيمان !!! دةَليَن : ئيمان نةزياد دةكات و نةش كةم دةكات !!! وة كردةوة ضاكةكان بةشيَك نني
... بةَلىَ ئةمة ووتةى مورجيئةكانة لة كؤندا ، و حةنةفيةكان لة ئيَستادا ، بةآلم نابيَت كةسيش 

كردةوةى ضاك دةكةن ... نةخيَر ،  (فةرزيَتى  )وا تيَبطات كة ئةوان نكوَلى لة ثيَويستى 
سةر انةكانيان بةمانان كردووة كة دادثةروةر بن لةحوكم دثةروةردطارمان فةرمانى بة موسَل

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 

ة !! واتة : مورجيئة و حةنةفةيةكانى ئةمرِؤ : تةنها دانثيانانى زمان و بةرِاست دانانى دَل
 كردةوةى ضاك ناخةنة ناو ئيمانةوة !!!

ئةم ثيَشةوا ستةم ليَكراوة ـ لة اليةن  :كة ـ بة بآ طومان و بة دَلنياييةوة ـ  وة بةمةش دةزانني
كةسانى كاَلفام نةزانكار و شويَنكةوتوانى ئارةزووكانيان ـ ووتةكانى ثيَضةوانةى ووتةى طروث و 

                                                
 ( . 730 ريط :ـهدى والنور : شـ) سلسلة ال (1)
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طةأل ئةهلى سوننة و زانايانى سةلةفى صاَلحةوة ، ة، و هاودةنطة لكؤمةَلى مورجيئةى طومرِاية 
 كة فةرموويانة : كردةوة بةشيَكة لة ئيمان ، و ئةمةى خوارةوةش هةنديَك لة ووتةكانيانة :

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة يةكيَكة لة شويَنكةوتوان  ) جـبـر (ى كورِى ـ جـاهد (ـ) مثيَشةوا 
واتة : ئيمان ووتة و كردةوةية ،  (1) (( ُص قُ نْ يَ وَ  ُد يْ زِ ؛ يَ  ٌل مَ عَ وَ  ٌل وْ : قَ  ـانُ مَ يْ )) اإْلِ ، فةرموويةتى : 

 زياد و كةميش دةكات .
يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة بةهةمان شيَوة يةكيَكة لة  ري (ـحسن البصـ) الوة ثيَشةوا 

 وِب لُ قُ ي الْ ـفِ  رَ قَ ا وَ مَ  نْ كِ لَ ي ، وَ نِّ مَ التَّ بِ  اَل ي وَ ـلِ َح التَّ بِ  انُ ـمَ يْ اإْلِ  َس يْ )) لَ شويَنكةوتوان فةرموويةتى : 

، واتة : ئيمان شتيَك نية لةبةر بكريَت ، يان تةنها بة ئاوات بيَتة دى  (2) (( اُل ـمَ عْ اأْلَ  هُ تْ قَ دَّ َص وَ 
 !! بةَلكو ئةوةية كة لة دَلدا جيَطري دةبيَت ، بةكردةوةكان سةمليَنراوة .

معت )) َس ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ي (ـالقرش) مسلم ى كورِى  ) الوليد (وة 

ان قول بال ـول من يقول : إن اإليمبدالعزيز ، ينكرون قاألوزاعي ، ومالك بن أنس ، وسعيد بن ع

، و  ) األوزاعي (ة ـة : لـ، وات (3) ان ((ـل إال بإيمان إال بعمل ، وال عمـعمل . ويقولون : ال إيم

بيستوومة كة نكوَليان  ) عبدالعزيز (ى كورِى ـ ) سعيد (، و  أنس () ى كورِى ـ ) مالك (
لةسةر ووتةى ئةو كةسة دةكرد كة بَليَت : ئيمان ووتةى بآ كردةوةية ، خؤشيان دةيانفةرموو : 

 ئيمان نية جطة بةكردةوةوة نةبيَت ، و كردةوةش نية جطة بة ئيمانةوة نةبيَت .
 انُ ـمَ يْ )) اإْلِ يَت ـ لة ثيَناسةى ئيماندا فةرموويةتى : يش ـ بة رِةمحةت ب ) مالك (ثيَشةوا 

 ، واتة : ئيمان ووتة و كردةوةية . (4) (( ٌل مَ عَ وَ  ٌل وْ : قَ 
 ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : مبارك (ـ) الى كورِى ـ ه (ـ) عبداللَّ هةروةها ثيَشةوا 

                                                
 ( . 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)

 ( . 1742، برقم :  1030/  5للاللكائي : رح أصول اعتقاد أهل السنة ، ـ) ش (4)
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، واتة : ئيمان ووتة و كردةوةية ، و  (1) (( ُل اَض فَ تَ يَ  انُ ـمَ يْ اإْلِ ، وَ  ٌل مَ عَ وَ  ٌل وْ : قَ  انُ ـمَ يْ )) اإْلِ 
 ئيمانيش زياد و كةم دةكات .

:  انُ ـمَ يْ )) اإْلِ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) عيينة (ى كورِى ـ ) سفيان (وة ثيَشةوا 

 ، واتة : ئيمان ووتة و كردةوةية ، زياد و كةميش دةكات . (2) (( ُص قُ نْ يَ وَ  ُد يْ زِ ، يَ  ٌل مَ عَ وَ  ٌل وْ قَ 
ان : ـ)) اإليمـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) الشافعي (وة بةهةمان شيَوة ثيَشةوا 

َويَْزَداَد  ] : ـى الَعَتَـ معصية ، ثم تال قوله ـقول وعمل ؛ يزيد وينقص ، يزيد بالطاعة وينقص بال
ِيَن آَمنُوا إِيَمانًا  ، واتة : ئيمان ووتة و كردةوةية ، زياد و كةميش  (3) (( ( 131مدثر : ـ) ال [اَّلذ

دةكات ، بةطويَرِايةَلى زياد دةكات ، و بة تاوان و سةرثيَضيش كةم دةكات ، ثاشان ئةم ئايةتةى 
ِيَن آَمنُوا إِيَمانًا  ]خويَندةوة :   . [َويَْزَداَد اَّلذ

ان عندنا : ـ)) اإليمش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) أبو زرعة الرازي (وة ثيَشةوا 

، واتة : ئيمان  (4) ر ذلك ؛ فهو مبتدع مرجيء ((ـقول وعمل ؛ يزيد وينقص ، ومن قال غي
دةكات ، وة ئةوةش جطة لةوة بَليَت : بيدعةكار  لةالى ئيَمة : ووتة و كردةوةية ، زياد و كةميش

 و مورجيئةية .
ان : ـ)) اإليمـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة ثيَناسةيدا فةرموويةتى :  هاري (ـربـ) البوة ثيَشةوا 

ه ، وينقص حتى ال ـقول و عمل ، وعمل وقول ، ونية وإصابة ؛ يزيد وينقص ، يزيد ما شاء اللَّ 

واتة : ئيمان : ووتة و كردةوةية ، و كردةوة و ووتةشة ، و نيةت و ،  (5) يء ((ـيبقى منه ش

                                                
 ( . 627، برقم :  315/  5مد : ـه بن اإلمام أحـالسنة ، لعبداللَّ )  (1)

 ( . 468/  8ر أعالم النبالء ، للذهبي : ـ) سي (2)

 ( . 115/  9ي : ـ) حلية األولياء ، لشصفهان (3)

 ( . 203/  1ي : ـحنبلـحنابلة ، البن رجب الـ) طبقات ال (4)

 حقيق الردادي ( .ـ، ت 67هاري : ص ـربـي البـحسن بن علـرح السنة ، لإلمام الـ) ش (5)
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، زياد و كةميش دةكات ، زياد دةكات تاكو ئةوةندةى خواى  (واتة : شويَنكةوتن  )ثيَكانيشة 
 ثةروةردطار ويستى لةسةر هةبيَت ، وة كةميش دةكات تاكو هيضى ناميَنيَتةوة .

قول : ان ـ)) اإليمةش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : ـ ) ابن مندة (هةروةها ثيَشةوا 

، واتة : ئيمان : ووتةى زمان  (1) باللسان ، واعتقاد بالقلب ، وعمل باألركان ؛ يزيد وينقص ((
 ، و بريوباوةرِى دأل ، و كردةوةكردنيشة بة ئةندامةكان ، زياد و كةميش دةكات .

)) ونعتقد أن بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : يش ـ  ي (ـجيالنـ) عبدالقادر الوة شيَخ 

، واتة : وة بريوباوةرِمان واية  (2) جنان ، وعمل باألركان ((ـان قول باللسان ، ومعرفة بالـاإليم
 كة ئيمان ووتةى زمانة و ناسني و زانينى دأل ، و كردةوةى ئةندامةكانيشة .

انى ئيسالم كؤرِا ، يان هاودةنطى نةك هةر ئةمة و بطرة هةنديَك لة زانايان و ثيَشةواي
ثيَشني و زانايانى ثيَش خؤيان دةطيَرِنةوة ، لةو بارةيةوة ، و ئةوةيان بة بؤضوونى ئةهلى حةديس و 

 بة بنةوايةك لة بنةواكانى بريوباوةرِى ئةهلى سوننة و جةماعة داناوة :
باسى بنةواكانى بريوباوةرِ لة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  جراح (ـ) الى كورِى ـ ) وكيل (ثيَشةوا 

 ان : قول وعمل ((ـ)) أهل السنة يقولون : اإليمجةماعة فةرموويةتى : لةالى ئةهلى سوننة و
 ، واتة : ئةهلى سوننة دةَليَن : ئيمان ووتة و كردةوةية . (3)

يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة  ) سعيد القطان (ى كورِى ـ حيى (ـ) يوة ثيَشةوا 
من األئمة كانوا يقولون :  )) كل من أدركتو زانايانى ثيَش خؤى فةرموويةتى : ثيَشني 

، واتة : هةموو ئةو ثيَشةوايانةى كة ثيَيان  (4) د وينقص ((ان : قول وعمل ؛ يزيـاإليم
 طةشتووم دةيانفةرموو : ئيمان ووتة و كردةوةية ، زياد و كةميش دةكات .

                                                
 ( . 2/341ان ، لإلمام ابن مندة : ـ) كتاب اإليم (1)

 ، دار األلباب ـ دمشق ( . 1/62ي : ـحق ، للجيالنـ) الغنية لطالبي طريق ال (2)

(3)
 ( . 1749، برقم :  1030/  5 رح أصول اعتقاد أهل السنة ، للاللكائي :ـ) ش 

 ( . 179/  9ر أعالم النبالء ، للذهبي : ـ) سي (4)
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ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كؤرِاى هاوةآلن و شويَنكةوتوان و  ) الشافعي (هةروةها ثيَشةوا 
اع من ـمـ)) كان اإلجئةوانةش كة ثاش ئةوان هاتوون لةو بارةيةوة دةطيَرِيَتةوة و دةفةرموويَت : 

جزئ ـان : قول وعمل ونية ، وال يـمن أدركناهم : أن اإليمـن من بعدهم مـالصحابة والتابعي

دةنطى كؤرِاى هاوةآلن و شويَنكةوتوانيان ، لة و، واتة : ها (1) (واحد من الثالثة إال باآلخر (
دواى ئةوان ، لةوانةى كة ئيَمة ثيَيان طةشتني لةسةر ئةوة بوو كة ئيمان : ووتة ، و كردةوة ، و 

 نيةتة ، هيض يةكيَك لةوانة لة سآية ، بةبآ ئةوانى تر نايكريَت ، سودى نية .
يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةم بارةيةوة  ) حنبل (ى كورِى ـ مـد (ـ) أحوة ثيَشةوا 
ن وأئمة السنة ، وأئمة السلف ، وفقهاء ـمع تسعون رجالً من التابعيـ)) أجفةرموويةتى : 

ان : قول وعمل ؛ يزيد ـ... : اإليم ه ـي عنها رسول اللَّ ـى أن السنة التي توفـاألمصار عل

كةس لة شويَنكةوتوان و ثيَشةوايانى  ( 90) ، واتة : نةوةد  (2) معصية ((ـبالطاعة ، وينقص بال
سوننة ، و ثيَشةوايانى سةلةف ، و شةرعزانانى وآلتان لةسةر ئةوةن كة ئةو سوننةتةى كة 

لةسةرى مردووة ئةوةية ... : ئيمان ووتة و كردةوةية ، بةطويَرِايةَلى زياد  ثيَغةمبةرى خوا 
 .دةكات ، و بةتاوانيش كةم دةكات 

)) كتبت عن ألف من يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) البخاري (ثيَشةوا 

م أكتب عن من قال : ـان : قول وعمل ولـم أكتب إال عمن قال : اإليمـاء وزيادة ، ولـالعلم

، واتة : فةرموودةم لة زياد لة هةزار زانا نووسيوةتةوة ، وة فةرموودةم  (3) ان : قول ((ـاإليم
نةنووسيوةتةوة جطة لةوانة نةبيَت كة دةيانووت : ئيمان : ووتة و كردةوةية ، و لةوانةشةوة 

 فةرموودةم نةنووسيوةتةوة كة دةيانووت : ئيمان تةنها ووتةية .

                                                
 ( . 1593، برقم :  956/  5رح أصول اعتقاد أهل السنة ، للاللكائي : ـ) ش (1)

 ( . 130/  1ي : ـحنبلـبن رجب الالحنابلة ، ـ) طبقات ال (2)

 ( . 1597، برقم :  959 / 5رح أصول اعتقاد أهل السنة ، للاللكائي : ـ) ش (3)
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داً اء باألمصار ، فمـا رأيت أحـل من العلم)) لقيت أكثر من ألف رجوة فةرموويةتى : 

، واتة : طةشتم بة زياد لة هةزار  (1) د وينقص ((مل ؛ يزيي : أن اإليمـان : قول وعـختلف فـي
لة زانايان لة وآلتانى ئيسالمدا ، نةمبينيوة هيض كةسيَكيان جياوازى لةوةدا هةبيَت كة ئيمان : 

 ووتة و كردةوةية و زياد و كةميش دةكات .
و ئةوانةش كة يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كؤرِاى هاوةآلن و شويَنكةوتوان  ) البغوي (ثيَشةوا 

ن فمن ـ)) اتفقت الصحابة والتابعيثاش ئةوان هاتوون لةو بارةيةوة دةطيَرِيَتةوة و دةفةرموويَت : 

ان قول وعمل وعقيدة ؛ ـان .. وقالوا إن اإليمـال من اإليمـى أن األعمـاء السنة علـبعدهم من علم

حديث ـي الـالزيادة ، وجاء في ـى ما نطق به القرآن فـمعصية علـيزيد بالطاعة ، وينقص بال

، واتة : هاوةآلن و شويَنكةوتوانيان ، و ئةوانةش لة دواى  (2) ي وصف النساء ((ـبالنقصان ف
ئةوان هاتوون ، لة زانايانى سوننة لةسةر ئةوة بوو كة ئيمان : ووتة ، و كردةوة ، و بريوباوةرِة ، 

بةو ثيَيةى كة قورئان باسى زيادبوونى  بةطويَرِايةَلى زياد دةكات و بة تاوانيش كةم دةكات ،
 كردووة ، و لة فةرموودةشدا باسى كةمبوونةوةشى هاتووة لة باس و وةصفى ئافرةتاندا .

ـ ئةم ثيَناسةية بة  يش ـ بة رِةمحةت بيَت ) ابن تيمية (وة ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم 
)) ومن أصول أهل السنة : أن دةفةرموويَت :  ةواكانى ئةهلى سوننة دادةنات ، وبنبنةوايةك لة

جوارح ، وأن ـان قول وعمل : قول القلب واللسان ، وعمل القلب واللسان والـالدين واإليم

ئةهلى سوننة ئةوةية بنةواكانى ، واتة : يةكيَك لة( 3) معصية ((ـان يزيد بالطاعة وينقص بالـاإليم
ى دأل وزمانة ، وكردةوةى دأل وزمان وئةندامةكانة ، كة : ئايني وئيمان : ووتة وكردةوةية ، ووتة

 سةرثيَضيش كةم دةكات .بةتاوان وطويَرِايةَلى زياد دةكات ، و وئةوةش كة ئيمان بة

                                                
 ( . 47، ص  1ي : جـ) فتح الباري ، البن حجر العسقالن (1)

 ( . 1/38رح السنة ، لإلمام البغوي : ـ)  ش (2)

 ( . 151/ 3:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) م (3)
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يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم بريوباوةرِة بة خاَليَك دادةنات بؤ  ) النووي (هةروةها ثيَشةوا 
)) قال عبدالرزاق : سمعت دابةستنى خؤشويسنت و رِق ليَبوون لة سةرى ، كة فةرموويةتى : 

من أدركت من شيوخنا وأصحابنا : سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، وعبيد بن عمر ، 

ان : قول ـ، وسفيان بن عيينة ، يقولون : اإليم واألوزاعي ، ومعمر بن راشد ، وابن جريح

ري ، ـحسن البصـوعمل ؛ يزيد وينقص . وهذا قول : ابن مسعود ، وحذيفة ، والنخعي ، وال

معنى الذي يستحق به العبد ـمبارك ؛ فالـه بن الـاللَّ جاهد ، وعبدـوعطاء ، وطاووس ، وم

مور الثالثة : التصديق بالقلب ، واإلقرار هذه األـن هو إتيانه بـمؤمنيـمدح والوالية من الـال

فةرموويةتى : لةوانةى كة ثيَيان  ) عبدالرزاق (، واتة :  (1) جوارح ((ـباللسان ، والعمل بال
) سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، طةشتووم لة مامؤستايان و هاوةآلمنانةوة ، لةوانةش : 

ت ـ بة رِةمحة بن جريح ، وسفيان بن عيينة (وعبيد بن عمر ، و األوزاعي ، ومعمر بن راشد ، وا
) ابن كةميش دةكات . هةر ئةمةش بؤضوونى : بن ـ فةرموويان : ئيمان ووتة وكردةوةية ، زياد و

جاهد ، ـري ، وعطاء ، وطاووس ، ومـحسن البصـمسعود ، وحذيفة ، و النخعي ، وال

 ة ـ بة رِةمحةت بن ـ .ـ مبارك (ـه بن الـاللَّ وعبد
ئةوةش كة بةهؤيةوة بةندة شايتةى بةضاكة باسكردن و خؤشويستنة لة ئيمانداران ، وة 

ئةوةية كة ئةم سآ شتةى بةدى هيَنابيَت : بةرِاست دانانى دأل ، و دانثيانانى زمان ، و كردةوة 
 بةئةندامةكانيش .

 
 
 
 
 

                                                
 ( . 146/  1رح صحيح مسلم ، للنووي : ـ) ش (1)
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 : الى ثيَشةوا ئةلبانى سودى هةية ؟ئايا ئيمانى بآ كردووة لة دووةم 
ا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت الى ثيَشةووو كة ئايا ئيمانى بآ كردووة لةرِخاَلةدا ئةوة دةخةينةلةم 
؟ يان ثيَويسة كردةوةى لةطةَلدا بيَت ؟ ئةوةش بةهيَنانةوةى ضةند ووتةيةك  ودى هةيةبيَت ـ س

 رِاشكاوى ئةوة دةردةخةن ، لةوانةش : ةكانى ئةم زانا ثايةدارة ، كة بةووتلة
ان بدون عمل ال ـ)) هذا ليدل أن اإليمانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : ثيَشةوا ئةلب

بالعمل الصالح ؛ ألننا ال نتصور  اً ان يذكره مقرونـا يذكر اإليمـحينم ـ لَّجَوَ زَّـ عَه ـيفيد ؛ فاللَّ 

ه ـإال اللَّ ال إله ن بدون عمل صالح ، إال أن نتخيله خياال ؛ آمن من هنا ـ قال : أشهد أ اً انـإيم

ه ـ ومات من هنا ... هذا نستطيع أن نتصوره ، لكن إنسان يقول : ال إله إال ـحمد رسول اللَّ ـوم

!! ؛ فعدم عمله  حاً ـه ـ وال يعمل صالـا شاء اللَّ ـمـه ، ويعيش دهره ـ مـحمد رسول اللَّ ـه ، مـاللَّ 

 حةـال الصالـقلبه ؛ فذكر األعمى ـان إلـم يدخل اإليمـالصالح هو دليل أنه يقوهلا بلسانه ، ول

 . (1) الصالح (( بالعمل اً ان النافع هو الذي يكون مقرونـى أن اإليمـان ليدل علـبعد اإليم
واتة : ئةمةش بؤ ئةوةى ئةوةمان ثآ رِابطةيةنيَت كة ئيمان بةبآ كردةوة سودى نية ، 

باسى دةكات ، ضونكة  يمان دةكات لةطةأل كردةوةى ضاكداضونكة خواى ثةروةردطار كة باسى ئ
ئيَمة ناتوانني تةصةورى ئةوة بكةين كة ئيمانى بآ كردةوة هةبيَت ، جطة لةوة نةبيَت كة 

                                                
 ـ الوجه األول ( .ريط السادس ـمفرد ـ الشـرح األدب الـ) ش (1)

رك ه ، واعتقد بقلبـه ، ولكـن تــه إال اللَّ فقـال : )) من شهد أن ال إل ـ  هُـاللَّ هُمَحِـ رَسئل الشيخ ) ابن باز ( 

 ًا ؟ـمسلم ل يكونال ، هـميع األعمـج

ـ ه بعملـه ، يوحـدـًا حتى يوحد اللَّ ـ: )) ال ، ما يكون مسلم ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَفأجاب  بخوفـه ورجـاءه ، ه ـاللَّ

ــومـ ر أن اإلنسـان  ه أوجـب كـذا وحـرمـحبته ، والصـالة ، ويـؤمن أن اللَّ كـذا . وال يتصـور ... مـا يتصـو 

ال ، هذا التقدير ال أساس له . ال يمكن يتصور أن يقع مـن أحـد ـاألعم ميعـرك جـه يتـمسلم يؤمن باللَّ ـال

ى فـتح ـالصادق ... نعم (( . ) نقـاًل مـن التعليـق علـ انـى العمل ؛ اإليمـحفزه إلـان يـ... نعم ؛ ألن اإليم

 ي ( .ـالوجه الثان أول، ي ـريط الثانـالش، رح كتاب التوحيد ـمجيد شـال
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ال ن ) أشهد أبةخةياآلت ئةو شتة دروست بكةين ، ليَرةوة ئيمانى هيَنا و شايةتومانى هيَناوة : 

كرد !!! ئةمة تةنها ى دوارِاستةوخؤ لةوالوة كؤضى  ، و ه (ـحمد رسول اللَّ ـه ومـه إال اللَّ إل

حمد رسول ـه ، مـ) ال إله إال اللَّ دةتوانني بةخةياأل تةصةورى بكةين ، بةآلم مرؤظيَك بَليَت : 

و ثاشان تةمةنيَكى دريَذ مبيَنيَتةوة ـ ئةوةندةى خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَت ـ  ه (ـاللَّ 
نةبوونى كردةوةى ضاكى بةَلطةية  كةضى هيض كردةوةيةكى ضاك ئةجنام نةدات !!! بآ طومان

، بؤية  ئيَمان نةرِؤشتووةتة دَليةوة زمانة ، و ئةوةى كة شايةتومانةكةى تةنها بةلةسةر 
دواى ئيمان بؤ ئةوةية كة ئةوةمان ثآ رِابطةيةنيَت كة ئيمانى باسكردنى كردةوةى ضاك لة

 سودبةخش ئةو ئيمانةية كة كردةوةى ضاكى لةطةَلدا بيَت .
نيوة بؤ زا ه (ـحمد رسول اللَّ ـه ، مـ) ال إله إال اللَّ ثيَويستيةكانى ةشى بةيةكيَك لةوة كردةو

 )) فقولدؤزةخ ، هةروةكو فةرموويةتى : رِزطاربوونى موسَلمان لةمانةوةى هةتا هةتايى لة
الدنيا ه هذا بال شك ينجيه من عذاب ـحمد رسول اللَّ ـه مـمسلم أَي  مسلم كان : ال إله إال اللَّ ـال

 نَّ أَ ، وَ  هُ ـ اللَّ الَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل  نْ وا أَ ُد هَ ْش ى يَ تَّ َح  اَس النَّ  َل اتِ قَ أُ  نْ أَ  ُت رْ مِ أُ  »:  ا قال ـأال وهو القتل . كم

 مْ هُ ـبُ اَس حِ ا وَ هَ قِّ َح  بِ الَّ إِ  مْ هُ ـالَ وَ مْ أَ وَ  مْ هُ اءَ مَ ي دِ نِّ وا مِ مُ َص عَ  دْ قَ ا ، فَ وهَ الُ ا قَ ذَ إِ ، فَ  هِ ـاللَّ  وُل ُس رَ  اً دمَّ َح ـمُ 

ه ـام اللَّ ــو أمـن ال ينجموت ، ولكـه من الـه ، نجى بنفسـه إال اللَّ ـإل ال : الـن قـفم . « هِ ـى اللَّ ـلَ عَ 

ه ـادة اللَّ ـــو عبـة ، وأول حقها هــذه الكلمــحق هام بــار ، إال إذا قـــي النَّ ـخلود فـال من ـلَّ جَزَّ وَعَـ 

 . (1) ريك له ((ـشوحـده ال  ـلَّ جَزَّ وَعَـ 
حمد ـه مـه إال اللَّ ) ال إلواتة : ووتةى موسَلمانان ـ هةر موسَلمانيَك بيَت ـ كة دةَليَت : 

طومان ئةمة رِزطارى دةكات لة سزايى دونيا كة بريتية لة طوشنت ، هةروةكو يَب ه (ـرسـول اللَّ 
باوةرِاندا جبةنطيَم تاكو يَتى : فةرمامن ثيَكراوة لةطةأل بفةرمووية ثيَغةمبةرى خوا 

، جا ئةطةر ووتيان ، بةوة  ه (ـول اللَّ رس اً حمدـمه وـ) ال إلـه إال اللَّ شايةتومان ديَنن و دةَليَن : 

                                                
 ي ( .ـي : الوجه الثانـريط الثانـ) رحلة النور : الش (1)
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خويَن و سامانى خؤيان لةسةرم حةرام دةكةن جطة لةوةى كة لةبةر مافيَك لة مافةكانى ئيسالم 
 طار دةميَنيَتةوة .نةبيَت ، و موحاسةبةكردنيشيان لةالى خواى ثةروةرد

لة مردن خؤى رِزطار دةكات ، بةآلم رِزطار  ه (ـإلـه إال اللَّ  ) الجا ئةو كةسةى كة دةَليَت : 
نابيَت لة مانةوةى هةتاهةتايى لة ئاطرى دؤزةخدا لة الى خواى ثةروةردطار ، ئةطةر هةَلنةستيَت 

خواى ثةروةردطار بكات كة بة مافةكانى ئةم ووشةية ، يةكةمني مافيشى ئةوةية كة ثةرستشى 
 هيض هاوةَليَكى نية .

وة كردةوةشى كردووة بة هؤكار بؤ ضوونة بةهةشتى بةرينى خواى ثةروةردطار ، هةروةكو 
، هذه  ( 32) النحل :  [اْدُخلُوا اْْلَنذَة بَِما ُكنُْتْم تَْعَملُوَن  ] : ـى الَعَتَـ  هـ)) قال اللَّ فةرموويةتى : 

ان ، ـحة هو اإليمـال الصالـبسبب عملكم الصالح ، وأعظم األعم: يعني ، الباء هنا سببيه 

ان ـال ؟ قـال : إيمـحديث الصحيح أن النبي سأله رجل عن أفضل األعمـي الـا جاء فـكم

 . ـ ىالَعَتَوَ كَارَبَتَـ  هـباللَّ 

 اإليامن :ه بالعمل ، ال ،  يظن بعض الناس أنه ال عالقة لاإليامن عمل قلبي ُمْش كام

رن مع هذا ـه ورسوله ، ثم البد أن يقتـان باللَّ ـ: البد من أن يتحرك القلب باإليم أوالً 

 كَارَبَتَـ ه ـوارح ، لذلك فقولـجـى البدن والـي القلب ، أن يظهر ذلك علـان الذي وقر فـاإليم

جنة ليس ـريح بأن دخول الـقاطع ص، نص  [اْدُخلُوا اْْلَنذَة بَِما ُكنْتُْم تَْعَملُوَن  ] : ـى الَعَتَوَ

 . (1) ي ... ((ـبمجرد األمان
ى ـ، ثيت [ادُْخلُوا اْْلَنذَة بَِما ُكنُْتْم تَْعَملُوَن  ]ةتى : ـار فةرموويـواى ثةروةردطـة : خـوات
واتة : بةهؤى كردةوة ضاكةكانتانةوة ، طةورةترين كردةوةى  ) سببية ( يةليَرةدا ، هؤكار ) الباء (

دا هاتووة : كة ثيَغةمبةرى ـ ) صحيح (ضاكيش بريتية لة ئيمان ، هةروةكو لة فةرموودةى 
ثيَاويَك ثرسيارى ليَكرد سةبارةت بة ضاكرتين كردةوة ؟ ئةويش فةرمووى : ئيمان هيَنان  خوا 

 بةخواى ثةروةردطار .
                                                

 ي ( .ـ، الوجه الثان 11ريط / ـ) سلسلة اهلدى والنور : الش (1)
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كى دَلة ، نةك وةكو هةنديَك خةَلك طومانى واية كة هيض ثةيوةنديةكى بة ئيمان كردوةية
 كردةوةوة نية !!! نةك بة ئيمانةوة !!!

جبوَليَتةوة بةو ئيمانةى كة تيَيداية بة خواى ثةروةردطار و دأل يةكةم : ثيَويستة 
ة كردةوة هةبيَت يَطري بوودَلدا جويستة لةطةأل ئةم ئيمانةدا كة لة، ثاشان ثيَ ثيَغةمبةرةكةى 
ادُْخلُوا  ]ئةندامةكانى لةشدا دةركةويَت ، بؤية خواى ثةروةردطار فةرموويةتى : ، و لةكردةوة و

، دةقيَكى يةكاليى كةرةوة ، و رِاشكاوة لةسةر ئةوةى كة ضوونة  [اْْلَنذَة بَِما ُكنْتُْم تَْعَملُوَن 
 بةهةشت تةنها بة ئاوات و خةونةكان نية !!!

ى بعض الناس ، ويتوهم أنه ـحديث قد ُيْشكُِل علـ)) واعلم أن هذا الوة فةرموويةتى : 

ورِثْتُُموَها بَِما ُكنْتُْم تَْعَملُوَن  ]:  ـى الَعَتَـ خالف لقوله ـم
ُ
  ( 72) الزخرف :  [َوتِلَْك اْْلَنذُة الذِِت أ

لعمل ، وقد أجيب بأجوبة : جنة باـى أن دخول الـونحوها من اآليات واألحاديث الدالة عل

ي ـوالباء ف ة ،ـحديث : ) بعمله ( هي باء الثمنيَّ ـي الـي قوله فـى الصواب : أن الباء فـها إلـأقرب

 اً جنة ولكنه ليس ثمنـأن العمل الصالح سبب ال بد منه لدخول ال: اآلية باء السببية ، أي 

مقيم والدرجات ... (( ـجنة .. ومافيها من النعيم الـلدخول ال
(1) . 

موسَلمانان ناديارى هةبيَت ،  ئةم فةرموودةية لةالى زؤريَك لة واتة : وة ئةوةش بزانة رِةنطة
َوتِلَْك  ]وة طومانى ئةوة بكةن كة ثيَضةوانةى ووتةى خواى ثةروةردطارة كة فةرموويةتى : 

ورِثْتُُموَها بَِما ُكنْتُْم تَْعَملُوَن 
ُ
انةى كة فةرموود، لةطةأل هاوشيَوةكانى لةو ئايةت و [اْْلَنذُة الذِِت أ

بةهةشت بةهؤى كردةوةكانةوةية ، وة زانايان بةضةند شيَوةيةك وةآلمى باس لةوة دةكةن كة ضوونة
لة  ) بعمله (ووتةكةيدا  لة ) الباء (كة : ثيَتى  ئةوةيان داوةتةوة ، نزيكرتينيان بؤ رِاستى ئةوةية

 ) سببية :بؤ  ) الباء (ئايةتةكةدا ثيتى ية ، بةآلم لة ( بائى نرخييَت) باء الثمنيَّة : فةرموودةكةدا 
، واتة : كردةوة ضاكةكان هؤكاريَكى ثيَويسنت بؤ ضوونة بةهةشتةوة ، نةك نرخى ( هؤكاريَتية 

 ونيعمةتة هةتاهةتايةى و ثلةكانى بن كة تيَيدان . ناز ضوونة بةهةشت و ئةو هةموو

                                                
 ( . 2602حديث رقم : ـ: ال، لشلبانـي ) الصحيحة  (1)
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 : ةو ثيَناسةيةى كة بؤ ئيمان دةكريَت و رِاوبؤضوونى ئةم ثيَشةواية ضية بؤ ئ سآيةم
 ؟ ان ((ـجنـان والتصديق بالـان هو اإلقرار باللسـ)) أن اإليمتيَيدا هاتووة : 

ان : إقرار ـ)) اإليمئةطةر بووتريَت رِاست و دروستى ئةو ثيَناسةى ضية كة تيَيدا هاتووة : 

واتة : ئيمان بريتية لة : دان ثيانانى زمان ، و بةرِاست  جنان ؟! ((ـباللسان ، و تصديق بال
يديةكان ، دانانى دأل ؟! كة كردةوةى تيَدا نية ، و ليَى دةركراوة !! و ثيَناسةكةش ثيَناسةى ماتور

 و فوقةهاى مورجيئةية !!!
تيَيدا دةركردنى  لة وةآلمى ئةم ثرسيارة ووتةيةكى بةنرخى ثيَشةوا ئةلبانى ديَنينةوة ، كة

دةكاتةوة ، و ثيَناسةكةش بة ثيَضةوانةى سةلةفى صاَلحى ئوممةت دادةنيَت ، كردةوة لةئيمان رِةت
ا : هاودةنطى ئةم خؤيدةش خؤى لةيانى دةزانيَت ، كة ئةمبة ثيَضةوانةى زؤرينةى زانا

 كردةوة بةشيَكة لة طةأل زانايانى ثيَشني و سةلةفى صاَلح و زانايان لةوةى كةثيَشةوايةية لة
 ئيمان ، بة ثيَضةوانةى ئةوةى كة ئةم ثايةدارةى ثآ تؤمةتبار دةكريَت !!!

ِة ـمـِة والـيَّ حنفـ)) هـذا َمذَهُب الثيَشةوا ئةلبانى ـ بةرِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  اُتريديَّ

لِف َوَج  ِرِهم ، فإنَّ ـَمَد واألوزاعي  َوَغيـالك والشافعيِّ وأحـِر األئمِة ، َكمـاِهيـمـِخالفاً للسَّ

 باألركاِن . ى اإلقراِر والتَّصديِق : الَعمَل ـهؤالِء زادوا عل

ارُح ـ يعني ابن أبَهَب ا ذَ ـِن اختالفاً ُصورياً َكمـمذهبيـن الـخالُف َبيـَولَيَس ال ي ـإليِه الشَّ

ِة أن (1) ى ـالَعَهُ تَـهُ اللَّمَـ رَحِحنفي شارح الطحاوية ـالعز ال ى أنَّ ُمرتكَِب ـميعاً اتَّفقوا علـهم َج ـَّبُِحجَّ

بُه وإن شاَء َعفا َعنُه ، ـي مشيئِة اللَّ ـاِن ، وأنَّه فـخُرُج َعن اإليمـرِة ال يَ ـالَكبي فإنَّ هذا ه إن شاَء َعذَّ

ًة ـخالفًة َحقيقيَّ ـِر مُ ـاهيـَن للجمـخالِفيـَر مُ ـحنفيَة لو كانوا َغيـاالتِّفاَق وإن َكاَن َصحيحاً فإنَّ ال

                                                
 ) روحلـة  يـة   ي (ـ) اآللوسـ وة لةو زانايانةش كة هةمان بؤضوونى ثيَشةوا ئـةلبانيان هةيـة ثيَشـةوا    (1)

دا ، و ثيَشـةوا  ـ ( 1/37مفاتيح : ـ) مرقاة الـلة  مباكفوري (ـه الـ) عبيداللَّ  دا ، و شيَخـ ( 176/  9ي : ـمعانـال
) التوضـيحات  هـةمووان ـ ، برِوانـة   ـ رِةمحةتى خوا لة ( 48ى الطحاوية : ـ) تعليق ابن باز عل لةيش  ) ابن باز (

 . خميس (ـمن الـحمد بن عبدارحـ، للدكتؤر م 821:  2رح العقيدة الطحاوية : ـى شـَجليَّة علـال
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اَن َيزيُد َوَينُقُص ، وأنَّ زيادتُه ـى أنَّ اإليمـاِن ؛ التَّفقوا َمَعُهم علـي إنكارهم أنَّ الَعَمَل من اإليمـف

نِة واآلثـيَ معصـاعِة َوَنقَصُه بالبالط ى ذلك ... ُثمَّ ـِة علـاِر السلفيَّ ِة ، َمَع َتظافِر أدِلَِّة الكتاِب والسُّ

ٍد منهم أن َيقوَل : فَجِر واحجيزوَن ألـمذكوُر ُصورياً َوهم يُ ـخالُف الـكيف َيِصحُّ أن َيكوَن ال

ديق ، َبل كإيمـاِن أبـي كإيمـانـإيم  هِمُعَلَيْـ ريَل وميكائيَل ـَوِجب نَ ـمرسليـاِن األنبياِء والـي بكٍر الص 

ا َكاَن فاِسقاً فاِجراً ـِجيزوَن ألَحِدِهم ـ َمهمـذا ال يُ ى َمذَهبِِهم هـ، َكيَف وُهم بِناًء عل ـ المُالسَّالةُ وَالصَّ

 يقوُل : ـلّ جَزّ وَعَـ  هُ ـاً ، واللَّ ٌن حقـا مؤمـوُل : أنـ، بل َيق ـى الَعَتَـ ُه ـاَء اللَّ ـا مؤمٌن إن شـنوَل : أـ أن َيقُ 

ُ وَِجلَْت قُلُوبُُهْم ِإَوَذا تُلِيَْت َعلَيْهِْم آيَاتُُه زَاَدتُْهْم  ] ِيَن إَِذا ُذكَِر اَّللذ إِيَمانًا إِنذَما الُْمْؤِمنُوَن اَّلذ
ََلةَ  ِيَن يُقِيُموَن الصذ ُوَن اَّلذ ا َرزَْقنَاُهْم َولََعَ َرب ِِهْم َيتََوَّكذ اَومِمذ ولَئَِك ُهُم الُْمْؤمِنُوَن َحقًّ

ُ
 [ ُينْفُِقوَن أ

ِ قِيًَل  ] ، ( 4ـ  2) األنفال :  ْصَدُق مَِن اَّللذ
َ
 . (1) (( ( 122) النساء :  [َوَمْن أ

ةفى صاَلح سةلشني وماتوريديةكانة بةثيَضةوانةى ثيَوواتة : ئةمة بؤضوونى حةنةفى 
 ئةوانة لةسةر جطة لةوانيشة كة دةبيننيوئةوزاعى ، ووثيَشةوايان مالك ، وشافعى ، وئةمحةد ، 

 كردووة .كردةوة كردنيان بةئةركانةكان وئةندامةكان زياد داناندا ،دانثيانان ، و بةرِاست

                                                
 ( . 2هامش :  63ـ  62ي : ـرح وتعليق األلبانـ) العقيدة الطحاوية ش (1)

ان : هـو اإلقـرار باللسـان ـواإليمـ »ى قـول الطحـاوي : ـمعلقـًا علـ ـ  هُـاللَّـ  هُمَـ حِــ رَ وقال الشيخ ابن بـاز 

 هذا التعريف فيه نظر وُقُصوٌر !! . «جنان ـوالتصديق بال

قوٌل وعمٌل واعتقاٌد ، يزيـد بالطاعـة : ان ـاعة ( : أن اإليمـجمـالسنة وال والصواب الذي عليه ) أهل

ــحصـى ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تـمعصية . واألدلة علـبالوينقص  ارح ابـن ر . وقـد ذكـر الشَّ

 ة .ـمرجئـول الان هو قـملة منها ، فراجعها إن شئت . وإخراج العمل من اإليمـي العز جـأب

كـام رتب عليـه أحـ، بـل لفظـي ومعنـوي ، ويتـ اً ن ) أهل السنة ( فيه لفظي  ـخالف بينهم وبيـوليس ال

ــمرجئـرة ، يعلمها من تدبر كالم ) أهل السنة ( وكالم ) الـكثي ) نقـالً عـن تعليـق مستعان (( ـه الــة ( ، واللَّ

 . ( 60ص، ى العقيدة الطحاوية ـالشيخ عل
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نيَوان ئةم دوو بؤضوونةدا جياوازيةكى شيَوةيى و رِووكةش نية ، هةروةكو ئةم جياوازيةش لة
بة رِةمحةت بيَت ، كة هةستاوة بة  حنفي (ـي العز الـ) ابن أبرِوونكةرةوةى كتيَبةكة ـ واتة : 

ـ فةرموويةتى ، بةبيانووى ئةوةى كة هةردوو  ) عقيدة الطحاوية (رِوونكردنةوةى كتيَبى 
ئيمان ناضنة دةروة ةكان لةمةزهةبةكة يةك دةنطن لةسةر ئةوةى كة كةسانى خاوةن تاوانة طةور

ثةروةردطارةوة ، ئةطةر ويستى ىلَ هةبيَت سزايان  بةو تاوانةيان ، بةَلكو دةكةونة ويستى خواى
دةدات ، وة ئةطةر بيةويَت ليَيان خؤش دةبيَت ، سةرةرِاى ئةوةى كة ئةم يةك دةنطية دروستة ، 
بةآلم حةنةفى مةزهةبةكان ئةطةر ثيَضةوانةى ئةوانة نةبوونايةتةوة ، بة شيَوةيةكى حةقيقى لة 

طةَلياندا يمان !!! ئةوا هاودةنط دةبوون لةئك بيَت لةبةشيَكردةوة ن لةوةى كة نكوَليكردنيا
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 

 ئةوة .ئةو شويَنةوارة سةلةفيانة لةسةر 
ثاشان ضؤن رِاستة بووتريَت كة ئةو جياوازية شيَوةيى و رِوكةشية ، كةضى دةبينيت ئةوان 
بةدروستى دةزانن كة خراثرتين و سةركةشرتين كةسيان بليَت : ئيمانى من وةكو ئيمانى ئةبو 
بةكرى صديقة ، بةَلكو وةكو ئيمانى ثيَغةمبةران و نيَردراوانى خواى ثةروةردطار جربيل و 

جياوازيةكةيان ، ضؤن ووتنى ئةوة دروست و رِةواية كة بووتريَت  ـ المُالسَّوَ الةُالصَّ مُهِيْلَـ عَيكائيلة م
كاتيَكدا ئةوان لةسةر ئةم بؤضوونةيان ئةوة بينا دةكةن كة رِيَطة !!! لة يةشيَوةيى و رِووكةش

من ئيماندارم ـ ئةطةر  نادةن بةيةكيَكيان ـ تةنانةت ئةطةر فاسقرتين كةسيش بيَت ـ بَليَت :
من ئيماندارم ، كةضى  يقةتقةت ـ بةَلكو دةبيَت بَليَت : بةحخواى ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَ
ُ وَِجلَْت قُلُوبُُهْم ِإَوذَا تُلِيَْت  ]خواى ثةروةردطار فةرموويةتى :  ِيَن إِذَا ذُكَِر اَّللذ إِنذَما الُْمْؤمِنُوَن اَّلذ

ا َرزَْقنَاُهْم ُينْفُِقوَن َعلَيْهِْم آيَاتُُه زَ  ََلةَ َومِمذ ِيَن يُقِيُموَن الصذ ُوَن اَّلذ اَدتُْهْم إِيَمانًا ولَََعَ َرب ِهِْم َيتََوَّكذ
ا  ولَئَِك ُهُم الُْمْؤمِنُوَن َحقًّ

ُ
ِ قِيًَل  ]، وة فةرموويةتى :  [أ ْصَدُق ِمَن اَّللذ

َ
 . [َوَمْن أ
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 و كةمبوونةوةىزيادبوونى ئيمان :  بنةواى دووةم  : 
زانراوة كة بؤضوون و سةلةفى صاَلحى ئةم ئوممةتة ئةوةية كة ئيمان زياد دةكات ، و 
كةميش دةكات ، زيادكردنةكةشى بة طويَرِايةَلى و زيادكردنى ضاكةكانة ، و كةمبوونةوةشى 

ى ئةم هةنديَك لة باس و ثرسةكان ، هةروةكو لة (1)بةهؤى سةرثيَضى و ئةجنامدانى تاوانةوةية 

                                                
(1)

ان ـ)) اإليمـ فةرموويانـة :  ( ه بن عبـاس ، و أبـو هريـرة ، و أبـو الـدرداء ـ) عبداللَّ  هاوةآلنى بةرِيَز 

، واتة : ئيمـان زيـاد و    ( 1712،  1711:  5/1016) رشح أصول اعتقاد أهل السنة ، الاللكـائي :  وينقص ((يزيد 
 كةم دةكات .

ان يزيـد ويـنقص ، قيـل : ومـا زيادتـه ـ)) اإليمـ فةرمويـةتى :  يش خطمي ( ـر بن حبيب الــ) عميوة 

) اإلبانـة ،  زيادته ، وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصـانه ((ه فحمدناه وسبحناه فتلك ـونقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا اللَّ 

كومـةى ضـية ؟   دةكـات ، ثيَيـان فـةرموو : زيـاد و     كـةم ، واتة : ئيمـان زيـاد و   (1131 ، 845/ 2البن بطـة : 
فةرمووى : ياد ، و شـوكرانةبذيَرى ، و تةسـبيحاتى خـواى ثـةروةردطارمان كـرد ئـةوة زيادبوونةكةيـةتى ، وة        

 كرد ئةوة كةمبوونةكةيةتى .وين لة ثةروةردطار و لة يادمانبوئةطةر بآئاطا
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كـة يةكيَكـة لـة شـويَنكةوتوانى هـاوةآلن       (  رـجب ) ى كورِىـ جاهد (ـ) مثيَشةواى 

/  5رح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة ، الاللكـائي : ـ) شـ(( ان : قول وعمل ؛ يزيد ويـنقص ـاإليم))  فةرموويةتى :

 كةميش دةكات .، واتة : ئيمان ووتة وكردةوةية ، و زياد و ( 1728برقم : ،  1023
) اإلبانـة ،  )) يزيد وينقص (( ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) عيينة ( ى كورِىـ(  سفيان)  وة ثيَشةوا

 كةم دةكات .زياد و، واتة : ئيمان  ( 468/  8( و ) سري أعالم النبالء ، للذهبي :  1149،  852/  2البن بطة : 
و سةرانى ضوار مةزهةبةكةى  ى ئيسالمـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة يةكيَك لة ثيَشةوايان (  الشـافعي)  ثيَشةوا

معصية ، ثــم ـاإليمـان : قـول وعمل ؛ يزيـد وينقص ، يزيـد بالطاعة ويـنقص بالـ )) ئيسالم فةرموويةتى :

ِيَن آَمُنوا إِيَمانًاَويَْزَدادَ  ]:  ـ ىالَعَتَـ تال قولـه  ،  ( 115/  9ي : ـ) حلية األولياء ، لشصفهان((  ( 131:  مدثرـال ) [ اَّلذ
ة تـاوان وسةرثيَضـيش   بةطويَرِايةَلى زياد دةكـات ، و بـ  كةميش دةكات ، : ئيمان ووتة وكردةوةية ، زياد و واتة

ِيَن آَمُنوا إِيَمانًاَويَْزَداَد  ] كةم دةكات ، ثاشان ئةم ئايةتةى خويَندةوة :  . [ اَّلذ

يش سةرمةزهةبى حةمبةليةكان و سةروةر و ثيَشةواى ئـةهلى  (  حنبـل)  ى كورِىـ(  مدـأح)  وة ثيَشةوا

ن وأئمـة السـنة ، ـمع تسعون رجاًل مـن التابعيــأج)) سوننة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةم بارةيةوة فةرموويةتى :   
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ــأن السنة التي توفـ ىـوأئمة السلف ، وفقهاء األمصار عل ان : قـول ـ... : اإليمـ ه ـي عنهـا رسـول اللَّ

، واتـة :   ( 130/ 1ي : ـحنبلــحنابلة ، البـن رجـب الـ) طبقات الـ((  معصيةـوعمل ؛ يزيد بالطاعة ، وينقص بال

كةس لة شويَنكةوتوان و ثيَشةوايانى سـوننة ، و ثيَشـةوايانى سـةلةف ، و شـةرعزانانى وآلتـان      (  90)  نةوةد
لةسةرى مردووة ئةوةية ... : ئيمان ووتـة و كردةوةيـة    لةسةر ئةوةن كة ئةو سوننةتةى كة ثيَغةمبةرى خوا 

 ، بةطويَرِايةَلى زياد دةكات ، و بةتاوانيش كةم دةكات .
رح ـ) شـرك العمـل (( ـان : يزيـد ويـنقص ؛ فزيادتـه بالعمـل ، ونقصـانه بتــيمـ)) اإل وة فةرموويةتى :

، واتة : ئيمان : زياد وكةم دةكـات ، زيـادكرنى   (  8179، برقم :  1056/  5أصول اعتقاد أهل السنة : للاللكائي : 
 كردةوة .بةكردةوةى ضاكة وة كةم كردنيشى بةوازهيَنانة لة

لقيـت أكثـر مـن ألـف رجـل مـن ))  بة رِةمحـةت بيَـت ـ فةرموويـةتى :    ش ـ ـ(  البخـاري)  وة ثيَشةوا

) فتح الباري ، ((  ان : قول وعمل ؛ يزيد وينقصـي أن اإليمـختلف فـا رأيت أحدًا يـاء باألمصار فمـالعلم

وآلتانى ئيسـالمدا ،  اتـة : طةشـتم بـة زيـاد لةهـةزار لـةزانايان لـة       ، و ( 47، ص  1ي : جـالبن حجر العسقالنـ
 كةميش دةكات .لةوةدا هةبيَت كة ئيمان : ووتة وكردةوةية و زياد وبينيوة هيض كةسيَكيان جياوازى نةم

ان عنـدنا قـول ـاإليمـ))  ش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويـةتى :   ـ(  أبو زرعة الـرازي)  هةروةها ثيَشةوا

ي : ـحنبلــحنابلة ، البن رجـب الـ) طبقات ال( ( ر ذلك ؛ فهو مبتدع مرجئـوعمل ؛ يزيد وينقص ، ومن قال غي

كةميش دةكات ، وة ئةوةش جطة لةوة بَليَـت :  تة : ئيمان لةالى ئيَمة : ووتة وكردةوةية ، زياد و، وا ( 203/  1
 بيدعةكار و مورجيئةية .ئةوا 

 ان يزيـد ويـنقص ، وإذا قبـلـ)) أن اإليمش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :   ـ) البيهقي (  وة ثيَشةوا

، واتة : ئيمان زياد و كـةم   ان (ـي اإليمــباب : القول ف 115) االعتقاد ،لإلمام البيهقي : ص الزيادة قبل النقص (( 
 دةكات ، ئةطةر قابيلى زيادبوونى هةبوو ، ئةوا قابيلى كةمبوونةوةشى هةية .

ةوانةش كـة ثـاش ئـةوان    ش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كؤرِاى هاوةآلن و شويَنكةوتوان و ئ  ـ(  البغوي) ثيَشةوا 
اء السـنة ـن فمن بعدهم مـن علمــاتفقت الصحابة والتابعي))  هاتوون لةو بارةيةوة دةطيَرِيَتةوة و دةفةرموويَت :

معصية ـان قول وعمل وعقيدة ؛ يزيـد بالطاعـة ، ويـنقص بالــان .. وقالوا إن اإليمـال من اإليمـى أن األعمـعل

)  رشح السـنة ، لإلمـام ( ( ي وصـف النسـاءـحديث بالنقصان فـي الـالزيادة ، وجاء في ـالقرآن ف ى ما نطق بهـعل

زانايـانى سـوننة    ئةوان هاتوون ، لةثاش ، واتة : هاوةآلن و شويَنكةوتوانيان ، و ئةوانةش لة  ( 1/38البغوي : 
د دةكات و بة تاوانيش كةم دةكـات  كردةوة ، و بريوباوةرِة ، بةطويَرِايةَلى زياةر ئةوة بوو كة ئيمان : ووتة ، ولةس
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، بةو ثيَيةى كة قورئان باسى زيادبوونى كردووة ، و لة فةرموودةشدا باسى كةمبوونةوةشى هاتووة لـة بـاس و   
 وةصفى ئافرةتاندا .

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم بريوباوةرِة بة خاَليَك دادةنات بـؤ دابةسـتنى خؤشويسـنت و     (  ي  وِ وَ النَّـ)  وة ثيَشةوا

قال عبدالرزاق : سـمعت مـن أدركـت مـن شـيوخنا وأصـحابنا : )) رِق ليَبوون لة سةرى ، كة فةرموويةتى : 

سـفيان بـن سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، وعبيد بن عمر ، واألوزاعي ، ومعمر بن راشد ، وابن جـريح ، و

ان : قـول وعمـل ؛ يزيـد ويـنقص . وهـذا قـول : ابـن مسـعود ، وحذيفـة ، والنخعـي ، ـعيينة ، يقولـون : اإليمـ

معنى الـذي يسـتحق بـه ـمبارك ؛ فالــه بـن الــجاهد ، وعبداللَّــس ، ومـوري ، وعطـاء ، وطـاوـحسن البصـوال

الثالثـة : التصـديق بالقلـب ، واإلقـرار باللسـان ، هذه األمـور ـن هو إتيانه بــمؤمنيـمدح والوالية من الـالعبد ال

فةرموويةتى : لةوانةى  ) عبدالرزاق ( ، واتة : ( 146/  1) رشح صحيح مسلم ، للنـووي :  (( جوارحـوالعمل بال
) سفيان الثوري ، ومالـك بـن أنـس ، وعبيـد بـن كة ثيَيان طةشتووم لة مامؤستايان و هاوةآلمنانةوة ، لةوانةش : 

ت بن ـ فـةرموويان : ئيمـان    ـ بة رِةمحة األوزاعي ، ومعمر بن راشد ، وابن جريح ، وسفيان بن عيينـة (عمر ، و 
) ابـن مسـعود ، وحذيفـة ، و النخعـي ،  كـةميش دةكـات . هـةر ئةمـةش بؤضـوونى :     ووتة وكردةوةية ، زيـاد و 

 ة ـ بة رِةمحةت بن ـ .ـ مبارك (ـه بن الـجاهد ، وعبداللَّ ـري ، وعطاء ، وطاووس ، ومـحسن البصـوال
وة ئةوةش كة بةهؤيةوة بةندة شايتةى بةضاكة باسكردن و خؤشويستنة لة ئيمانـداران ، ئةوةيـة كـة ئـةم     

 سآ شتةى بةدى هيَنابيَت : بةرِاست دانانى دأل ، و دانثيانانى زمان ، و كردةوة بةئةندامةكانيش . 
بيَت ـ ئةم ووتةية بة بنةوايةك لة بنةواكانى ئـةهلى   ـ بة رِةمحةت  ) ابن تيمية ( شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم

ان قـول وعمـل : قـول القلـب ـ)) ومـن أصـول أهـل السـنة : أن الـدين واإليمـسوننة دادةنات ، و دةفةرموويَت : 

جموع ـ) مــ معصية ((ـان يزيــد بالطاعــة ويــنقص بالـــجوارح ، وأن اإليمـــواللســان ، وعمــل القلــب واللســان والــ

، واتة : يةكيَك لة بنةواكانى ئةهلى سوننة ئةوةية كة : ئايني و ئيمان : ووتة و كردةوةيـة   ( 151/  3الفتـاوى : 
، ووتةى دأل و زمانة ، و كردةوةى دأل و زمان و ئةندامةكانة ، و ئةوةش كة ئيمان بة طويَرِايةَلى زيـاد دةكـات ،   

 و بة تاوان و سةرثيَضيش كةم دةكات .
ان قـول ـ)) اإليمـ : سةبارةت بة زيادبوون وكةمبوونةوةى ئيمـان فةرموويـةتى   شـ هاري (ـربـ) الب وة ثيَشةوا

ـ )  يء ((ـه ، ويـنقص حتـى ال يبقـى منـه شــوعمل . وعمل وقول ، ونية وإصابة ؛ يزيد وينقص ، يزيد مـا شـاء اللَّ

، واتة : ئيمـان : ووتـة و كردةوةيـة ، و     حقيق الردادي (ـ، ت 67هاري : ص ـربـي البـحسن بن علـرشح السنة ، لإلمام ال
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سةلةفى صاَلحى يش وةكو هةموو زانايانى ثيَشني ونووسينةدا ئاماذةى ثيَدراوة ، و ثيَشةوا ئةلبان
ئيمان زياد دةكات ، وكةميش دةكات ، و بةرِاشكاوى  ةتة ئةوةى دووثات كردووةتةوة كةئةم ئومم

 الصحيحة ( ) سلسلة األحاديثطةليَك نووسني و ووتةكانيدا دةربرِيوة ، لةوانةش لة ئةوةى لة

 ةىـ ) أبو هريرة (ى داناوة ، و فةمروودةى ـ اُن َيزيُد َوَينُقُص (ـ) اإليم، ناونيشانى  (1)دا ـ

 ان بضٌع وسبعوَن بابًا ... (ـ) اإليمسةرى كة تيََيدا هاتووة : وةكو بةَلطةيةك هيَناوةتةوة لة 
 ، كة ئةم كارةش بةَلطةية لة سةر بؤضوونى ئةم ثيَشةواية لةم باسةدا .
ان يزيد وينقص ، ـ)) اإليموة لة ووتةيةكى تردا ئةم ثيَشةواية بة رِاشكاوى فةرموويةتى : 

هم ال ـحنفية ؛ فإنـاء سلفاً وخلفاً ما عدا الـر العلمـاهيـمـان ، وعليه جـال من اإليمـوأن األعم

رحون بإنكار ذلك عليهم ، حتى إن منهم من ـليص همـمخالفة ؛ بل إنـى الـرون علـيزالون يص

ي ) باب الكراهية ( من ) البحر الرائق ــ فقد جاء ف ىـالَ عَ ه تَ ـباللَّ  رح بأن ذلك ردة وكفر ـ والعياذـص

ان عندنا ـان ال يزيد وال ينقص ؛ ألن اإليمـواإليم »:  ـ ما نصه  ( 205/ 8: حنفيـال ، البن نجيم

سئل :  ه ـاللَّ  ي هريرة ، أن رسولـراحة ـ حديث أبـخالف ـ صـ... وهذا ي «ال ـليس من األعم

ره ـ ، ـحديث ـ أخرجه البخاري ـ وغيـال ... ـ «ورسوله  هـان باللَّ ـإيم »؟ قال : أي العمل أفضل 

                                                                                                                                      

، زيـاد دةكـات تـاكو    كـةميش دةكـات    ، زيـاد و  ( واتة : شويَنكةوتن )كردةوة و ووتةشة ، و نيةت و ثيَكانيشة 
 ئةوةندةى خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر هةبيَت ، وة كةميش دةكات تاكو هيضى ناميَنيَتةوة .

ان قـول باللسـان ، ـاإليمـ))  بـة رِةمحـةت بيَـت ـ فةرموويـةتى :      ةش ـ ـ ابن منـدة ()  هةروةها ثيَشةوا

، واتـة :   ( 2/341ان ، لإلمـام ابـن منـدة : ـ) كتـاب اإليمـ(( واعتقاد بالقلب ، وعمل باألركان ؛ يزيد ويـنقص 
 كةميش دةكات .ةكردنيشة بة ئةندامةكان ، زياد وئيمان : ووتةى زمان ، و بريوباوةرِى دأل ، و كردةو

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة ثيَشني و زانايانى ثيَش  (  سعيد القطـان)  ى كورِىـ(  حيىـي)  ثيَشةواوة 

((  د ويـنقص؛ يزيول وعمل ان : قـكل من أدركت من األئمة كانوا يقولون : اإليم)) خؤى فةرموويةتى : 

وم دةيانفـةرموو :  ايانةى كة ثيَيـان طةشـتو  ، واتة : هةموو ئةو ثيَشةو ( 179/  9) سري أعالم النبالء ، للـذهبي : 
 كةميش دةكات .ئيمان : ووتة وكردةوةية ، زياد و

 ( . 369/ 4 : ) السلسلة الصحيحة (1)
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مان زياد ، واتة : ئي (1) (( 107/  2رغيب : ـالت :ي ـي معناه أحاديث أخرى ترى بعضها فـوف
ئيمان ، هةر ئةم بؤضوونةشة بؤضوونى زانايانى ت ، بيَطومان كردةوةش بةشيَكة لةكةم دةكاو

حةنةفى مةزهةبةكان ، كة تاكو ئيَستا هةر صاَلح ، و ثاشينانيشيان ، جطة لةثيَشني و سةلةفى 
ردةبرِن بةرامبةريان ، سورِن لةسةر ثيَضةوانة بوونةوة !!! بةَلكو بةرِاشكاوى نكوَلى لةوة دة

تةنانةت طةشتؤتة ئةوةى كة هةنديَكيان ئةو كارة بة كوفر و ثاشطةزبوونةوة بزانن ـ خواى 
حنفي ـ  باب الكراهية ـال ) البحر الرائق ، البن نجيمكتيَبى ار ثةنامان بدات ـ !!! ئةوةتا لةثةروةردط

ة ئيمان لةالى ئيَمة ، ضونككةميش دةكات ئيمان نة زياد و نة »هاتووة كة :  ( 205/ 8، 
،  ية  ) أبو هريرة (وة ئةم ووتةيةش بة رِاشكاوانة ثيَضةوانةى فةرموودةكةى  «كردةوة نية لة

ئيمان  »كرا : ض كردةوةيةك باشرتة ؟ ئةويش فةرمووى : يَثرسيارى ل كة ثيَغةمبةرى خوا 
جطة يَشةوا بوخارى وث... فةرموودةكةش  « بوون بة خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى 

ةرموودةى تر هةن ، واتاى ئةم فةرموودةيةش ضةندةها فلةويش طيَرِايانةتةوة ، و هةر لة
 دان . ( 107/ 2رغيب : ـ) التكتيَبى هةنديَكيان لة

داناوة كة  ئةم ثيَشةواية ئةوةشى بة ثيَضةوانةى قورئانى ثريؤز و سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا 
ا ـاتريدية حينمـمـ)) هؤالء مثل ال بووتريَت : ئيمان زياد و كةم ناكات ، هةروةكو فةرموويةتى :

ان ال يقبل الزيادة والنقص ، ويعتقدون أن هذا هو الصواب ، ... ، مع أن هذه ـيفهمون أن اإليم

ة وةكو ماتوريديةكان ، ةى ك، واتة : ئةوان (2) خالف الكتاب والسنة ، ... ((ـالعقيدة وهذا الفقه ي
ئةمة بؤضوونى دروستة ،  لةباوةرِةشدان كةيَدةطةن كة ئيمان شايستةى زياد وكةم نية ، وتكاتيَك وا

 سوننةتة .تيَطةيشتنة ثيَضةوانةى قورئان و طةأل ئةوةى كة ئةم بريوباوةرِ و... ، لة
ئاشكراكردنى ثوضةَلى و  ـى ) موضوع (يَتـ هةَلبةسرتاو بةَلطةكانىةم ثيَشةواية لئةوة 

ي ، َوزياَدُتُه ـجباِل الرواسـي القلِب كالـاُن ُمثبٌت فـاإليم »: ةوهاتو يةى كة تيَيدافةرموودة وئة

                                                
(1)

 ( . 33ـ  32ص ، لشلبانـي ، مد ـأح مد عن مسند اإلمامـ) كتاب الذب األح 

(2)
 مفهوم الصحيح للدين ( .ـ، ال 6/  8ي : ـ) دروس للشيخ األلبان 
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حِة ـرةِ الـُمصـخالٌِف لَّلياِت الكثيـحديُث مُ ـ)) وهـذا الفةرموويةتى :  . (1) « َوَنقُصُه ُكفرٌ  رِّ

ِيَن آَمنُوا إِيَمانًا  ] : ـى الَتَعَـ  هِ ، كقول بِزياَدةِ اإليمـانِ  هذا ـ، َفَكفى بِ  ( 31مدثر : ـ) ال [َويَزَْداَد اَّلذ

، واتة : وة ئةم فةرموودة هةَلبةسرتا و  (2) حِديِث ، ... ((ـِمثِل هذا ال ى ُبطالنِ ـَدلياًل عل
زيادبوونى ئيمان دةكةن و ئايةتة رِاشكاوانةية كة باس لةدانراوة لةو الشةوة ثيَضةوانةى ئةو هةمو

ِيَن آَمنُوا إِيَمانًا  ]، وةك ووتةى خواى ثةروةردطار كة فةرموويةتى :  ، تةنها  [َويَزَْداَد اَّلذ
 ئةمةش بةسة بؤ ثوضةَليَتى وةك ئةم فةرموودةية .

جمهور ـي العقيدة ، ... فالـختلفون حتى فـمسلمون مـ)) الهةروةها فةرموويةتى : 

 ان .ـان يزيد وينقص ، وأن العمل الصالح من اإليمـوالسنة تثبت أن اإليمونصوص الكتاب 

ان يقبل الزيادة ـان ال يزيد وال ينقص ، وكل إيمـاتريدية فال يزالون يقولون : اإليمـمـأما ال

مذهب حتى ـيء ال يقبل الزيادة والنقص أبداً ، وهذا الـان شـهم يعتقدون أن اإليمـفهو كفر ؛ ألن

 . (3) م اإلسالمي ((ـر رقعة من العالـى أكبـا يكون مسيطراً علـطر وربماليوم مسي
دةقةكانى قورئانى و واتة : موسَلمانان تةنانةت لة بريوباوةرِيشدا جياوازن ، ... جومهور 

ثريؤز و سوننةت ئةوة جيَطري و دةسةمليَنن كة ئيمان زياد و كوميش دةكات ، 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 ئةوان بريوباوةرِيان واية كة 

كةم نية ، وة ئةم بؤضوونةش تاكو رِؤذطارى ئةمرِؤ يةك شتة و هةرطيز قابيلى زياد و ئيمان
 دةستة ، وة لةوةانةية دةستى كيَشاوة بةسةر ثانتاييةكى طةورةى جيهانى ئيسالمي .باآل

                                                
(1)

 ( . 464برقم : ، ي السلسلة الضعيفة ـي بوضعه فـ، وحكم األلبان 103/ 2 : ) الضعفاء البن حبان 

 ( . 1/678، لشلبانـي :  ) السلسلة الضعيفة (2)

(3)
 ي األصول والفروع ( .ـن فـمسلميـ: اختالف ال 5/ 8ي : ـ) دروس للشيخ األلبان 
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ان ـي زيادةِ اإليمـى األحاديِث الواردةِ فـ)) َمـن َشاَء اإلطِّالَع علوة فةرموويةتى : 

بكِر ي ـاِن ( ألبـى ) كتاب اإليمـرِجع إلـَن ، َفليَ ـَوُنقصانِه ، َوكذا اآلثار َعِن الصحابِة والتابعي

 ئةو كةسةش كة، واتة :  (1) ي شيبَة الذي ُقمنـا بَِتحقيِقِه َوَطبِعِه َمَع َرسائَِل ُأخرى ((ـبـن أب
هةروةها ئةو شويَنةوار و ،  بةَلطةكانى سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا ت بةَلطةى زياتر لةدةيةويَ

زيادبوونى  سةرلةهاوةآلن و شويَنكةوتوانيانى بةرضاوكةويَت  لة ئاسارانةى كة لةووتةى ثيَشني
 ي شيبة (ـابن أبأبو بكر  )ى ـ ان (ـ) كتاب اإليمبا برِوانيَتة ثةرتوكى ئيمان و كةمبوونةوةى 

 كة هةستاوين بة ثشكنني ، و ضاثكردنى لةطةأل ضةندان نووسراوى تردا . ـة
ئةوةى ى دةربرِيوة كة دةيةها ساَلة شئةوةبةرِاشكاوى وة ئةم ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ 

نةزانى  كةميشى بةسةردا ديَت ، كةضى كةسانيَكىئاشكراكردووة كة كردةوة لةئيمانة ، و زياد و
تؤمةتبارى دةكةن بةوةى كة هةَلطرى بريى ئريجائة ، هةروةكو فةرموويةتى ناديار ، وهةرزة ديَن و

ان ، وأنه يزيد وينقص ـال من اإليمـمية وجه كون األعم)) وقد فصل شيخ اإلسالم ابن تي: 

 راجعه من شاء البسط .ـان ( ، فليـي كتابه ) اإليمـا ال مزيد عليه ـ فــ بم

امًا ، مقررًا مذهب رين عـن أكثر من عش: هذا ما كنت كتبته م) أي : األلبانـي (أقول 

 بعض ي اليومـان ، ثم يأتـمسـائل اإليمي ـحمد ـ فـه الـوعقيدة أهل السنة ـ وللَّ  السلف ،

مشتكى من سوء ـه الـى اللَّ ـرموننا باإلرجاء !! فإلـار ، والناشئة الصغار : فيـجهلة األغمـال

 . (2) ما هم عليه من جهالة وضاللة وغثاء ((

 ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بة دريَذى و ) ابن تيمية (واتة : وة ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم 
بة شيَوةيةكى تيَروتةسةل رِووى ئةوةى ئاشكرا كردووة كة كردةوة لة ئيمانة ، و ئةوةش كة زياد و 

يدا ، جا  ) اإليمـان (كتيَبى كة هيض زيادةى نةخريَتةسةر ـ لة كةم دةكات ـ بةشيَوةيةك
 هةركةس دريَذةى ئةو باسةى دةويَت با بؤى بطةرِيَتةوة .

                                                
 ( . 372/ 2معلمي  : ـحيى الـمن بن يـالرحللشيُخ العالَمُة عبد، ) التنكيل  (1)

 ( . 33 ـ 32ص ،  ، لشلبانـي مدـمد عن مسند اإلمام أحـ) كتاب الذب األح (2)
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: هةر ئةمةية كة منيش بيست ساأل لةمةو  (ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  )دةَليَم 
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 

نيَكى نةزانى ناديار ، و هةرزةى منداَلكار ديَن ، تؤمةتبارمان دةكةن بة ئريجا !!! جا كةسا
سكاآلى ئةوة بؤ الى خواى ثةروةردطار بةرزدةكةينةوة ، بةرامبةر بة هةموو ئةو خراثيةى كة لة 

 سةرين ، لة نةزانني ، طومرِايى ، و بيَنرخى و سوكيَتيان .
كويبيستى كةسانى نةزان و هةرزة نةبني ، بةَلكو ئةوة جا موسوَلمانى خواناس با ئيَمةش 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ) َحنْبَل (ى كورِى ـ َمد (ـ) أَْح دووبارة بكةينةوة كة ثيَشةوايانى ئيَمة ، وةك 
ئةوانى تريش فةرموويانة ئةو كةسةى كة بَليَت : ئيمان زياد و كةم دةكات ئةوا بةرية لة ئريجا ، 

رِوو ايةرـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة ثيَشرت خ ) َحنْبَل (ى كورِى ـ َمد (ـ) أَحْ كى هةروةك لة ثرسياريَ
ـ كة ثيَشةوا ئةلبانيش يةكيَكة  ان يزيد وينقص ؟ ((ـ)) اإليمسةبارةت بة كةسيَك كة بَليَت : 

 ) َحنْبَل (ى كورِى ـ َمد (ـ) أَحْ لةوانةى كة فةرموويةتى ئيمان زياد و كةميش دةكات ـ ثيَشةوا 
، واتة  (1) (( اءِ جَ رْ اإْلِ  نَ مِ  ءٌ يْ رِ ا بَ َذ هَ :  اَل ) قَ )يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة وةآلمدا فةرموويةتى : 

 : ئةم كةسة بةرية لة ئريجا .
 ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةو بارةيةوة فةرموويةتى : هاِري  (ـْربَ ـ) البَ يان ئةوةى كة ثيَشةوا 

 وَّ : أَ  هِ لِّ كُ  اءِ َج رْ اإْلِ  نَ مِ  َج رَ َخ  ْد قَ ، فَ  ُص قُ نْ يَ وَ  دُ يْ زِ ، يَ  ٌل مَ عَ وَ  ٌل وْ قَ  انُ ـمَ يْ : اإْلِ  اَل قَ ْن مَ )) وَ 
،  هِ لِ

كةميش دةكات زياد و كردةوةية ، وةسةى كة بَليَت : ئيمان : ووتة و، واتة : ئةو ك (2) (( هِ رِ آِخ وَ 
 ، ئةوا ئةو كةسة لة ئريجا دةرضووة بةطشتى ، لة سةرةتا و كؤتاشى .

 
 
 

                                                
 ( . 600مد ، رقم :ـه بن اإلمام أحـاللَّ لعبد، ( ، و ) السنة  581/ 2للخالل : ، ) السنة  (1)

 ( . 132هاري : صـربـللب، رح السنة ـ) ش (2)
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 جواز اإلستثناُء يف اإليامِن (( دروستى هةآلويَردن لة ئيماندا:  بنةواى سآيةم (( 

 : ـ هُاللَّ اءَشَ نْـ إِواتة : دروستى ووتنى ئةوةى : من ئيماندارم 
 ةآلويَردن ، واتة : ئةوةى كة ئيماندار بَليَت : من ئيماندارمـادروستى هـنةدروستى وـخةَلكى ل

دياري كردنى ووتةى لةباسياندا و لة ) ابن تيمية ( ، بوونةتة سآ كؤمةَلةوة ، ثيَشةوا ـ هُاللَّ اءَشَ نْـ إِ
 ى َثالَثِة أقواٍل :ـي االستثناِء علـ)) َوصاَر الناُس ف درووست تياياندا فةرموويةتى :

ُه يَ   م َيستَثِن كاَن ُمبتَِدعاً .ـِجُب االستثناُء ، َوَمن لـَقوٌل : أنَّ

ُه َيقتَِض ـاالستثناَء مَ َوَقوٌل : أنَّ   اِن .ـي اإليمـي الشكَّ فـحظوٌر ، فانَّ

 جوُز االستثناُء باعتباٍر َوترُكُه باعتباٍر .ـها : أنَّه يَ ـوالقوُل الثالُِث أوسطُها وأعَدلُ 

يَس ي لَ ـالـيَّ وأنَّه يقبُل أعمـه علـي قائٌِم بِكلِّ ما أوجَب اللَّ ـي ال أعَلُم أنـفإذا كان َمقصوُدُه أن

ي َقلبِِه فهذا استثناؤُه َحَسٌن ، َوَقصُدُه أن ال يزكِّي َنفسُه وأن ال َيقطَع بأنَُّه ـا فـمقصودُه الشكُّ فيم

ِة النَّاِس ، قال ابُن أبـُخوٌف علـرٌة والنِّفاُق مَ ـا ُأِمَر فُقبَِل ِمنُه ، والذنوُب َكثيـَعمَل َعمالً كم ي ـى عامَّ

ٍد كلُّهم يـِمن أصحاِب م نَ ـُمَليَكة : أدركُت ثالثي ى َنفِسِه ، ال َيقوُل واحٌد ـخاُف النفاَق علـحمَّ

 . (1) ريَل وميكائيَل ((ـاِن ِجبـانُه كإيمـِمنهم إنَّ إيم
 ئيماندا سآ بؤضوونيان هةية :ن لةدادروستى هةآلويَرنسةبارةت بةدروستى وى : خةَلك واتة

 ن نةكات بيدعةكارة .دكةسةش كة هةآلويَرووتةيةكيان : هةآلويَردن ثيَويستة و ئةو 
 ئيماندا .راوة ، ضونكة خوازيارى طومانة لةوة ووتةيةك : هةآلويَردن قةدةغةك

ووتةى سآيةميان كة ناوةند و دادوةرترينيانة : ئةوةية كة دروستة هةآلويَردن بكريَت 
ةستى ئةوة بيَت كة من وازيشى ليَبهيَنريَت بةمةبةستيَكى تر ، جا ئةطةر مةب ةبةمةبةستيَك ، و

 نازامن ئايا بةهةموو ثيَويستيةكانى خواى ثةروةردطار هةستاوم يان نة ؟ يان ئايا خواى ثةروةردطار
                                                

(1)
  ( . 41ـ  40:  13:  ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية الفتاوىجموع ـ) م 

ـهُ تَعَالَى ـ  شيخ اإلسالم وقال ا االستثناُء ف:  ـ رَحِمَهُ اللَّ ـناِن بِقوِل الرجِل : أـي اإليمـ)) وأمَّ ُه ـا ُمؤمٌن إن شاَء اللَّ

ُمُه ، وِمنهم مـن يــى َثالثِة أقواٍل : ِمنهم َمن ُيوِجبُُه ، َوِمنهم َمن يُ ـ، فالناُس فيِه عل ُز األمـرين باعتبـاريِن ، ـحرِّ جوِّ

 . ( 429/ 7: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م وهذا أصحُّ األقواِل ... ((
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كردةوةكانى ليَوةرطرتووم يان نة ؟ نةك مةبةستى طومان بيَت لةوةى كة لة دَلياية ، ئةمة 
ئةوةشى مةبةست نية كة يةك  هةآلويَردنيَكى ضاكة ، وة مةبةستيشى ثاكانةكردن نية بؤ خؤى ، و

ال كردةوةيةكى كردووة وةكو فةرمانى ثيَكراوة ، وةرطرياويشة لةالى خواى ثةروةردطارةوة ، 
) ابن  ةموو كةسيَك واريدة ، هةروةكوـةرى كةوتنة دوورِوويش بؤ هـتاوانةكانيش زؤرن و ترسى ئةط

ان ترسى ـهةمووي  حمد (ـ) م هاوةآلنىفةرموويةتى : طةشتم بة زياد لة سى لة ي ُمَليَْكة ( ـأب
ئيمانى ئةو وةكو  هيض يةكيَكيانيش نةيان دةووت كة خؤيان هةبوو ، ويان لةى و نيفاقدوورِوو
 . ـ المُا السَّمَهِيْلَـ عَة ـ ) ميكائيل (، و  ريل (ـ) ِجب ئيمانى

رِيَطا و رِيَبازى ئيمانداران ، و ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةوةى بة  ري (ـ) ابن َبطَّة الُعكب وة ثيَشةوا
ريُق الُعقالِء من َن ، َوطَ ـمؤمنيـ)) فهـذهِ سبيُل ال ذير و زانايانى ئيسالم زانيوة كة فةرموويةتى :

ِه ، وال َكيَف ـُهم ِعنَد اللَّ ـوالُ خوِف والرجاِء ، ال َيدروَن كيَف أحـزوُم اإلستثناِء والاِء : لـالُعلم

ُهم ، ـَن ، َوَعليِه َجَرت عـادتُ ـمسلميـذا َمَضت ُسنَُّة الهـهي أم َمردوَدٌة ... بِ هم ، أَمقبولٌة ـأعمـال

اِن ويأبى َقبولَُه : إال رجٌل َخبيٌث ـاإليمي ـالُِف اإلستثناَء فخـَذُه َخَلُفهم عن َسَلِفِهم ، َفَليَس يُ وأََخ 

 هةآلويَردن و ، واتة : كردنى (1) ه ِمنُه ((ـباللَّ وُذ ى َقلبِِه ، َنعـد استحَوَذ الشيطاُن َعلَ ُمرجيٌء ضالٌّ ، قَ 

                                                
(1)

 . ( 2/872ري : ـالبن بطة العكب، مذمومة ـجانبة الفرق الـريعة الفرقة الناجية ومـ) اإلبانة عن ش 

رح ـ) شـجنة (( ـي الــى نفسه أنه مؤمن ؛ فليشهد أنه فـ: )) من شهد عل ه بن مسعود ـاللَّ وقال عبد

،  49ي شـيبة : ص ـان ، البـن أبــ( . و ) كتـاب اإليمـ 1779، بـرقم :  1048/  5أصول اعتقاد أهل السـنة ، للاللكـائي : 

 ( . 656، برقم :  322/  1مد : ـه بن اإلمام أحـو ) السنة ، لعبداللَّ  ،(  138برقم : 

جنة ؟ (( ـي الـ: )) أفأنت ف ود : )) أنا مؤمن (( ! فقال ابن مسع ود وقال رجل عند ابن مسع

) كتـاب رى ؟ (( ا وكلـت األخــى كمــال وكلـت األولـ: )) أفـ ال ابن مسعـود فقال : )) أرجو (( . فق

 ( . 9، برقم :  20ي عبيد القاسم بن سالم : ص ـان ، لإلمـام أبـاإليم

ان ؛ ـي اإليمــي االسـتثناء فــى حديث ابـن مسـعود فــ)) أذهب إل:  ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ  مد بن حنبلـأحوقال اإلمام 

ي العمل ؛ فيعجبنـي ـقول وعمل ، والعمل الفعل ، فقد جئنا بالقول ، ونخشى أن نكون قد فرطنا ف: ان ـألن اإليم

 . ( 156، برقم :  600،  3) السنة ، لإلمام اخلالل :  ه ((ـان ، نقول : أنا مؤمن إن شاء اللَّ ـي اإليمـأن نستثني ف
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؛ ال  وقال الوليد بن مسلم : سمعت أبا عمرو ـ يعني األوزاعي ـ ومالك بن أنس، وسعيد بـن عبـد العزيـز

ـ ) (( هـأنا مؤمن إن شاء اللَّ ) : ) ي االستثناء أن أقولـ، ويأذنون ف : أنا مؤمن ينكرون أن يقول  ه بـنـالسـنة لعبداللَّ

 .(  744،  1/347مد : ـاإلمام أح

ى ـ)) مـا أدركـت أحـدًا مـن أصـحابنا وال بلغنـا إال علـ:  ــ  هُـاللَّـ  هُمَـ حِرَـ حيى بن سعيد القطان ـوقال اإلمام ي

 . ( 1053،  595/  3) السنة ، للخالل :  االستثناء ((

مقسـم ، واألعمـش ، رة بـن ـمغيــمعتمر ، والـ: سـمعت منصـور بـن الـ حميد قـالـوعن جرير بـن عبدالـ

ي خالـد ، ـاعيل بن أبــمسيب ، وإسمـرمة ، والعالء بن الـارة بن القعقاع ، وابن شبـي سليم ، وعمـوليث بن أب

مبارك ، ومـن ـي زياد ، وسفيان الثوري ، وابن الــمزة بن حبيب الزيات ، ويزيد بن أبـوعطاء بن السائب ، وح

رح أصول اعتقاد أهل السـنة ، الاللكـائي : ـ) ش ((ى من ال يستثني ـون علان ، ويعيبـي اإليمـيستثنون ف )أدركت : )

5/1050  ،1785 ) . 

ن ـوقد روينا هذا ـ يعني االستثناء ـ عـن هاعـة مـن الصـحابة والتابعيـ ): ) ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ  وقال اإلمام البيهقي

 ( . 212/ 1شعب اإليامن ،للبيهقي :  ( )( ـ نَيْعِمَجْأَ مْهُنْعَ هُـاللَّ يَضِرَـ والسلف الصالح 

ي ـمن ذكرنـا مـن أهـل العلـم : االسـتثناء فــحق مــ) من صـفة أهـل الـ):  ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ  وقال اإلمام اآلجري

ان ـ ولكـن خـوف التزكيـة ألنفسـهم مـن ـي اإليمــه مـن الشـك فــى جهـة الشـك ـ نعـوذ باللَّــان ، ال علــاإليمـ

ن ـان أم ال ؟ ... هـذا طريـق الصـحابة والتابعيــمن يستحق حقيقة اإليمــال يدري أهو مان ، ـال لإليمـاالستكم

ا االسـتثناء ـي القلب ، وإنمــي القول والتصديق فـال ال يكون فـي األعمـهم بإحسان ، عندهم أن االستثناء فـب

ه يتوارثـون بـه ، يتنـاكحون ى الظاهر مؤمنون ، بــان ، والناس عندهم علـحقيقة اإليمـموجبة لـال الـي األعمـف

اء مـن قبلنـا ، ـى حسـب مـا بينـاه لـك ، وبينـه العلمــجري أحكام ملة اإلسالم ، ولكن االستثناء منهم علـبه ، ت

، بـاب ذكـر االسـتثناء  2/656ريعة ، لَّلجـري : ـ) كتاب الشـ ((ى ما قلنا ـرة ، وآثار تدل علـي هذا سنن كثيـروي ف

 . (ر شك فيه ـان من غيـمن اإليم

ه به عبده كلـه ، ـمطلق ؛ يتضمن فعل ما أمر اللَّ ـان الـ) إن اإليم):  ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ن ـمتقيــهذا االعتبار فقد شهد لنفسـه بأنـه مـن األبـرار الـمحرمات كلها ؛ فإذا قال الرجل : أنا مؤمن بـوترك ال

ه ، وهـذا مـن تزكيـة اإلنسـان ـهو عنه ؛ فيكون من أوليـاء اللَّــوترك كل ما ن ميع ما أمروا به ،ـن بفعل جـالقائمي
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نيَوان ترسى سزاى خواى ثةروةردطار و ئاواتى ليَخؤشبوونى ، رِيَطاى ئيمانداران و رِيَطاى ذيان لة
ار وحاَليان لةالى خواى ثةروةردطار ضية و ضؤنة ، ناشزانن بزرانة لةزانايان ، ضونكة نازانن خاوةن ه

خواى ثةروةردطار وةرطرياوة يان نة ، ... رِيَضكة و رِيَبازى موسَلمانان لةسةر كردةوةكانيان لةالى 
ئةمة بووة و هةر لةسةر ئةمةش رِؤشتووة ، ثاشينانيان لة ثيَشينلنيان وةريطرتووة ، و هيض 
كةسيَكيش نية كة ثيَضةوانةى هةآلويَردن بيَتةوة ، و قةبوَلى نةبيَت ، ئيلال كةسيَكى ثيسى 

مرِا نةبيَت ، كة شةيتان دةستى بةسةر دَليدا طرتبيَت ، ثةنا دةطرين بة خواى مورجيئةى طو
 ثةروةردطار ليَى .

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ حةرامدانانى هةآلويَردنى لة ئيمان بة بؤضوونى  ) ابن تيمية ( وة ثيَشةوا
م مونـُه هحرِّ ـ)) فالذين يمورجيئة و جةهمية و موعتةزيلةكان داناوة ، هةروةكو فةرموويةتى : 

، واتة : ئةوانةى كة هةآلويَردن لة ئيماندا بةحةرام دةزانن ، بريتني لة  (1) جهميُة ((ـُة والـمرجئـال
 مورجيئة و جةهميةكان .

ٌة ِعند أصحابنا وأكثِر أهِل السنِة ، وقالت ـاِن ُسنَّ ـي اإليمـ)) االستثناُء ف وة فةرموويةتى :

، واتة : هةآلويَردن لة ئيماندا  (2) ِه ، َبل ُهَو َشكٌّ ((ـُجوُز االستثناُء فيـمعتزلُة : ال يَ ـمرجئُة والـال
سوننةتة لةالى هاوةآلمنان ، و زؤرينةى ئةهلى سوننة ، بةآلم لةبةرامبةردا مورجيئة و 

 موعتةزيلةكان دةَليَن : هةآلويَردن دروست نية ، بةَلكو ئةو كارة طومان بوونة لة ئيمان .
                                                                                                                                      

ا ال يعلـم ، ولـو كانـت هـذه الشـهادة صـحيحة ؛ لكـان ينبغـي لـه أن يشـهد لنفسـه ـلنفسه ، وشهادته لنفسه بمـ

ادته لنفسـه ان ؛ كشـهـجنة ؛ فشهادته لنفسه باإليمـحال ، وال أحد يشهد لنفسه بالـى هذه الـجنة إن مات علـبال

حال ، وهــذا مأخــذ عامــة الســلف الــذين كــانوا يســتثنون ، وإن جــوزوا تــرك ـى هــذه الـــجنة إذا مــات علـــبالــ

 . ( 446، ص  7جموع الفتاوى : جـ) م (االستثناء بمعنى آخر (

حديث ، ـمهور السـلف ، وهـو مـذهب أهـل الــن ، وجـمأثور عن الصحابة ، وأئمة التابعيـ) وال)وقال : 

معصية ـان قول وعمل ؛ يزيد وينقص ، يزيد بالطاعـة ، ويـنقص بالــى أهل السنة : أن اإليمـمنسوب إلـوهو ال

 . ( 253، ص  7جموع الفتاوى ، ج ـ) م (جوز االستثناء فيه (ـ، وأنه ي

(1)
 ( . 429/  7: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م 

(2)
 ( . 666/ 7 : مصدر نفسهـ) ال 
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بؤ زانينى بؤضوونى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةم ثرس و خوانا سبا موسَلمانى جا 
دا ـ ) ضعيف ( ليَكدانةوة و رِةتكردنةوةى فةرموودةيةكىبرِوانينة ئةم ووتةيةى كة لة باسةدا

ُه مُ ـوهناَك ش )) .. فةرموويةتى : ٌف لَّلثاِر السلفيَّ ـٌئ آخر ؛ وهَو أنَّ
أنَّ  ىـُمجِمَعِة علـِة الـخالِ

َع ِمنه َجواُز االستثناِء فيمـاإليم مؤمُن ـ ـا إذا ُسئَل الـاَن َيزيُد َوَينُقُص ، وأن زيادتُه بالطَّاَعِة ، وقد تفرَّ

ي َحديِث ابِن ـا فـمِ ـه ، ِخالفاً لـي اآلثاِر ـ هل أنَت مؤمٌن ؟ أن َيقوَل أنا مؤمٌن إن شاَء اللَّ ـا فـكم

نَِّة والَعقيَدةِ ((ي ُكتُ ـروٌح فـبديل ، وذلَك َمش ، واتة : وة ليَرةدا شتيَكى تريش هةية ،  (1) ِب السُّ
ان لةسةر ئةوةى كة ئةويش ئةوةية كة ئةمة ثيَضةوانةى شويَنةوار و ئاسارة سةلةفيةكانة كة كؤرِ

طويَرِايةَلية ، ئةوةش كة لةمة كةوتووةتةوة ادبوونةكةشى بةكةميش دةكات ، و زيئيمان زياد و
شويَنةوار و  كرا ـ هةروةكو لة ردنة ، لةوةى كة ئةطةر ثرسيار لةئيماندارهةآلويَدروستى 

داريت ؟ دةتوانيَت بَليَت : ئةطةر خوا ويستى لةسةر ئةوة هةبيَت رِةكاندا هاتووة ـ ئايا تؤ ئيمانئاسا
بةكانى ، هةروةكو لة كتيَ ) ابن بديل ( من ئيماندارم ، بة ثيَضةوانةى فةرموودة هةَلبةسرتاوةكةى

 سوننةت و بريوباوةرِدا ليَكدراوةتةوة ، و باس كراوة .
ة ، كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ (2) « كَّ ُش  يَ اَل َت ؟ فَ نْ ٌن أَ مِ ؤْ مُ : أَ  ُدُكمْ َح ا ُسئَِل أَ ذَ إِ  »فةرموودةكةش : 

 ناوى هيَناوة . ) ابن بديل (ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بة فةرموودةى 
ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ هةر بةوةشةوة نةوةستاوة ، شيَخ و فةرموودةناسى سةردةم 

بةَلكو بةرثةرضى ئةوانةشى داوةتةوة كة ئةو بريوباوةرِة بة نادروست بزانن لة ئيماندا ، كة حةنةفى 
 .    (3) مةزهةب و ماتوريديةكانى ئةم سةردةمة دةطرنةوة

 
 

                                                
(1)

 ( . 152/  6:  ، لشلبانـي ) السلسلة الضعيفة 

(2)
،  667/ 2:  ه من االخبارـهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اللـي : تـري فـبط) أخرجه ال 

 ( . 2643 : حديث رقم، ي السلسلة الضعيفة ـي فـوضعفه األلبان

(3)
 ( . 59ـ  58رح العقيدة الطحاوية : ـش) ينظر :  



 216   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

 : داـَرِووكةش و دلدى لة نيَوان بوونى ثةيوةن بنةواى ضوارةم : 
وانةى كة تيَيدا ثيَضة جةماعة ،اكانى بريوباوةرِى ئةهلى سوننة وبنةويةكيَك لة كةئاشكراية 

 ة ثةيوةنديةكى توندوتؤأل هةية لةورجيئةبوونةتةوة ، ئةوةية كطروث و كؤمةَلى طومرِاى م
ـ بة  ابن تيمية () نيَوان رِووكةش و ناوةى مرؤظى ئيماندار كة دَليةتى ، هةروةكو ثيَشةوا 

ًا َوَعَمالً ـا فيِه من اإليمـاِن ِعلمـحًا بمـإذا كاَن الَقلُب صال)) فرِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 

اَل ا قـمطلِق كمـجسِد بالقـوِل الظاهِر ، والَعمُل باإليمـاِن الـرورًة َصالُح الـقلبيًَّا ، َلِزَم َض 

ُة أهِل ال والظاهُر تابٌِع اهٌر ، باطٌن وظاهٌر ، َوَعَمٌل باطٌن وظ ِث : قوٌل وعمٌل ؛ قوٌل حديـأئمَّ

اَل من هذا قاَل َمن قـلظاهُر وإذا َفَسَد َفَسَد ، ولُه َمتى َصلَح الباطُن َصلَح اللباطِن الزٌم ل

حابِة عن ال ي إيمـاِن ـدَّ فخَشَعت َجواِرُحُه ، فال بُ ـذا لَخَشَع َقلُب ه وي العابِِث : لـُمصلِّ ـالصَّ

، واتة : ئةطةر دأل صاَلح و ضاك بيَت بةوةى كة تيايداية  (1) ولِِه ((ه َوَرسـلِب ِمن ُحبِّ اللَّ الق
ك بيَت بة ووتةى ئاشكرا و لة ئيمان بةزانني و كردةوةى دَلةوة ، ئةوة دةخوازيَت كة جةستةش ضا

فةرموويانة كة : لى حةديس كردن بةو ئيمانةى كة هةيةتى ، هةروةكو ثيَشةوايانى ئةهكردةوة
طةأل كردةوةى ناوةرِؤك و رِووكةش ، رِووكةشيش ، ووتةى ناوةرِؤك و رِووكةش ، لةكردةوةية ووتة و

شويَنكةوتةى ناوةرِؤكة و خوازراويةتى ، ض كات ناوةرِؤك ضاك و صاَلح بوو رِووكةشيش ضاك و 
ك لة هاوةآلن سةبارةت صاَلح دةبيَت ، وة ئةطةر خراثيش بوو ئةويش خراث دةبيَت ، بؤية هةنديَ

 بة نويَذطةريَك فةرموويانة : ئةطةر دَلى خشوعى هةبيَت ئةندامةكانيشى خشوعيان دةبيَت .
اُن َلُه ـ)) قاعدٌة : اإليميش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن القيم (وة ثيَشةوا 

نُه تصديُق القلِب وانقياُدُه جوارِح ، وباطِ ـاهرُه قوُل اللِّساِن َوَعَمُل الظاهٌر وباطٌن ، وظ

ماُء وُعِصَم بِِه الـوم ُة ، وال ـمـحبَّتُه ، فال َينَفُع ظاهٌر ال باطَِن َلُه وإن ُحِقَن بِه الدِّ ريَّ اُل والذُّ

َر بَِعجٍز أو إكراٍه َوَخوِف َهالٍك ، َفَتَخلُُّف العمِل ـيُ  جزىُء باطٌن ال ظاِهَر َلُه ؛ إال إذا َتَعذَّ

ِه من اإليمـانِع َدليٌل علـمـَعَدِم ال ظاهرًا َمعَ   الباطِن وُخُلوِّ
اِن ، َوَنقُصُه دليُل َنقِصِه ـى َفسادِ

                                                
(1)

 ( . 187/ 7:  ، لشلبانـي جموع الفتاوىـ) م 
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ِه (( تِّ ُتُه دليُل قوَّ هةية ، ناوةرِؤكى رِووكةش و، واتة : رِيَسا و بنةوايةك : ئيمان  (1) وقوَّ
ناوةرِؤكيشى بةرِاستدانانى دأل كردةوةى ئةندامةكان و رِووكةشيةتى ، رِووكةشةكةى ووتةى زمان و

ن ، و مَلكةضى ، و خؤشويستنيةتى ، رِووكةشى بآ ناوةرِؤك هيض سوديَكى نية ، ئةطةرضى خويَ
دونيادا بثاريَزيَت ، وة ناوةرِؤكى بآ رِووكةشيش هيض لةسةر و ماأل زورِيةتى خاوةنةكةى لة

و ترسى  ـآ، و زؤرةملبة بيانووى نةتوانني خاوةنةكةى ناخات ، جطة لةوةى كة ئةطةر 
طر لةو طةأل نةبوونى رِيَةوةى رِووكةشى نةبيَت ، بةآلم لةلةناوضوونى بؤ بهيَنريَتةوة ، بةوةش كرد

ةتاَلى لةئيمان ، وة كةم وكورِيشى نيشانةى ثوضةَلى ناوةوةى ، و بكارة دةبيَت بة بةَلطةى و
 .كورِيةتى ، و ثتةويشى بةَلطةى ثتةوى نيشانة و بةَلطةى كةم و

ثيَشةوا ئةلبانيش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وةكو هةموو زانايانى سةلةفى صاَلحى ثيَش خؤى ، 
وا ئةبينيَت كة ثةيوةندى نيَوان رِووكةش و دأل ثةيوةنديةكى ثيَويستة ، هةروةك فةرموويةتى : 

ال ـاألعم ال وال صالحـحقيقة أنه ال يمكن تصور صالح القلوب إال بصالح األعمـ)) وال

رِاستيدا  واتة : وة لة،  (2) بيان (( ملـأج ن ذلك الرسول ـصالح القلوب ، وقد بيإال ب
ناتوانريَت تةصةورى ضاكى دَلةكان بكريَت جطة لةطةأل ضاكى كردةوةكان نةبيَت ، نةش 
تةصةورى ضاكى كردةوةكانيش دةكريَت جطة لةطةأل ضاكى دَلةكان نةبيَت ، وة ثيَغةميةرى 

 ئةوةى بة جوانرتين شيَوة رِوونكردووةتةوة . خواش 
)) أنا ال أزاُل وة لة ووتةيةكى تريدا هةمان بؤضوون دوثات دةكاتةوة ، و دةفةرموويَت : 

ا أنَّ َصالَح الَقلِب من ـمؤمِن َوَجسدِه ... كمـَن َقلِب الـأقوُل : إنَّ هناَك ارتباطاً َوثيقاً ِجداً بي

ِة ـمـِة الـالنَّاحي َر َرُجالً َمريَض القلِب اديَّ لُه ارتباٌط بِصالِح البدِن ، فإنني ال أستطيُع أن أتصوَّ

ر هذا ، كذلَك األمُر تَ  ا َيتعلَّق بالناحيِة ـاماً فيمـمـَوَيكون َصحيَح البدِن !! ال أستطيُع أن أتصوَّ

ر ُمؤمناً َوقد َكاَن كافرًا ثم آمَن باللَّ  انيِة ، ال أستطيُع أنـاإليم اً ، ُمستحيٌل أن ِه َوَرسولِِه َحق  ـأتصوَّ

ُه َسيَبقى َكم ر أنَّ روري ـ يقصد أن ـا كاَن ، وأظن أنك وافقت معي ، لكن قلت مش ضـأَتصوَّ

                                                
(1)

 ( . 85) الفوائد ، البن القيم :  

(2)
 ( . 22ص : ، ن ـحيـحقيق رياض الصالـ) مقدمة ت 
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بُب  يـى لسانـا أضفت علـكم ر كلياً ــيكون التغي سهوًا منك ) كلياً ( أنا ما قلت ) كلياً ( ، والسَّ

ان بعد ـَوَينُقُص ، وال أستطيع أن أتصور إنساناً كامل اإليما ُقلنا ـ َيزيُد ـاَن ـ كمـأنَّ اإليم

ا قوي ـان ، فكلمـي اإليمـ، لكنني أتصور ناس يتفاوتون ف ه ـرسول اللَّ  معصوم ، أال وهوـال

ان ـا ضعف هذا اإليمـي بدنه ، وكلمـحة الظاهرة فـا قويت األثار الصالـان أحدهم ، كلمـإيم

رج من ـد وسيلة لتخـجـولن ت ي بدنه قليالً أيضاً .ـا كان الظاهر فـكلمى األقل ـأو قل ت قوته عل

د وينقص ـول وعمل ، يزيـان قـاعة : اإليمـجمـة والــل السنـأزق إال أن تقول برأي أهـمـذا الـه

 . (1) اه ذهب ((ــة إذا نقص ذهب ، وليس كل ناقص معنــ، يصل لدرج
كة : ثةيوةنديةكى ثتةو و توندوتؤأل  ووتنى ئةوةىر بةردةوامم لةواتة : من هيَشتا هة 

لةشدا ... هةروةكو ضؤن سةالمةتى دأل لةاليةنى جةستةييةوة هةية لةنيَوان دَلى ئيماندار و
ثةيوةستة بة لةشةوة ، من ناتوامن تةصةورى ئةوة بكةم كة كةسيَك دَلى نةخؤش بيَت كةضى 

ةورى ئةمة بكةم ، بةهةمان شيَوةش شتةكة تةندروست و لةش ساغ بيَت !! هةرطيز ناتوامن تةص
ثةيوةستة بةاليةنى ئيمانيةوة ، ناتوامن تةصةورى ئةوة بكةم كة ئيماندار هةبيَت ، كةضى دواى 

هيَنابيَت ،  خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى اوةرِ بووة و بةرِاستى ئيمانى بةئةوةى كة بآ ب
تة ناكريَت ، لةو باوةرِةشدام كة تؤش هاودةنط و وةكو خؤى مابيَتةوة هةرطيز تةصةورى ئةو ش

بيت لةطةَلمدا ، بةآلم ووتت : ئةو شتة ثيَويست نية ـ مةبةستى ئةوةية كة طؤرِانةكة طشتى 
اليةن خؤتةوة خستة ت لة (هةموو = بة طشتى  )بيَت ـ هةروةكو ضؤن ـ بة سةهوةوة ـ ووشةى 

، هؤكارةكةش دةطةرِيَتةوة بؤ ئةوةى كة  (هةموو = بة طشتى  )سةر ووتةكةم ، من نةم ووتووة 

تةصةورى  )كةم دةكات . وة ناشتوامن ئةوة بيَنمة بةرضاوى خؤم ئيمان ـ هةروةكو وومتان ـ زياد و

كة مرؤظيَكى ئيمان كامأل هةبيَت دواى كةسى مةعصوم كة ئةويش ثيَغةمبةرى خواية  (بكةم 

  كة موسَلمانان جياوازن  (تةصةورى بكةم  )، بةآلم خؤ دةتوامن ئةوة بيَنمة ثيَش ضاوى خؤم
ئيمانياندا ، بةشيَوةيةك تاكو ئيمانى كةسيَكيان ثتةوتر بيَت ، شويَنةوارى كردةوة ضاكة لة

                                                
(1)

 . ( 19 : رهانـدالئل البانظر : ) ، و ( 04:34 : سلسلة اهلدى والنور عند الدقيقة من 446 :ريط ـش)  
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ئاشكراكان لة لةشيدا دةردةكةويَت ، وة تاكو ئةم ئيمانةش الواز بيَت ، يان ـ بةالى كةمةوة ـ 
 ووكةشيشى كةم دةبيَتةوة .تواناى كةمبيَتةوة ، بةهةمان شيَوة كردةوةى رِ

ضةقينة دةربضيت جطة لةوة نةبيَت كة ئةو طةضارةيةكت نية بؤ ئةوةى لةم وة هيض ريَ
بؤضوونةى ئةهلى سوننة و جةماعة بَليَت كة فةرموويانة : ئيمان ووتة و كردةوةية ، و زياد و 

ئةوةش بزانة كة هةموو نةميَنيَت ، بةآلم و كةميش دةكات ، دةطاتة ئةو ثلةيةى كة كةمبيَتةوة 
 كةمبوونةوةيةك بةواتاى نةمان نايةت .

ضةندةها بةَلطةشى بؤ ئةوة هيَناوةتةوة كة ثةيوةندى ئةم ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وة 
 لةوانةش :لة نيَوان رِووكةش و دَلدا هةية ، 

ى ـأجساِمُكم وال إلى ـه ال َينظُُر إلـ)) إنَّ اللَّ :   ) أبو هريرة (فةرموودةى  يةكةم :

و ه َعليِه فإنمـا أنتُم بنـحنََّن اللَّ ـه قلٌب صالٌح تَ ى ُقلوبُِكم ، فمن كاَن لـأحسابكم ولكن َينظُر إل

و ثلة و ثاية و ئةو  ، واتة : خواى ثةروةردطار نارِوانيَتة لةش ، (1) اُكم ((ي أتقـُكم إلـآدم وأَحبَّ 
دةرِوانيَتة دَلةكانتان ، جا هةر كامةيةكتان خاوةن دَليَكى ى شانازيتانن ، بةَلكو يَشتانةى كة ج

ديَتةوة ، ضونكة ئيَوة هةموو نةوةى ئادةمن و داضاك بوو ، ئةوا خواى ثةروةردطار بةزةيى ثيَ
 خؤشةويسرتينتان لةالى من ئةوةتانة كة زياتر لةخوا دةترسيَت .

ُرُه ـ ـ)) وزاَد ُمسلُم وغيويةتى : سةبارةت بةم فةرموودةية فةرموـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثاشان 

 الُِكم (ـي روايٍة ـ : ) وأعمـف
ٌة ِجدًا ؛ ألنَّ كثي (2) يادُة هامَّ راً من الناِس َيفَهموَن ـ.... وهذِه الزِّ

حكيُم ِمن ِمثِل إِعفاِء ـرُع الـا أمرُهم به الشَّ ـهم بمـاً خاطِئاً ؛ فإذا أنَت أمرتَ ـها َفهمـحديَث بِدونِ ـال

اِر ، َونحِو ذلك من التكاليِف الشـاللِّحيَ  ِة ، أجابوَك : بأنَّ الُعمدَة ـرعيَّ ـِة ، َوَترِك التشبُِّه بالكفَّ

وا علـى ما فـعل يادةِ ـحديِث ، دوَن أن َيعَلموا بِ ـهذا الـى َزعِمهم بِ ـي القلِب ، واحتجُّ  هذِه الز 

الَِّة عل حقيقُة أنَّه ال ـهم ، ... والـالـى أعمـَينظُر أيضاً إل ى ـالَعَتَوَ كَارَبَـ تَ هـى أنَّ اللَّ ـالصحيحِة الدَّ

                                                
(1)

 ( . 448/ 2ي : ـرانـن ، للطبـ) مسند الشاميي 

(2)
 ( . 1987/ 4: ُمْسلِِم ... ـْحِريِم ُظْلِم الْ ـر والصلة واآلداب ، َباب تَ ـ) صحيح مسلم ، كتاب الب 
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ُر َصالِح الُقلوِب إال بِصالِح األعم  اِل إال بِصالِح الُقلوِب ((ـال ، وال َصالُح األعمـُيمكُن َتصوُّ
مان  الكم (ـ) أعمرِيوايةتيَكى تردا ـ ووشةى و جطة لةويش ـ لة ) مسلم (، واتة : ثيَشةوا  (1)

بؤ زياد دةكةنةوة ، ... وة ئةم زيادةيةش طرنطيةكى زؤرى هةية ، ضونكة زؤريَك لة خةَلك بةبآ 
ئةو زيادةية فةرموودةكة بة هةَلة تيَدةطةن ، بؤ دةبينيت ئةطةر بةو شتانة فرمانيان ثآ بكةى 

شتنةوةى رِيش ، دووركةوتنةوة لةخؤشوبهاندن كة شةرع فةرمانى ثيَكردوون ، وةكو هيَ
ودةَليَن : بنةوا  داواكارية شةرعيةكان ، وةآلمت دةدةنةوةاوةرِان ، و هاوشيَوةى ئةوانة لةبيَبةب
دَلداية ، و ئةم فةرموودةيةش بةبةَلطة ديَننةوة بؤ ووتةكةيان ، بآ ئةوةى بة ئاطابن لةم زيادة لة

                                                
(1)

 ( . 15ـ  14ن : ـحيـ) رياض الصال 

ال ـال بالنيات وليس بالعمـل ! هـذا غلـط ، نعـم األعمــاألعم: : )) قوله  ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ قال الشيخ ابن باز و

ا لكـل ـال بالنيـات وإنمــا األعمــ: ) إنمـ ، لكن ال بد من العمل أيضاً ، يقول  ا قال النبي ـبالنيات ، كم

ها مـن نيـة ، ولكـن لـيس ـال ال بـد لــى النيـة ، فاألعمــولكنهـا تبنـى علـ، ال ـامرئ ما نوى ( فال بـد مـن األعمـ

ى كـل مسـلم أن ـعمل ، فالواجب عل ال ، النية وحدها ال تكفي ، ال بد منـرك األعمـمعناها أن النية تكفي وتت

ه العافيـة ، ـه صار كافرًا ، نسأل اللَّــرع اللَّ ـم يعمل بشـه ، ولو نوى ولـي اللَّ ـوأن يدع معاص، ه ـيعمل بطاعة اللَّ 

ُ َعَملَُكمْ َورَُسوُلُ  ]يقول :  ال ـعَوَ لَّـ جَه ـفال بد من العمل ، اللَّ  ى اَّللذ ) التوبة :  [ َوالُْمْؤِمُنونَ  َوقُِل اْعَملُوا فََسرَيَ

ان عمـل ـي سبيله ( ، فاإليمــه وجهاد فـان باللَّ ـ: أي العمل أفضل ؟ قال : ) إيم ا سئل النبي ـمـ( ، ول 105

م يؤمن بـأن الصـالة واجبـة فهـو كـافر ، ـه واليوم اآلخر فهو كافر ، ومن لـم يؤمن باللَّ ـان ، فمن لـال بد من إيم

ه حـرم ـم يـؤمن بـأن اللَّــان ، وهكـذا مـن لــيام رمضان واجب فهو كافر ، ال بد من اإليمـم يؤمن بأن صـومن ل

ان وال بـد ـهذا فهـو كـافر ، ال بـد مـن إيمــم يؤمن بــخمر ، وحرم العقوق وحرم الفواحش من لـالزنا وحرم ال

ر لـ ان بالقلب ، إذا قيل له : صلِّ أوـبد من نية ، وهكذا قول بعضهم : اإليم من عمل وال حيتك أو اتـرك مـا ـوفِّ

ي ـان يكـون فــها باطـل ، نعـم أصـل اإليمــان بالقلـب ! هـذه كلمـة حـق أريـد بــه عليك ، قال : اإليمـحرم اللَّ 

ان عند أهل السنة قول وعمـل ونيـة ، ـجوارح أيضاً ، يكون بالقول والعمل ، اإليمـي الـالقلب ، ولكنه يكون ف

 القول وال بد من العمل وال بد من العقيدة (( . يعني قول وعمل واعتقاد ، فال بد من

 . ( http://www.binbaz.org.sa/mat/14408) الرابط : 

http://www.binbaz.org.sa/mat/14408


 221   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

يشيان ، ... بةآلم ة كردةوةكانصةحيحةى كة بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة خواى ثةروةردطار دةرِوانيَت
رِاستيدا ناتوانريَت تةصةورى ضاكى دَلةكان بكريَت جطة لةطةأل ضاكى كردةوةكان نةبيَت ، لة

نةش تةصةورى ضاكى كردةوةكانيش دةكريَت جطة لةطةأل ضاكى دَلةكان نةبيَت ، وة ثيَغةميةرى 
 ئةوةى بة جوانرتين شيَوة رِوونكردووةتةوة . خواش 

َفنَّ ه لَتُقيُمنَّ ُصفوَفُكم أو لَيُخالِ ـ)) أقيموا ُصفوَفُكم ـ ثالثاً ـ ، واللَّ دووةم : فةرموودةى : 

، واتة : سآ جار ثيَى فةرموون : رِيزى نويَذةكانتان رِيَك خبةن ، سويَند بيَت  ن ُقلوبُِكم ((ـَبي
زى دةخاتة اواـواى ثةروةردطار جيـان رِيَك دةخةن ، يان خـار رِيزى نويَذةكانتـواى ثةروةردطـبةخ

 انةوة .ـنيَوان دَلةكانت
ثاشان دوابةدواى هيَنانةوةى ئةو فةرموودةيةى سةرةوة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِمحةت بيَت ـ 

ٌر من النَّاِس ، و إن كاَن ـى أمٍر ال َيعَلُمه َكثيـحديِث َدليٌل واِضٌح علـي الـ)) فدةفةرموويَت : 

ي َفساِد الباطِن ، و العكُس ـُر فـو أنَّ َفساَد الظَّاهِر يؤثِّ ي ِعلِم النَّفِس ، َوهـَصاَر َمعروفاً ف

ُض لـمعنى أحاديُث َكثيـذا الي هـبالعكِس ، و ف ي ـِجها فـخريـجمِعها و تـرٌة ، لَعلَّنا َنتَعرَّ

. واتة : بةَلطةيةكى ئاشكرا لةم فةرموودةيةدا هةية  (1) ((ـ ى الَعَتَـ  هُ ـاَء اللَّ َش  نْ ُمناسبٍة أخرى إِ 
ضى بووتة شتيَكى ئاشكرا لة خةَلك نايزانيَت ، ئةطةرةبارةت بة بابةتيَك كة زؤريَك لةس

يدا ، ئةويش بريتية لةوةى كة خراثى رِووكةش كاريطةرى هةية لةسةر خراثى دأل و ساندةرون
انة دةبيَتةوة ، فةرموودةيةكى زؤريش هةية كة ناوةوةى مرؤظ ، ثيَضةوانةكةشى كاريطةرى ثيَةو

ئةم واتاية بطريَتة خؤ ، بةَلكو ـ بة ويستى خواى ثةروةردطار ـ بتوانني كؤيان بكةينةوة و 
 تةخرجييشيان بكةين لة جيَطة و بؤنةيةكى تردا .
كردووةتةوة لة ئةمةى بة باشرتين شيَوة رِوون وة ئةوةشى فةرمووة كة ثيَغةمبةرى خوا 

؛ إذا َصَلحت َصَلح  جسِد ُمضغةً ـي الـ)) ... أال وإنَّ فموودةكانيدا ، وةكو فةرموودةى : فةر

ُه ؛ وإذا َفَسدت َفَسد الـال ُه ، أال وهَي الَقلُب ((ـجسُد ُكلُّ ، واتة : ئةوةش بزانن كة  (2) جسُد ُكلُّ

                                                
(1)

 . ( 1/31: ، لشلبانـي ) السلسلة الصحيحة  

(2)
 . ( 15ـ  14 : نـحيـرياض الصال) و ( ،  1/28َرَأ لِِدينِِه : ـان ، َباب َفْضِل من اْستَبْ ـنفسه ، كتاب اإليم)  
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، وة ئةطةر  ثارضة طؤشتيَك لة لةشدا هةية ، ئةطةر ضاك بيَت ، لةش هةمووى ضاك دةبيَت
 خراث بيَت هةموو لةش خراث دةبيَت ، كة ئةويش دَلة .

لة بةر هةموو ئةو فةرموودانة ضةندةها فةرموودةى تر ـ كة ثيَشةوا ئةلبانى بةبةَلطة 
هيَناويةتيةوة بؤ جيَطري كردن و سةملاندنى ثةيوةندى نيَوان رِووكةش و دَلدا ـ زانايانى ئيسالم 

كة ثةيوةندى لة نيَوان رِووكةش و دَلدا نةبيَت ، هةروةكو مورجيئة  ئةوةيان بة مةحاأل زانيوة
ُر فـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (دةيَليَن ، ثيَشةوا  ي العادِة أنَّ ـ)) ال ُيتصوَّ

ًا بانَّ اللَّ  َرُجالً يُكوُن ُمؤمناً  وما َجاَء بِِه   ريعِة النبيـه أوجَب عليِه الصالَة ، ُملتِزماً لِشـبِقلبِِه ، ُمقرَّ

 َفيَمتَنُِع َحتى ُيقتََل ، َوَيكون مع ذلَك ُمؤِمناً فـ، يأُمُرُه ول
الةِ ي الباطِِن ، وال َيُكوُن إال ـيُّ األمِر بالصَّ

ِمنُه ، حاِل َكِذباً ـذهِ الي ال افعُلها كاَن هذا القوُل َمَع هـَر أنـها َغيـكافِراً . َولَو قاَل : أنا ُمقرٌّ بوجوب

ه ، أو َجَعَل َيقتُل نبي اً ـا فيِه كالُم اللَّ حشِّ َوَيقوُل : أشهُد أنَّ مـي الـمصَحَف فـو أَخَذ ُيلقي الا لـكم

 ي إيمـاَن القلِب .ـاِل التي ُتنافه ، َونحو ذلك من األفعـُه َرسوُل اللَّ ِمن األنبياِء َوَيقوُل : أشهُد أنَّ 

َذا ا أظهَرُه من القوِل ، َفهَ ـحاِل ، كان كاذباً فيمـذِه المَع هفإذا قاَل : أنا مؤمٌن بِقلبي 

بَْهُة فِ َينْبَِغي َتَدبُُّرُه َفَمْن عَ َمْوِضُع ـالْ  الْبَاِب َوَعلَِم َذا ي هَ ـَرَف اْرتِبَاَط الظَّاِهِر بِالْبَاطِِن َزالَْت َعنُْه الشُّ

ُه إَذا َأقَ َأنَّ َمْن قَ  َأْو  َواْمتَنََع َعْن الِْفْعِل اَل ُيْقتَُل  ـ رَّ بِالُْوُجوِب ـ أي وجوب الصالةاَل ِمْن الُْفَقَهاِء َأنَّ

بَْهةُ  ُه َدَخَلْت َعَليِْه الشُّ جهمية َواَلَّتِي َدَخَلْت ـُمْرِجئَِة والـى الْ ـالَّتِي َدَخَلْت َعلَ  ُيْقتَُل َمَع إْساَلِمِه ؛ َفإِنَّ

َراَدَة الْ ـَعلَ  ِة اَل َيُكوُن بِ ـى َمْن َجَعَل اإْلِ َهَذا َكاَن ـْيٌء ِمْن الِْفْعِل ، َولِ ـَها َش ـَجاِزَمَة َمَع الُْقْدَرِة التَّامَّ

ْم فِ ـُمْمتَنُِعوَن ِمْن َقتِْل َهَذا ِمْن الُْفَقَهاِء َبنَْوُه َعلَ ـالْ  يمَ » ي ـى َقْوهِلِ اَل ـَوَأنَّ اأْلَْعمَ « اِن ـَمْسأَلَِة اإْلِ

ي َم َأنَّ ِجنَْس اأْلَْعمَ ـمَ لَيَْسْت ِمْن اإْلِ اَن الَْقْلِب التَّامِّ ـاِن الَْقْلِب َوَأنَّ إيمَ ـاِل ِمْن لََواِزِم إيمَ ـاِن َوَقْد َتَقدَّ

يمَ ـاِل الظَّاِهَرِة مُ ـْيٍء ِمْن اأْلَْعمَ ـبُِدوِن َش  ِمْن  اً اِن َأْو ُجْزءـْمتَنٌِع َسَواٌء َجَعَل الظَّاِهَر ِمْن لََواِزِم اإْلِ

َم َبيَاُنُه . َوِحينَئٍِذ َفإَِذا َكاَن الَْعبُْد َيْفَعُل َبْعَض الْ ـاِن َكمَ ـيمَ اإْلِ  ُرُك َبْعَضَها َكاَن ـَمأُْموَراِت َوَيتْ ـا َتَقدَّ

يمَ   . (1) اِن بَِحَسِب َما َفَعَلُه ((ـَمَعُه ِمْن اإْلِ
                                                

(1)
 ( . 1/163: ، البن تيمية ان األوسط ـ( ) اإليم 615/ 7: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م 
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دانى بةدأل ئيمانى هةبيَت ، ووة تةصةور ناكريَت كة ثياويَك بارو دؤخى ئاساييدا ئةواتة : لة
شةريعةتةكةى اى ثةروةردطار نويَذى لةسةر فةرزكردبيَت ، وثابةنديش بيَت بةبةوةدا نابيَت كة خو

دةكات يَاربةدةستى موسَلمانان فةرمانى ثى هاتووة ، كةضى كة كيَ، و ئةوةش كة ث ثيَغةمبةر 
 وةشدا بووتريَت : ئةو كةسة لة دأل و ناخيداطةأل ئةنويَذناكات تاكو دةكوذريَت ، لة نويَذكردن ئةوبة

!! ئةطةر بشَليَت : من دان دةنيَم بة ثيَويستى نويَذ ، ئيمانداريَكى تةواوة !!! و بةكافريش دانةنريَت !
طةأل ئةو بار و حاَلةى كة بامسان ليَوةكرد درؤيةكة ةجنامى نادةم !!! ئةم ووتةيةى لةجطة لةوةى كة ئ

ى كة هةستيَك بة فرِيَدانى قورئان بؤ ناو ثيسى ، و بَليَت : طةواهى و لةوةوة ، هةروةكو ئةوة
ستيَت بةكوشتنى ! يان هةَلدةداية ووتةى خواى ثةروةردطارة !!شايةتى ئةوة دةدةم كة : ئةوةى كة تيَي

كة : ئةمة ثيَغةمبةرى خواية  شايةتى ئةوة دةدةمثيَغةمبةريَك لةثيَغةمبةران ، ودةَليَت : طةواهى و
 دَلدا بةتالَ دةكاتةوة و ثيَضةوانةيةتى .كة ئيمان لةوة هاوشيَوةى ئةو كرادارانةى  !!!

ووتة دةرى برِيوة م ، ئةوا درؤى داوةى لةوةى كة بةحاَلةدا ئياندارم بةدَلئةطةر بَليَت : من لةم بار و
ثةيوةندى رِووكةش بة ناوةرِؤك  !!!! ئةمة جيَطايةكة ثيَويستة تيَرامانى تيَدا بكريَت ، ئةو كةسةى

َليَى رِةويةتةوة ، وة دةزانيَت ئةو شةرع زانةى كة توشى شوبهة نةبووة لةم باسةدا و دَلةوة بزانيَت ، ئةواو
وا دةَليَت : ئةطةر كةسيَك دان بنيَت بة ثيَويستى ـ واتة ثيَويستى نويَذ ـ رِيَطرة لة ئةجنامدانى ، ئة

طةأل موسَلمانيَتى ئةو كةسة ، ئةوا ئةو جؤرة شةرع زانانة كةوتوونةتة لةناكوذريَت ، يان دةكوذريَت 
كةسانة بووة كة ئةو شوبهةيةى كة تووشى مورجيئة و جةهميةكان بووة ، يان ئةوةى كة تووشى ئةو 

توانريَت هيض بةشيَكى داوةتةوة كة دةطومانيان لةطةأل تواناى تةواودا وا ليَكيَوويستى تةواوى ب
كوشتنى ئةو جؤرة ئةمة ئةو شةرع زانانةى كة رِيَطربوون لةةَلدا نةبيَت !!!! وة لةبةر طكردةوةى لة

ردووة كة : كردةوة بةشيَك نية لةئيمان ، ثرسةى ئيمان بيناكئةو بؤضوونةيان لةسةر ئةو باس و كةسانة
نى دأل ، و ئةوةش خوازراوةكان ئيمايةكيَكة لةثيَشدا ئيَمة ئةوةمان رِوونكردةوة كة رِةطةزى كردةوة وة لة

كة ئيمانى تةواوى دأل بةبآ شتيَك لة كردةوةكانى رِووكةش و ئةندامةكان هةرطيز نابيَت ، بةبآ 
مان دةزانيَت يان نة ، ئيرِوكةش بةخوازراو ، يان بة بةشيَك لةنيَوان ئةوةى كة ئةو كةسة ى لةجياواز

رمان ثيَكراوةكان بكات ، وواز فةيَك لةاتةدا هةر بةندةيةك كة برِثيَشدا باسكرا ، وة لةو كهةروةك لة
 هةنديَكيان بهيَنيَت ، ئةوا ئيمانى ثيَية بةثآ ئةوةى كة كردوويةتى .لة
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 : سةر ئيمانكاريطةرى سةرثيَضى و تاوان لة:  ى ثيَنجةمواةنب
 ةف سةباةرت بةوةى كة ئايا كردن ونةكردنى تاوان كاريطةرى لةمةنهةجي سةلبريوباوةرِ و

ئةوةية كة بؤضوونى ميانرِةوة لةنيَوان خةواريج  باوةرِى تاكى باوةرِدار هةية يان نة ؟وسةر ئيمان 
بةتاَلكةرةوةى ئيمانة ، كان دةيَليَن كة : تاوان هؤكار ومورجيئةدا ، نة ئةوة دةَليَن كة خةوارجيةو

 يَتةوة !!! لةةجنامدا ئةوا ئيمانةكةى بةتالَ وثوضةلَ دةبواتة : ئةطةر كةسى ئيماندار تاوانيَكى ئ
سةر ئيمانى تاك نةخري تاوان هيض كاريطةريةكى لة بةرامبةرى ئةمانيشدا موجيئةكان دةَليَن :

!!! ووتةى ميانرِةوى ئةهَلى سوننة ئةوةية كة : تاوان و سةرثيَضى كاريطةرى لةسةر  (1)نية 
)) وِمن ـ ضى فةرمووة :  ـ بة رِةمحةت بيَت ) ابن تيمية (ئيمان و باوةرِى باوةرِدار هةية ، ثيَشةوا 

يَن واأليم نة : أنَّ الدِّ اَن َقوٌل َوَعَمٌل ، َقوُل القلِب واللِّساِن ، َوَعمُل القلِب ـُأُصوِل أهِل السُّ

روَن ـاَن َيزيُد بالطَّاعِة َوَينُقُص بالـجوارِح ، وأنَّ اإليمـواللِّساِن وال معصيِة ، َوهم َمَع ذلَك ال ُيكفِّ

ُة اإليمـا َيفَعُلُه الـي والكبائِر كمـمعاصـبُمطَلِق الأهَل الِقبلِة  انيَُّة ثابِتٌَة مع ـخوارُج ، بل األخوَّ

ءٌ فَات ِبَاٌع  ] ي آيِة الَقصاِص :ـف ـى الَعَتَهُ وَانَحَسُبْـ اَل ا قـي ، َكمـمعاصـال ِخيهِ ََشْ
َ
َفَمْن ُعِِفَ َلُ مِْن أ

ْصلُِحوا بَيْنَُهَما  ] ، وقال : ( 178) البقرة :  [بِالَْمْعُروِف 
َ
ِإَوْن َطائَِفتَاِن مَِن الُْمْؤمِننَِي اْقتَتَلُوا فَأ

ِ فَإِْن فَاءَْت فَ  ْمرِ اَّللذ
َ
ْخَرى َفَقاتِلُوا الذِِت تَبِْْغ َحِتذ تَِِفءَ إََِل أ

ُ
ْصلُِحوا فَإِْن بََغْت إِْحَداُهَما لََعَ اْۡل

َ
أ

قْسِ 
َ
َ ُُيِبُّ الُْمْقِسِطنَي  إِنذَما الُْمْؤمِنُوَن إِْخوَةٌ بَيْنَُهَما بِالَْعْدِل َوأ  ( 10ـ  9حجرات : ـ) ال [ُطوا إِنذ اَّللذ

معتِزلُة ، ـُه الا تقولُ ـاِر كمي النـخلِّدونُه فـِة ، وال يـيَّ اسم اإليمـاِن بالكليَّ ـِملِّ ـ، وال يسلبوَن الفاِسَق ال

) النساء :   [َفَتْحرِيُر رََقَبٍة ُمْؤمِنٍَة  ] : ـى الَعَتَـ ولِه ي مثِل قـي اسم اإليمـاِن فـُل فبل الفاِسُق يدخ

ِيَن  ] : ـى الَعَتَـ ولِِه ي قـا فـمطلِق كمـي اسم اإليمـاِن الـد ال يدخُل ف، وق ( 92 إِنذَما الُْمْؤمِنُوَن اَّلذ
ُ وَِجلَْت قُلُوبُُهْم ِإَوذَا تُلِيَْت َعلَيِْهْم آيَاتُُه زَاَدتُْهْم إِيَمانًا    ، َوقولهُ  ( 2) األنفال :  [إِذَا ذُكَِر اَّللذ

 زَّ ال ـينِ  َيزْ اَل  »: 
 اَل ٌن ، وَ مِ ؤْ َو مُ هُ ِرق وَ ـَيْس  نَ ـيْ حِ ُق ارِ ِرُق السَّ ـ َيْس اَل ٌن ، وَ مِ ؤْ َو مُ هُ وَ  ـينِ َن َيزْ ـيْ ي حِ ـانِ

                                                
(1)

ى اخـتالف ـمرجئة علــ( : )) و قالـت الـ 223/  7 :الفتاوى ) ي ـف ـ  هُـاللَّ هُمَحِرَـ قال شيخ اإلسالم  

 ان (( .ـال تذهب الكبائر و ترك الواجبات الظاهرة شيئًا من اإليم فرقهم :
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ا هَ يْ ِه فِ يْ لَ اُس إِ ُع النَّ فَ ٍف َيرْ رَ ـاَت َش ًة ذَ ـبَ هْ ـ َينتَِهُب نَ اَل ٌن ، وَ مِ ؤْ َو مُ هُ ا وَ هَ ـبُ رَ ـَيْش  نَ ـيْ َر حِ مْ َخ ـَرُب الْ ـَيْش 

انِِه ـناقُص اإليمـاِن ، أو مؤمٌن بإيمو مؤمٌن ، ويقولوَن : ه « ِمنٌ ؤْ َو مُ هُ ا وَ ِهبُهَ تَ َينْ  نَ ـيْ حِ  ُهمْ ارَ َص بْ أَ 

 . (1) ِم ((مطلَق وال ُيسَلُب مطلَق االسـرتِِه ، فال ُيعطى االسَم الـفاِسٌق بكبي
واتة : وة يةكيَك لة بنةواكانى ئةهلى سوننة ئةوةية : كة ئايني و ئيمان ووتة و كردةوةية ، 

ئةندامةكان ، وة ئيمان بة طويَرِايةَلى زياد ، ووتةى دأل و ووتةى زمان ، كردةوةى دأل و زمان و 
دةكات ، و بة سةرثيَضيش كةم دةكات ، كةضى لةطةأل ئةوةشدا ئةهلى سوننة موسَلمانانى 
ئةهلى قيبلة و رِووطة تةكفري ناكةن بة تاوانى رِةها ، و تاوانة طةورةكان ، هةروةكو خةوارجيةكان 

ةطةأل ئةو تاوانانةش برايةتى لة سةر بنةواى ئةجنامى دةدةن ، بةَلكو لةالى ئةهلى سوننة ل
سنور و ى ةكانئيمان هةر دةميَنيَتةوة لةطةأل ئةو تاوانانةش ، هةروةكو خواى ثةروةردطار لةئايةت

ءٌ فَات ِبَاٌع بِالَْمْعُروِف  ]دا فةرموويةتى : ـ ) القصاص ( كانسزا ِخيهِ ََشْ
َ
 [َفَمْن ُعِِفَ َلُ مِْن أ

ْصلُِحوا بَيْنَُهَما فَإِْن بََغْت إِْحَداُهَما  ]، وة فةرموويةتى : 
َ
ِإَوْن َطائَِفتَاِن مَِن الُْمْؤمِننَِي اْقتَتَلُوا فَأ

ْصلُِحوا بَيْنَُهَما بِالْ 
َ
ِ فَإِْن فَاءَْت فَأ ْمرِ اَّللذ

َ
ْخَرى َفَقاتِلُوا الذِِت تَبِْْغ َحِتذ تَِِفءَ إََِل أ

ُ
َعْدِل لََعَ اْۡل

قِْسُطوا إِنذ 
َ
َ ُُيِبُّ الُْمْقِسِطنَي  إِنذَما الُْمْؤمِنُوَن إِْخوَةٌ  َوأ ، وة ناوى تةواوى ئيمان بةطشتى  [اَّللذ

لةتاوانباران و فاسقانى ئةم ئوممةتة ناكةنةوة ، و ناشَليَن بةهةتا هةتايى لةدؤزةخدا دةميَننةوة ، 
فاسق ناوى ئيمان  هةروةكو موعتةزيلة مةزهةبةكان دةيَليَن ، بةَلكو كةسانى تاوانبار و

، وة  [َفتَْحرِيُر رََقَبٍة ُمْؤمَِنٍة  ]دةيانطريَتةوة ، هةروةكو خواى ثةروةردطار فةرموويةتى : 
إِنذَما  ]لةوانةش نةرِواتة ذيَر ناوى ئيمانى رِةهاوة ، هةروةكو خواى ثةروةردطار فةرموويةتى : 

ُ وَِجلَْت  ِيَن إِذَا ُذكَِر اَّللذ ، وة ئةو  [قُلُوبُُهْم ِإَوذَا تُلِيَْت َعلَيِْهْم آيَاتُُه زَاَدتُْهْم إِيَمانًا  الُْمْؤمِنُوَن اَّلذ
تيَيدا فةرموويةتى : زيناكار لةكاتى زيناكردنةكةيدا  فةرموودةيةى كة ثيَغةمبةرى خوا 

ئيمانى تيَدا ناميَنيَت ، دزيش كاتيَك كة دزيةكةى دةكات ئيمانى تيَدا ناميَنيَت ، مةخيؤريش 
وة شتيَكى طرانبةهاش ـ كة خةَلك بةطةورةى  تى مةخيواردنةوةكةى ئيمانى تيَدا ناميَنيَت ،كا

دةزانن و جيَى تيَرِوانينيانة ـ نادزيَت ونابات لةدةستكةوتةكانى جةنط ـ واتة : غةنيمة ـ ئةوا 

                                                
(1)

 ( . 152ـ  151/ 3:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) م 
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و جةماعة ـ . وة دةَليَن ـ واتة : ئةهلى سوننة كاتيَك دةيدزيَت و دةيبات ئيمانى تيَدا ناميَنيَت 
: ئةو جؤرة كةسة ئيمانداريَكى ئيمان ناتةواوة ، يان ئيماندارة بة ئيمانةكةى ، و تاوانبار و 

داوة ، واتة ناوى رِةهاى ئيمانى نادريَتآ ، و رِةها و يفاسقيشة بةو تاوانة طةورةيةى كة ئةجنام
 ناسنريَتةوة . ـآموتَلةقي ئيمانى ل

اءِ ـي بـاِب األسمـأهـل السنة ـ ف: )) وهم ـ أي وة لة ووتةيةكى تريدا فةرموويةتى : 

ِة الـوعيِد : َوَسٌط بيواألحكاِم والوعِد ال َن ـمسلميـجعلوَن أهَل الكبائِِر من الـذين يَ ن الوعيديَّ

بوـاِن بالكليَّ ـهم ِمن اإليمـونخِرجـي النَّار ويُ ـخلَّديَن فـمُ  َن ـ، وبي َن بِشفاعِة النبيِّ ِة ، َوُيَكذِّ

اِق ِمثُل إيمـذين َيقولوَن : إيممرجئِة الـال  ، واتة : ئةوان ـ ئةهلى (1) اِن األنبياِء ((ـاُن الُفسَّ
ةميانى سزا ثسوننة و جةماعة ـ ميانرِةوون لةباس وثرسى ناو وئةحكام ومذدة بةضاكةكاران و

اوانى طةورة لة سةر كةسانى خاوةن تحوكم دةدةن بة نيَوان وةعيديةيةكان كةدانى تاوانباران : لة
ئيمان دةريان دةكةنة موسَلمانان كة بةهةتا هةتايى لةئاطرى دؤزةخ دةميَننةوة ، و بةتةواوى لة

نية ، و  شةفاعةتى ثيَغةمبةرى خوا كافريان دةزانن ـ باوةرِيشيان بةدةرةوة ـ واتة : بة
وانباران وةكو ئيمانى ثيَغةمبةرانة ـ صةآلت و سةالمى تاسق ومورجيئةدا كة دةَليَن : ئيمانى فا

 خوايان لةسةر بيَت ـ .
ثيَشةوا ئةلبانيش لة ووتةيةكيدا كاريطةرى تاوان و سةرثيَضى لة سةر ئيمان و باوةرِى 

ر ـَُمعتَبـاِء الـدًا من الُعلم)) وال أعتقُد أنَّ أحئيماندار دةخاتة رِوو ، و دةفةرموويَت :  َمْن ريَن ُيَكفِّ

ه أعلم ، ـحديِث واللَّ ـا ُيفيُدُه ظـاهُر الـمـلـُه ، ِخالفاً ل َر ُمستَِحلٍّ ـَتَرَك َصوَم رمضاَن َمثاَلً غي

ا ـمـة مـذِه األركاِن األربعِة العمليَّ ي أداِء ُركٍن واحٍد من هـا ال َشكَّ فيِه أنَّ التساهَل فـم  ـوم

ُض فاع ُجِل وبيـبي »:  ولُه ى ذلَك قــا أشاَر إلي الكفِر ، كمـَل ذلَك للوقوِع فُيعرِّ ن ـَن الرَّ

                                                
(1)

 ( . 374/ 3: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م 

نِة وال اق أهِل الـجمـوقاَل أيضًا : )) َوَمذَهُب أهِل السُّ ِة ليسوا مـاعِة أنَّ ُفسَّ ا ـاِر كمـي النَّ ـخلَّدين فـملَّ

ين واإليمـَن فـمعتزلُة ، وليسوا كاِمليـخوارُج والـِت اللقا هم َحسناٌت وسـيئاٌت ، ـاِن والطاعِة ، بل لـي الدِّ

 . ( 7/679: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) مهذا الثَّواَب (( ـهذا الِعقاَب وبِ ـَيسَتِحقُّوَن بِ 
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الِة ـالُكفِر والشِّ  الِة أن َيموَت علهـى من تَ ـفيُخشى عل (1)« رِك َترُك الصَّ ى الُكفِر ـاوَن بالصَّ

، واتة : وة لةو باوةرِةدا نيم كة هيض يةكيَك لةو زانايانةى كة  (2) ى ((ـاله تعـوالعياُذ باللَّ 
ونة ـ تةرك كردووة حيساب بؤ ووتةيان دةكريَت ، ئةو كةسة بةكافر بزانيَت كة رِؤذووى ـ وةك منو

دةكةويَت نيَت ، بةثيَضةوانةى ئةوةى كة لةرِووكةشى فةرموودةكةوة دةرحةآلَلى داب، بآ ئةوةى بة
ريش زاناترة ، وة يةكيَك لةو رِاستيانةى كة طومانى تيَدا نية ئةوةية : كة ، خواى ثةروةردطا

ئةجنامدانى هةر يةكيَك لةو ضوار بنةوا كرداريانة ، لةوانةية كة ى لةكةمتةرخةم
 فةرموودةكةى ثيَغةمبةرى خوا ى كةوتنة كوفر بكات ، هةروةكو لةئةجنامدةرةكةى تووش

و هاوةَلريِياردان وازهيَنانة نيشانةى جياكةرةوةى نيَوان مرؤظ و بآ باوةرِى  »دةكات : يَئاماذةى ث
نويَذ ترسى ئةوةى ليَدةكريَت لةسةر بآ ئةو كةسةى كة كةمتةرخةمى بكات لةبؤية  «نويَذ لة

 باوةرِى مبريَت ، خواى ثةروةردطار ثةنامان بدات .
بة ووتةى مورجيئة طومرِاكان داناوة  وة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةو ووتةيةشى

كة دةَليَت : هيض تاوانيَك كاريطةرى لة سةر ئيمانى تاك نية ، و هيض زيانيَكى ثآ ناطةيةنيَت ، 
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة  ) الطحاوي (ئةوةش لة ليَكدانةوة و لةسةر نووسينى ووتةيةكى ثيَشةوا 

ة ناشَليَن : تاوان واتة : وَمن َعِمَلُه (( ـاإليمـاِن َذنٌب لِ  عَ م رُّ ـوُل : ال َيض)) وال َنقفةرموويةتى : 

)) ُقلُت ةسةى كة ئةجنامى دةدات ، ئةويش فةرمووى : ئيماندا ، بؤ ئةو كطةأل بوونى زيانى نية لة

َحقِّ ي ـى التكذيِب بآياِت الوعيِد وأحاِديثِه الواِرَدِة فـمؤدِّي إلـمرِجئِة الـ: وذلَك ألنَّه ِمن َقوِل ال

ِة ، وأنَّ َطوائَِف ِمنهم َيدُخلوَن النَّاَر ثم يَ  فاعِة أو بَِغيـالُعصاِة من هذه األمَّ ِرها ـخُرجوَن ِمنها بالشَّ

: ئةوةش لةبةر ئةوةى كة ئةوة ووتةى  (واتة : ثيَشةوا ئةلبانى  )، واتة : وة دةَليَم  (3) ((

                                                
(1)

اَلَة : ـان ، َباب َبيَاِن إِْطاَلِق اْسِم الُْكْفِر علـ) صحيح مسلم ، كتاب اإليم   ( . 1/88ى من َتَرَك الصَّ

(2)
 ( . 1/212: ، البن تيمية ) السلسلة الضعيفة  

(3)
 ( . 1/ هامش  61رح العقيدة الطحاوية : ـ) ش 

ر ـاهيــمـوجن األحنـاف ـمذكور صورياً ـ بيــخالف الـ)) ... ثم كيف يصح أن يكون ال وة فةرموويةتى :

 انـي بكـر الصـديق ! بـل كإيمــان أبــي كإيمــانــيقـول : إيم جيزون ألفجـر واحـد مـنهم أنـاء ـ . وهم يـالعلم
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يةتانةية كة هةرِةشة لة تاوان باران دةكةن مورجيئةية ، و ئاكامةكةشى بةدرؤدانانى هةموو ئةو ئا
، و ئةو فةرموودانةش كة لةو بارةيةوة و سةبارةت بة تاوانبارانى ئةم ئوممةتة هاتوون ، ئةوةى كة 

 تيَيدا هاتووة كة كؤمةآلنيَك ليَيان دةضنة ئاطرةوة و ثاشان بةشةفاعةت و جطة لةوةش دةردةضن .
ثرس و موو ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وةكو هةكةواتة : لةم ثرس و باسةشدا ثيَشةوا 

سةلةفى صاَلح ، و ثيَضةوانةشة يانى ئةهلى سوننة و اباسةكانى ثيَشوو هاودةنطة لةطةأل زان
 طةأل مورجيئةى طومرِادا .لة

وة ئةوةش كة زياتر ثاَلثشتى ئةم رِاستية بكات ئةوةية كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت 
 ( 54) كتاب الصالة : ص كتيَبى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة ) ابن القيم (بيَت ـ ووتةيةكى ثيَشةوا 

تةكةش دةطيَرِيَتةوة لةم باسةدا ، و ئيقرِارى دةكات ، بآ ئةوةى هيض شتيَكى لةسةر بَليَت ، وو
 ئةوةية كة فةرموويةتى :

القول و ان مركبة من قول و عمل .ـ)) و هاهنا أصل آخر ، وهو أن حقيقة اإليم

و  ان : قول القلب ، وهو االعتقاد ، وقول اللسان ، وهو التكلم بكلمة اإلسالم .ـقسم

 جوارح .ـان : عمل القلب ، وهو نيته وإخالصه ، وعمل الـالعمل قسم

م تنفع بقية ـاله ، وإذا زال تصديق القلب ، لـاألربعة ، زال اإليمـان بكمذه فـإذا زالت ه

 افعة .ها نـا وكوني اعتقادهـرط فـزاء ، فـإن تصديق القلب شاألج

                                                                                                                                      

 جيزونـى مـذهبهم هـذا اليــ! كيف وهـم بنـاء علـ ـ  المُالسَّوَ الةُالصَّ هِيْلَعَـ  ريل وميكائيلـن وجبـمرسليـاألنبياء وال

 هـبل يقول : أنا مؤمن حقاً ! واللَّ  ، ـى الَعَتَـ  هــ أن يقول : أنا مؤمن إن شاء اللَّ اً ـا كان فاجرًا فاسقـألحدهم ـ مهم

َما الُْمْؤِمُنونَ ]  يقول : ـ لَّجَوَ زَّعَـ  ُ وَِجلَْت قُلُوبُُهْم ِإَوَذا تُلَِيْت َعلَيِْهْم آيَاتُُه َزاَدتُْهْم إِيَماناً  إِنذ ِيَن إَِذا ُذكَِر اَّللذ اَّلذ
ا َرزَْقَناُهمْ  َرب ِِهمْ َولََعَ  َلةَ َوِممذ ِيَن يُقِيُموَن الصذ ُوَن اَّلذ اً  َيَتَوَّكذ ولَئَِك ُهُم الُْمْؤِمُنوَن َحق 

ُ
( 4ـ  2) األنفال: [ ُينْفُِقوَن أ

ِ قِيَلً  ] ْصَدُق ِمَن اَّللذ
َ
خالف حقيقـي ؟ ـي أن الــجال للشـك فــ... فهل بعـد هـذا مـ ( 22) النساء :  [ َوَمْن  أ

ر مـا ـان ( فإنـه خيــى كتاب شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة : ) اإليمــرجع إلـمسألة فليـي هذه الـن شاء التوسع فوم

 . ى العقيدة الطحاوية (ـعل ـ هُاللَّ هُمَحِرَـ ي ـ) نقـاًل عن تعليق الشيخ األلبانموضوع (( ـي هذا الـف ألف
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مرجئة وأهل ـن الـمعركة بيـوإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق ، فهذا موضع ال

نه ال ينفع التصديق مع انتفاء عمل ان ، وأـى زوال اإليمـجمعون علـالسنة ، فأهل السنة م

ن ـركيـمشـم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والـا لـحبته وانقياده كمـالقلب ، وهو م

 . (( اً وجهر اً ر  ـالذين كانوا يعتقدون صدق الرسول ، بل ويقرون به س
ثيَكهاتووة لة : واتة : وة ليَرةدا بنةوايةكى تر هةية ، ئةويش ئةوةية : كة رِاستى ئيمان 

ووتةش دوو بةشة : ووتةى دأل ، كة بريوباوةرِة ، و ووتةى زمانيش ، كة ووتنى  . ة وكردةوةووت
وة كردةوةش دوو بةشة : كردةوةى دأل ، كة نيةت  . (واتة : شايةتومان  )ووشةى ئيسالمة 

 وئيخآلصيَتى ، لةطةأل : كردةوةى ئةندامةكان .
يش بةتةواوى ناميَنيَت ، وة ئةطةر بةرِاست دانانى دأل نةما ، ئةطةر ئةم ضوارة نةما ، ئيمان

بريوباوةرِيدا ، نكة بةرِاست دانانى دأل مةرجة لةيَكيان نابيَت ، ضونوبئةوا بةشةكانى ترى هيض 
 ئةوةش كة سود بةخش بيَت .

جةنطى طةأل بريوباوةرِى بةرِاست دانانى ، ئةوة ئيَرةية شويَنى لة نةما دأل وة ئةطةر كردةوةى
بةرِاست  مورجيئة وئةهلى سوننة ، ئةهلى سوننة كؤرِان لةسةر نةمانى ئيمان ، و ئةوةش كة نيَوان

ضى ، هةروةكو خؤشةويستى و مَلكةمانى كردةوةى دأل ، كة بريتية لةطةأل نةدانانى دأل سودى نية لة
ـ بةنهيَنى وئاشكراش  ، بةَلكو دانثيانان بةوة رِاست دانانى ثيَغةمبةرى خوا ضؤن بريوباوةرِى بة

 هاوةَلربِياردةران نةبوو .ـ سودى بؤ ئيبليس وفريعةون وطةلةكةى وجولةكة و
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  ئةلَبانى و خؤ بةرى كردنى لة ئيرجا و دذايةتى كردنى بؤيان
 

ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وةكو هةموو زانايانى سةلةفى صاَلح و ثيَشينى خؤى 
هةستاوة بة بةرثةرضدانةوةى الرِيَبووان ، و دةرخستنى طومرِايى و خراثةكانيان ـ زيادرِةويكار بن 

اريج بن ، يان كةمرِةويكار ، بةواتايةكى تر : شويَنكةوتوان و هةَلطرانى بريى زيادرِةويكارى خةو
ـ ئةوةش كة ليَرةدا شويَنى مةبةست و ليَدوان بن يان هةَلطرى بريى كةمرِةويكارى مورجيئة 

طروثى طومرِاى مورجيئة ، ئةوةش بة ضةند شيَوةيةك رثةرضدانةوة و خؤبةريكردنيةتى لةبيَت بة
 ، هةروةك لةم خاآلنةى خوارةودا ئاشكرا دةبيَت :

 :باسةكانى ئيماندا ئةهلى حةديس وسةلةفى صالَح لةثرس و خؤدانة ثالَ:  يةكةم
ةت بيَت ـ بزانيَت كة هةر كةس بيةويَت ئةو ووتة رِاشكاوانةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمح

 ى صاَلح فةرموونيةتى لةباس وسةلةفؤنيسبةتدانى بؤ ئةهَلى حةديس ، وخسةبارةت بة
كةويَت ، و بةرطوآ بكةويَت ، وةى بةئاسانى دةستا دةتوانيَت ئةثرسةكانى ئيمان ، و بريوباوةرِد

 ىى و طوَلزارى ووتة و نوسينةكانئةطةر ئةركى ئةوة خباتة سةر ئةستؤى خؤى كة بةنيَو مروار
ثشتيوانى خواى م ضةند ديَرة بةردةست ـ بةئةم ثيَشةوايةدا بطةرِيَت ، بةآلم ليَرةدا نووسةرى ئة

 تة سةر ئةستؤى خؤى و ضةند دورِ ومرواريةك لةركة خباثةروةردطار ـ هةوَلى ئةوةى داوة ئةو ئة
نى ـ كتيَبة طةوهةر ئاساكاةووتار ودةرسةكانى بيَت يان لةنوسني وووتةكانى ئةو ثيَشةواية ـ ل
طةأل يادخستنةوةى خويَنةر بةو ووتةيةى كة ثيَشينان فةرموويانة : خباتة بةردةست خويَنةر ـ لة

 با بزانني ئةم ثيَشةواية لةم بارةيةوة ضى فةرمووة ؟مشتيَك نيشانةى خةرواريَكة ـ جا 
فةرموودةناسى سةردةم ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة بةرثةض دانةوةيةكى بؤ 

لة رِةشنووسةكةيدا ـ كة تيَيدا بة زوَلم ستةم ثيَشةواى بة تؤمةتى  ي (ـحوالـ) سفر الووتةى 
نارِةوايى هاودةنطى لة طةأل طروثى مورجيئةدا تؤمةتباركردووة !!! ـ خؤى بةرى دةكات لةو 
تؤمةتة و نيسبةتى خؤى داوةتة ثاأل ئةهلى حةديس و خؤى بةسةرخةرانى ئةم كؤمةَلةية 

مذكور ـ أي : ظاهرة ـي من مطالعتي للكتاب الـدا ل)) وقد بدادةنيَت ، هةروةك دةفةرموويَت : 

ي ـحديث فـل الخالفون أهـاء الكالم الذين يـى علمـرد علي الـداً فرة جـه ذو فائدة كبياإلرجاء ـ أن

ي بعض ـاهر فان ( ، مع غلو ظـحة من اإليمـال الصالـان يزيد وينقص ، وأن األعمـم : ) اإليمقوهل
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ي باإلرجاء ـه يرد عليهم ، وغمزنخوارج ، مع أنـى مذهب الـيَّ أنه يميل إلـال إلاراته ؛ حتى ليخعب

جيل ـ خالفاً لبعض رام والتبـحاً ، مع إظهاره االحتـحاً وأخرى تلويـريـرة ؛ تارة تصأكثر من م

مؤلف ـذا رمانا الحديث ... ومع هـر مذهب الـول : األتباع ـ ، وهو يعلم أنني أنصالغالة وال أق

هدي من ـه يـحق ؛ إنـي ِمن الـا اختلف فـمـه وإياه لـا اللَّ دانـه ، وهـه اللَّ ـحـامـاء ... ســإلرجبا

، واتة : وة لة خويَندنةوةمدا بؤ كتيَبى ناوبراودا ـ واتة كتيَبى  (1) راط مستقيم ((ـى صـاء إلـيش
تيَداية بؤ ى ـ ئةوةم بؤ دةركةوتووة كة ضةندةها سودى طةورة ) ظاهرة اإلرجاء (: 

يانى ئةهلى كةالم ، ئةوانةى كة ثيضةوانةى ئةهلى حةديس بوونةتةوة ابةرثةرضدانةوةى زان
، لةطةأل  (ئيمانن م دةكات ، وكردةوة ضاكةكانيش لةةئيمان زياد وك )لةوةياندا كة دةَليَن : 

بةرةو الى ووتةكانيدا ، تةنانةت ئةوةشم ديَتة خةيالَ كة زيادرِةويةكى ئاشكرا لةزؤريَك لة
نةى جاريَك تارثةرضيان دةداتةوة ، وة زياتر لةمةزهةبى خةواريج الى داوة ، لةطةأل ئةوةى كة بة

ئاماذة ، لةطةأل ئةوةى كة ئيحرتام و ئريجائى ليَداوم ، جاريَك بةرِاشكاوى ، وجارى تريش بة
بَليَم : شويَنكةوتوان ـ زيادرِةويكاران !!! نةك يووم ـ بةثيَضةوانةى هةنديَك لةرِيَزيشى بؤ دةربرِ

كةضى خؤشى باش دةزانيَت كة من ثشتيوان و سةرخةرى مةزهةب و بؤضوونى ئةهلى حةديسم 
يَى خؤش بيَت ، خواى ثةروةردطار ل ر تؤمةتبارى كردووين بةئريجا ...... لةطةأل ئةوةشدا نووسة

ضونكة هةر ئةوة ةوايى ، رِبؤ ئةوةى كة جيازبوون تيَيدا لة ئةويش بداتهيدايةتى ئيَمة و
 سةرة بؤ رِيَطاى رِاست .لة دةرى ئةو كةسةى كة ويستىهيدايةت

وة لة ووتةيةكى ترى ئاشكرايدا بةرِاشكاوى تؤمةتى ئريجا دانةثاَلى رِةتدةكاتةوة و باس لةوة 
دةكات كة نزيكةى بيست ساَليَك زياترة ـ ثيَش ئةو ووتةيةى ـ مةنهةجى سةلةف و ئةهلى 

باس و ثرسةكانى ئيمانى نووسيوة و ئيقرِارى كردوون ، كةضى كةسانيَكة  سوننة و جةماعةى لة
 نةزان ئيَستا ديَن و تؤمةتةى ئةوةى دةدةنةثاأل ، ئةوةش لةو ووتةيةيدا كة فةرموويةتى :

جاهل ، حتى جرى ـى قلب هذا الرجل الـربت هذه الِفْرَيُة إلـقلت : فمن أين تس )) فإن

 ؟حق به إثمه ـبذلك قلُمه ، ول

                                                
(1)

 .(  14/949: ، البن تيمية ) سلسلة األحاديث الضعيفة  
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م بصورة عامة ، ومن قـجموع كالمه الـه أعلم ـ من مـي ـ واللَّ ـأقول : يبدو لف ي ـوله فمتقد 

هم ـمعلوم أنـمعتقد ، ومن الـاتريدي المذهب ، مـاصة ـ : أن الرجل حنفي الهذه الِفقرة بصورة خ

يزيد وينقص ان ـأن اإليمريح بـار الصحابة من التصي الكتاب والسنة وآثـاء فال يقولون بمـا ج

هم ال ـحنفية ؛ فإنـا عدا الاء سلفاً وخلفاً مـر العلمـاهيـمـال من اإليمـان ، وعليه جـوأن األعم

رحون بإنكار ذلك عليهم ، حتى إن منهم من ـهم ليصـالفة ؛ بل إنمخـى الـرون علـيزالون يص

الكراهية ( من ) البحر الرائق ي ) باب ـاء فى ـ فقد جـاله تعـأن ذلك ردة وكفر ـ والعياذ باللَّ رح بـص

ان ال يزيد وال ينقص ؛ ألن اإليمـان ـ( : )) واإليم 205/ 8حنفي ( ما نصه ) ـ، البن نجيم ال

 ه ـي هريرة ، أن رسول اللَّ ـراحة ـ حديث أبـخالف ـ صـذا يال (( ... وهـا ليس من األعمعندن

ره ـحديث أخرجه البخاري وغيـ... ـ ال«  ه ورسولهـان باللَّ ـإيم » ال :سئل : أي العمل أفضل ؟ ق

 ( . 107/  2رغيب : ـي ) التـي معناه أحاديث أخرى ترى بعضها فــ ، وف

ا ـد وينقص ـ بمان من األعمـال ، وأنه يزيـه كون اإليمـد فصل شيخ اإلسالم ابن تيمية وجوق

 راجعه من شاء البسط .ـي كتابه ) اإليمـان ( ، فليـال مزيد عليه ـ ف

رين عاماً ، مقررًا مذهب ـ: هذا ما كنت كتبته من أكثر من عش) أي : اإلمام األلبانـي ( أقول 

جهلة ـي ـ اليوم ـ بعض الـان ، ثم يأتـي مسائل اإليمـحمد ـ فـه الـالسلف ، وعقيدة أهل السنة ـ وللَّ 

ى من سوء ما هم عليه من مشتكـه الـى اللَّ ـرموننا باإلرجاء !! فإلـار ، والناشئة الصغار : فيـاألغم

 . (1) جهالة وضاللة وغثاء ((
كويَوة دزةى كردووة و هاتووة ناو دَلى ئةم ثياوة ة ئةطةر بَليَيت : ئةم تؤمةتة لةواتة : و

 نةزانة ، تاكو بة ثيَنووسةكةى نوسيويةتيةوة ، و تاوانةكةى كةوتووةتة سةر ؟
ووتةكةى لةم برِطةيةدا بةشيَوةيةكى طشتى ، و لةئةوا دةَليَم : لةكؤى ووتةكانى ثيَشووى 

بةتايبةتى ـ خواى ثةروةردطاريش زاناترة ـ ئةوةم بؤ دةردةكةويَت كة : ئةم ثياوة حةنةفى 
مةزهةبة ، و بريوباوةرِ ماموريدية ، ئاشكراشة ئةوانة ئةوة ناَليَن كة قورئانى ثريؤز ، و سوننةت 

                                                
(1)

 . ( 33ـ  32: ص ، البن تيمية مد ـأح مد عن مسند اإلمامـ) كتاب الذب األح 
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يَن لةوةى كة بةرِاشكاوى ئةوةيان دةربرِيوة كة : ئيمان زياد و ، و ئاسار و شويَنةوارى هاوةآلن دةيَل
ؤضوونى زانايانى ئيمان ، هةر ئةم بؤضوونةشة بت ، بيَطومان كردةوةش بةشيَكة لةكةم دةكا

حةنةفى مةزهةبةكان ، كة تاكو ئيَستا هةر ثيَشني وسةلةفى صاَلح ، وثاشينانيشيان ، جطة لة
!!! بةَلكو بةرِاشكاوى نكوَلى لةوة دةردةبرِن بةرامبةريان ، سورِن لةسةر ثيَضةوانة بوونةوة 

كوفر و ثاشطةزبوونةوة بزانن ـ خواى ئةوةى كة هةنديَكيان ئةو كارة بةتةنانةت طةشتؤتة 
حنفي ـ  باب ـال ) البحر الرائق ، البن نجيمكتيَبى ار ثةنامان بدات ـ !!! ئةوةتا لةثةروةردط

ات ، ضونكة ئيمان لةالى كةميش دةكئيمان نةزياد و نة »:  هاتووة كة ( 205/ 8الكراهية ، 
ية  ) أبو هريرة (رِاشكاوانة ثيَضةوانةى فةرموودةكةى وة ئةم ووتةيةش بة «كردةوة نية ئيَمة لة
 وا ـة ثيَغةمبةرى خـ، ك را : ض كردةوةيةك باشرتة ؟ ئةويش فةرمووى : ـكيَثرسيارى ل

... فةرموودةكةش ثيَشةوا بوخارى و  « ئيمان بوون بة خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى  »
واتاى ئةم فةرموودةيةش ضةندةها فةرموودةى تر هةن ، لةويش طيَرِايانةتةوة ، و هةر لةجطة 

 دان .ـ ( 107/  2رغيب : ـ) التهةنديَكيان لة كتيَبى 
دريَذى و بة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بة ابن تيمية ( )وة ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم 

ئيمانة ، و ئةوةش كة زياد و كةم ةوةى ئاشكرا كردووة كة كردةوة لةشيَوةيةكى تيَروتةسةل رِووى ئ
يدا ، جا هةركةس ـ ان (ـ) اإليمدةكات ـ بةشيَوةيةك كة هيض زيادةى نةخريَتةسةر ـ لة كتيَبى 

 بطةرِيَتةوة .دريَذةى ئةو باسةى دةويَت با بؤى 
: هةر ئةمةية كة منيش بيست ساأل لةمةو  (ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  )دةَليَم 

ثيَش نووسيومة و تيَيدا ـ شوكر بؤ خواى ثةروةردطار ـ دامن بة بؤضوون و مةزهةبى سةلةف ، و 
اندا ، كةضى ئةمرِؤ بريوباوةرِى ئةهلى سوننةدا ناوة و جيَطريم كردووة ، لة ثرس و باسةكانى ئيم

كةسانيَكى نةزانى ناديار ، و هةرزةى منداَلكار ديَن ، تؤمةتبارمان دةكةن بة ئريجا !!! جا 
مبةر بة هةموو ئةو خراثيةى كة سكاآلى ئةوة بؤ الى خواى ثةروةردطار بةرزدةكةينةوة ، بةرا

 نةزانني ، طومرِايى ، و بيَنرخى و سوكيَتيان .لةسةرين ، لة
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 : بةرثةرضدانةوةيانخؤ بةريكردن لةو طروث وكؤمةلَة طومرِايانة و:  دووةم
قمة طومرِاكان ، اتبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دةدةنةثاأل طروث وثيَشةوا ئةلبيَطومان ئةوانةى 

ئريجا وةكو بةرى بوونى لةوةى كة ئةم ثيَشةواية بةرية لةوةكو مورجيئة !!! زؤرينةيان دَلنيان 
!! بةآلم نةزانى و شويَنكةوتنى ئارةزوو ضاوةكان لة ! طورط لة خويَنى ثيَغةمبةر يوسف 

) سفر بةرثةض دانةوةيةكى بؤ ووتةى  كةن ، ئةوةتا ثيَشةوا ئةلبانى لةئاستى رِةواييدا كويَر دة

هاودةنطى  ىلةرِةشنووسةكةيدا ـ كةتيَيدا بةزوَلم وستةم ثيَشةواى بةتؤمةتى نارِةوا ي (ـحوالـال
طةأل طروثى مورجيئةدا تؤمةتباركردووة !!! ـ خؤى بةرى دةكات لةو تؤمةتة و نيسبتى خؤى لة

داوةتة ثاأل ئةهلى حةديس و خؤى بةسةرخةرانى ئةم كؤمةَلةية لة قةَلةم دةدات ، و سةبارةت بة 
ر ـي !!! ( ـ أنني أنصـحوالـ)) ... ، وهو يعلم ـ ) أي سفر الرةكةشى فةرموويةتى : بةرامبة

ا ـمـه وإياه لـه ، وهدانا اللَّ ـحه اللَّ ـمؤلف باإلرجاء ... سامـحديث ... ومع هذا رمانا الـمذهب ال

، واتة : كةضى خؤشى  (1) راط مستقيم ((ـى صـهدي من يشاء إلـحق ؛ إنه يـي ِمن الـاختلف ف
ـ كة من ثشتيوان و سةرخةرى مةزهةب و بؤضوونى  ي (ـحوالـ) سفر الباش دةزانيَت ـ واتة : 

ئةهلى حةديسم ... لةطةأل ئةوةشدا نووسةر تؤمةتبارى كردووين بةئريجا .... خواى ثةروةردطار 
رِةوايى ، ضونكة يدا لةبؤ ئةوةى كة جيازبوون تيَ ئةويش بداتيَى خؤش بيَت ، هيدايةتى ئيَمة ول

 سةرة بؤ رِيَطاى رِاست .ايةت دةرى ئةو كةسةى كة ويستى لةهةر ئةوة هيد
وة لة ووتةيةكى تريشدا هةمان ووتة دووبارة دةكاتةوة ، كة بةرامبةرةكان باش دةزانن كة 

ة ئةم ـ ثيَشةوا ئةلبانى ـ ثيَضةوانةيةكى تةواوى مورجيئةية ، كةضى هةر تؤمةتى ئريجاى دةدةن
ُه َيعَلُم أنثاأل ، وةك فةرموويةتى :  خالفًة َجذريًة ، فأقوُل ـمرجئة ـ مُ ـي أُخالِفهم ـ أي الـ)) ... َمَع أنَّ

ُه يَ ـحَة من اإليمـاَل الصالـاُن َيزيُد وينقُص ، وأنَّ األعمـ: اإليم جوُز اإلستثناُء فيِه ، خالفاً ـاِن ، وأنَّ

وأْتبِِع  »:  !! َفَقَلَب بذلَك وصيََّة الرسوِل اِء !ِمن َمرةٍ باإلرجي أكثَر ـللمرجئِة ، َوَمع ذلك َرمان

( ، فقلت : ما أشبه  355/ 4 : ر والصلةـرمذي ، كتاب البـ) سنن الت «ْمُحها ـحَسنََة تَ ـالسيِّئََة ال

                                                
(1)

 ( . 14/949: ، البن تيمية ) سلسلة األحاديث الضعيفة  
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رِيشةوة  ةى كة ئةو باش دةزانيَت كة من لةرِةط وواتة : لةطةأل ئةو،  (1) ارحة !! ((ـاليوم بالب
ضونكة من دةَليَم : ئيمان زياد وكةم ثيَضةوانةيان ـ واتة ثيَضةوانةى مورجيئة ـ بومةتةوة ، 

ى ثيَضةوانةبكريَت ، بةا ن ، وة دروستة هةوآلويَردنى تيَدئيماندةكات ، وكردةوة ضاكةكانيش لة
وةش !!! بةاريَك زياتر تؤمةتبارى كردووم بةئريجا جمورجيئةوة ، لةطةأل ئةوةشدا لة

ضاكة بةدواى  »ثيَضةوانة كردووةتةوة كة فةرموويةتى :  ئامؤذطاريةكةى ثيَغةمبةرى خواى 
 .يَية يَنود ىئةمرِؤ ضةند هاوشيَوة، منيش دةَليَم : ئاى  «خراثةدا بكة بؤ ئةوةى بيسرِيتةوة 

ه ؛ ـق اللَّ )) ات  ناوبراو دةَليَت : وة لةيةكيَكى تر لةووتة ثرِ لةزانستيةكانيدا هةر سةبارةت بة

 ي ـ نقول بخالفه ((ـان ، ونحن ـ أي األلبانـمرجئة ـ يقولون : الصالة ليست من اإليمـفهم ـ أي : ال
ئيمان ، كةضى ـ دةَليَن : نويَذ بةشيَك نية لة، واتة : لةخوا برتسة ئةوان ـ واتة : مورجةئةكان 

 دةَليَني .ئيَمة ـ واتة : خودى ثيَشةوا ئةلبانى ـ ثيَضةوانةى ئةوة 
ئةوةش كة زياتر سةلةفيةتى ثيَشةوا ئةلبانى بسةمليَنيَت ئةوةية كة ئةم زاناية بةرثةرضى 

هةر كةسيَكةوة بيَت ـ  بؤضوونةكانى مورجيئة دةكةن ـ لة ئةو ووتانةى داوةتةوة كة ثاَلثشتى
ان بريتية دا كة ووتوويانة ئيمثيَناسةى ئيمانى حةنةفى مةزهةبةكان دةداتةوة لةئةوتا بةرثةرض

ان : هو اإلقراُر ـاإليمواتة :  )زمان ، بةرِاست دانانى دأل وهيَنانى شايةتومان بة دانثيانىلة

!!!! بةوةش كردةوة لة ئيمان دةردةكةن ، و بة بةشيَكى نازانن  (5) َجناِن (ـباللِّساِن والتَّصديُق بال
لِف ـمـِة والـفيَّ حنـ)) هذا َمذَهُب الليَى !!! ثيَشةوا ئةلبانى فةرموويةتى :  اُتريديَِّة ِخالفاً للسَّ

                                                
(1)

 ( . 154ـ  153: ، لشلبانـي ) السلسلة الصحيحة  

(2)
 ( . 332ـ  331رح العقيدة الطحاوية : ـينظر لقول األحناف : ) ش 

لِف َفُهَو ظاهٌر فأما َقوُل  م النَّقُل َعنُهم فـي زيادةِ اإليمـالسَّ  ي أكَثَر ِمن َموِضٍع .ـاِن وُنقصانِِه ، َوَقد َتَقدَّ

َو اعتقـاٌد مرجئة قـالوا : هــِه : )) والـي اإليمـاِن بقولِ ـمرجئِة فـحافِظ ابن َحجر َمذهَب الـن الـَوَقـد بيَّ 

 اِن .ـأخَرجوا بِذلَك الَعَمَل ِمن اإليم( ؛ ف 1/46ونطٌق فقط (( ) فتح الباري : 

اُن ـمرجئُة الذيَن قالوا : اإليمــِه : )) والرجئة بَِقولِ مُ ـن َمذهَب الـد بيَّ ا شيُخ اإلسالِم ابن تيميَّة َفقَ َوكذ

 ( . 194/ 7جموع الفتاوى : ـاُل َليَست ِمنُه (( ) مـَتصديُق القلِب َوَقوُل اللِّساِن ، واألعم
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ى ـِرِهم ، فإنَّ هؤالِء زادوا علـَمَد واألوزاعي  َوَغيـالك والشافعيِّ وأحـِر األئمِة ، َكمـاِهيـمـَوَج 

 اإلقراِر والتَّصديِق : الَعمُل باألركاِن .

ارُح ـ يعني ابن أبَهَب ا ذَ ـِن اختالفاً ُصورياً َكمـمذهبيـن الـخالُف َبيـَولَيَس ال ي العز ـإليِه الشَّ

ِة أن ى ـالَعَهُ تَـهُ اللَّمَـ رَحِحنفي شارح الطحاوية ـال رةِ ال ـى أنَّ ُمرتكَِب الَكبيـميعاً اتَّفقوا علـهم َج ـَّبُِحجَّ

بُه وإن شاَء َعفا َعنُه ، فإنَّ هـي مشيئِة اللَّ ـاِن ، وأنَّه فـخُرُج َعن اإليمـيَ  ذا االتِّفاَق وإن ه إن شاَء َعذَّ

ي إنكارهم أنَّ ـًة فـخالفًة َحقيقيَّ ـِر مُ ـاهيـَن للجمـخالِفيـَر مُ ـحنفيَة لو كانوا َغيـَكاَن َصحيحاً فإنَّ ال

اَن َيزيُد َوَينُقُص ، وأنَّ زيادتُه بالطاعِة َوَنقَصُه ـى أنَّ اإليمـاِن ؛ التَّفقوا َمَعُهم علـالَعَمَل من اإليم

نِة واآلثاِر السلفيَّ معصيَِة ، ـبال ى ذلك ... ُثمَّ كيف َيِصحُّ أن َيكوَن ـِة علـَمَع َتظافِر أِدلَِّة الكتاِب والسُّ

ي بكٍر ـاِن أبـي كإيمـانـجيزوَن ألفَجِر واحٍد منهم أن َيقوَل : إيمـمذكوُر ُصورياً َوهم يُ ـخالُف الـال

ديق ، َبل كإيم ، َكيَف وُهم  ـالمُ السَّالةُ وَالصَّ هِمُعَلَيْـ يَل وميكائيَل رـَن َوِجبـمرسليـاِن األنبياِء والـالص 

ا َكاَن فاِسقاً فاِجراً ـ أن َيُقوَل : أنا مؤمٌن إن شاَء ـِجيزوَن ألَحِدِهم ـ َمهمـى َمذَهبِِهم هذا ال يُ ـبِناًء عل

ِيَن إِذَا ذُكَِر  ] يقوُل : ـ لَّجَوَ زَّعَـ ه ـ، بل َيقوُل : أنا مؤمٌن حقاً ، واللَّ  ـى الَعَتَـ ُه ـاللَّ  إِنذَما الُْمْؤمِنُوَن اَّلذ
 ِ ُوَن اَّلذ ُ وَِجلَْت قُلُوبُُهْم ِإَوذَا تُلِيَْت َعلَيِْهْم آيَاتُُه زَاَدتُْهْم إِيَمانًا ولَََعَ َرب ِهِْم َيتََوَّكذ يَن يُقِيُموَن اَّللذ

ولَئَِك 
ُ
ا َرزَْقنَاُهْم ُينْفُِقوَن أ ََلةَ َومِمذ ا  الصذ ْصَدُق  ] ، ( 4ـ  2) األنفال :  [ُهُم الُْمْؤمِنُوَن َحقًّ

َ
َوَمْن أ

ِ قِيًَل   . (1) (( ( 122) النساء :  [ِمَن اَّللذ
 ةفى صاَلح وسةلريديةكانة بةثيَضةوانةى ثيَشني وماتوواتة : ئةمة بؤضوونى حةنةفى و

 ئةوانة لةسةر لةوانيشة كة دةبيننيجطة ثيَشةوايان مالك ، وشافعى ، وئةمحةد ، وئةوزاعى ، و
 كردووة .كردنيان بةئةركانةكان وئةندامةكان زياددانثيانان ، وبةرِاستداناندا ، كردةوة

نيَوان ئةم دوو بؤضوونةدا جياوازيةكى شيَوةيى و رِووكةش نية ، هةروةكو ئةم جياوازيةش لة
، كة هةستاوة بة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  حنفي (ـي العز الـ) ابن أبرِوونكةرةوةى كتيَبةكة ـ واتة : 

                                                
(1)

 ( . 2 : هامش،  63ـ  62ي : ـرح وتعليق األلبانـ) العقيدة الطحاوية ش 
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 ـ فةرموويةتى ، بةبيانووى ئةوةى كة هةردوو ) عقيدة الطحاوية (رِوونكردنةوةى كتيَبى 
ئيمان ناضنة دةروة كةسانى خاوةن تاوانة طةورةكان لةدةنطن لةسةر ئةوةى كة  مةزهةبةكة يةك

هةبيَت سزايان  ـآل ، ئةطةر ويستى بةو تاوانةيان ، بةَلكو دةكةونة ويستى خواى ثةروةردطارةوة
دةدات ، وة ئةطةر بيةويَت ليَيان خؤش دةبيَت ، سةرةرِاى ئةوةى كة ئةم يةك دةنطية دروستة ، 

لة  بةآلم حةنةفى مةزهةبةكان ئةطةر ثيَضةوانةى ئةوانة نةبوونايةتةوة ، بة شيَوةيةكى حةقيقى
طةَلياندا ةنط دةبوون لة!!! ئةوا هاود ئيمانبةشيَك بيَت لة كردةوةنكوَليكردنيان لةوةى كة 
ةميش دةكات ، و زيادبوونةكةشى بةطويَرِايةَلية و كةمبوونةوةشى لةوةى كة ئيمان زياد و ك

تاوان و سةرثيَضية ، لةطةأل هاتنى بةَلطةى قورئان و سوننةت ، سةرةرِاى بوون و هاتنى بة
 هةموو ئةو شويَنةوارة سةلةفيانة لةسةر ئةوة .

رِاستة بووتريَت كة ئةو جياوازية شيَوةيى و رِوكةشية ، كةضى دةبينيت ئةوان  ثاشان ضؤن
بةدروستى دةزانن كة خراثرتين و سةركةشرتين كةسيان بليَت : ئيمانى من وةكو ئيمانى ئةبو 
بةكرى صديقة ، بةَلكو وةكو ئيمانى ثيَغةمبةران و نيَردراوانى خواى ثةروةردطار جربيل و 

، ضؤن ووتنى ئةوة دروست و رِةواية كة بووتريَت جياوازيةكةيان  ـ المُالسَّوَ الةُالصَّ مُهِيْلَـ عَميكائيلة 
لةسةر ئةم بؤضوونةيان ئةوة بينادةكةن كة رِيَطة  شيَوةيى و رِووكةشى !!! لة كاتيَكدا ئةوان

ةطةر يةكيَكيان ـ تةنانةت ئةطةر فاسقرتين كةسيش بيَت ـ بَليَت : من ئيماندارم ـ ئنادةن بة
ةق من ئيماندارم ، كةضى ت ـ بةَلكو دةبيَت بَليَت : بةحخواى ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَ

ُ وَِجلَْت قُلُوبُُهْم ِإَوذَا تُلِيَْت  ]خواى ثةروةردطار فةرموويةتى :  ِيَن إِذَا ذُكَِر اَّللذ إِنذَما الُْمْؤمِنُوَن اَّلذ
ا َرزَْقنَاُهْم ُينْفُِقوَن َعلَيْهِْم آيَاتُُه زَاَدتُْهْم إِيَمانًا وَ  ََلةَ َومِمذ ِيَن يُقِيُموَن الصذ ُوَن اَّلذ لََعَ َرب ِهِْم َيتََوَّكذ
ا  ولَئَِك ُهُم الُْمْؤمِنُوَن َحقًّ

ُ
ِ قِيًَل  ]، وة فةرموويةتى :  [أ ْصَدُق ِمَن اَّللذ

َ
 . [َوَمْن أ

كؤمةَلى ةكات لةطروث ودينةك هةر خؤبةرـ بة رِةمحةت بيَت ـ كةواتة ثيَشةوا ئةلبانى 
طومرِاى مورجيئة بةَلكو بةرثةرضيشيان دةتاوة لةو بؤضوونانةيان كة تيَيدا ثييَضةوانةى سةلةفى 

خوا برتسن كة ئةم ثيَشةواية  ةكو ئاشكرا كرا ، دةبا ئةوانة لةصاَلح بوونةتةوة ، هةرو
! يان ئريجائى تيَداية تاوانباردةكةن بةوةى كة مورجيئةية !!! يان بؤضوونى مورجيئةى هةية !!

 !!تؤمةت و درؤ بةدرة هيضى تر نني !!!! كة هةرهةمووشى لة 
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كردنى ئةو فةرموودانةى كة سةبارةت بة خراثى تةحقيقتاوتويَكردن و:  يةميَس
 : يان ثالَثشتى بيرورِاكانيان دةكةن ،مورجيئة هاتوون 

ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةرةرِاى ئةوةى كة طروث و كؤمةَلى مورجيئة بة 
 عَ مَ  رُّ ـُض  يَ : اَل  وُل قُ ، تَ  ةِ الَّ الضَّ  ِق رَ فِ الْ  نَ مِ  ةٌ قَ ْر فِ  مْ )) هُ طومرِا دةزانيَت ، هةروةكو فةرموويةتى : 

ان هيض طومرِاكان ، كة دةَليَن : تاوكؤمةَلة ، واتة : كؤمةَليَكن لة (1) (( ةٌ ـيَ ِص عْ مَ  انِ ـمَ يْ اإْلِ 
نةشى لةثةرتوكةكانيدا تاوتوآ !!! ئةو فةرمووداكاريطةريةكى نية لةطةأل ئيماندا 

كردووة ، بةتايبةت ئةو فةرموودانةى كة بةخراث باس لةو طروث و كؤمةَلةية دةكةن ، حقيقةتو
 هةروةكو لةم فةرموودةيةدا دةرئةكةويَت :

 مَّ أُ  نْ مِ  انِ فَ نْ ِص  »فةرموويةتى :  ثيَغةمبةرى خوا 
:  َض وْ َح ـالْ  يَّ ـلَ عَ  انِ دَ رِ  يَ ي اَل تِ

سةر حةوزى كةوسةر ، ، واتة : دوو كؤمةأل لةئوممةتةكةم نايةنة (2) « ةُ ـئَ جِ رْ مُ ـالْ وَ  ةُ ـيَّ رِ َد قَ الْ 
 ئةوانيش : قةدةرى و مورجيئةكانن .

داناوة كة ثاَلثشتى بنةواكانى ئةم  ) موضوع (و  ) ضعيف (يان ئةو فةرموودانةى بة 

اِل بَ جِ ـالْ ِب كَ لْ قَ ي الْ ـٌت فِ بَ اُن ُمثْ ـمَ يْ )) اإْلِ طروث و كؤمةَلةية دةكةن ، هةروةك لة فةرموودةى : 

دَلدا وةكو شاخة طةورةكان جيَطرية ، ، واتة : ئيمان لة (3) اَدُتُه َوَنقُصُه ُكفٌر ((يَ ي ، َوزِ ـاِس وَ الرَّ 
 ونى كوفرة .زيادبوون و كةمبو

                                                
(1)

 ( . 19حاشية رقم : ـر صحيح اإلمام البخاري : الـختصـ) م 

(2)
و ، ( 2/180/1472: التهذيب ) ي ـري فـوالطب، ( 156ص  :الضعفاء ) ي ـي فـأخرجه العقيل 

وصـححه ، ( 4/142/1157: رح السـنن ـشـ )ي ـفـ والاللكـائي، (  949:  السنة) ي ـي عاصم فـابن أب

 ( . 2748برقم : ، السلسلة الصحيحة ) ي ـي فـاأللبان

(3)
ــ  ، وانظــر :  464بــرقم  ، ي السلســلة الضــعيفة ـي بوضــعه فـــ) حــديث موضــوع : حكــم األلبان

 ( . 103/  2الضعفاء البن حبان 
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ة ، ـ ) موضوع (دانى لةسةر فةرموودةكة بةوةى كة فةرموودةيةكى كة دواى حوكم

َح ـُمِص ـرةِ الْ ـيْ ثِ كَ اِت الْ َّليَ الٌِف لِ َخ ـُث مُ يْ دِ َح ـا الْ َذ هَ )) وَ فةرموويةتى :  اِن ، ـمَ يْ اَدةِ اإْلِ يَ ِة بِزِ رِّ

ِيَن آَمنُوا إِيَمانًا  ] : ـى الَتَعَـ ِه لِ وْ قَ كَ  ِن اَل ى ُبطْ ـلَ اًل عَ يْ ا َدلِ َذ هَ ـى بِ ، َفَكفَ  ( 31مدثر : ـ) ال [َويَزَْداَد اَّلذ

ضةوانةى ئايةتيَليَكى زؤرن ، واتة : وة ئةم فةرموودة هةَلبةسرتاوة ثيَ (1) ِث ((ِديْ َح ـا الْ َذ ِل هَ ِمثْ 
زيادبوونى ئيمان دةكةن ، وةكو ئةوةى كة خواى ثةروةردطار فةرموويةتى كة بةرِاشكاوانة باس لة

ِيَن آَمنُوا إِيَمانًا  ]:   ، تةنها ئةمةش بةسة بؤ ثوضةَلى وةك ئةم فةرموودانة . [َويَْزَداَد اَّلذ
((  [ هِ انِ ـمَ يْ ي إِ ـ] فِ  كُّ ُش  يَ اَل ؟ فَ  َت نْ أَ  نٌ مِ ؤْ مُ : أَ  مْ كُ ُد َح أَ  َل ئِ ا ُس ذَ )) إِ وة فةرموودةى : 

(2)  ،
 : ئايا تؤ ئيمانداريت ؟ ئةوا باطومان نةكات لة ئيَوة كراواتة : ئةطةر ثرسيار لةيةكيَك لة

 ئيمانةكةى ـ واتة : نةَليَت : ئيماندارم ئةطةر خوا ويستى لةسةر بيَت !!! ـ .
بة هةمان شيَوةى فةرموودةى ثيَشوو ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دواى حوكم دانى 

يء آخر ـ)) وهنا شة ، فةرموويةتى : ـ ) منكر (لةسةر فةرموودةكة بةوةى كة فةرموودةيةكى 

ان يزيد وينقص ، وأن زيادته ـى أن اإليمـمجمعة علـخالف لَّلثار السلفية الـ، وهو أنه م

ي اآلثار ـ : هل أنت ـا فـمؤمن ـ كمـا إذا سئل الـ، وقد تفرع منه جواز االستثناء فيم بالطاعة

روح ـي حديث ابن بديل . وذلك مشـا فـمـه . خالفا لـمؤمن ؟ أن يقول : أنا مؤمن إن شاء اللَّ 

،  رهاـهذيب اآلثار ( ، وغيـمتقدم ) تـري الـي كتب السنة والعقيدة ، ومنها كتاب اإلمام الطبـف

 يـحقيق القول فـى تـها مسبقا ،؟ كان عونا له علـى علم بـرجع إليها من شاء ، فمن كان علـفلي

                                                
(1)

 ( . 464، حديث رقم :  1/678: ، لشلبانـي ) السلسلة الضعيفة  

(2)
حلية : ـي : ) الــ( ، و أبـو نعـيم فـ 2/186هذيب اآلثـار : ـي : ) تــري فـ) أخرجه ابن جرير الطب 

ي ـموضوعة وأثرهـا السـيئ فــي : ) سلسلة األحاديث الضعيفة والـي فـ( ، و قال العالمة األلبان 7/238

ي ) جامعيـه ( ، وعـزاه ـسـيوطي فـ: حديث منكر ، والزيادة : أوردهـا ال 2643، برقم :  148/ 6األمة : 

ي وحده ! وقد عرفـت أنـه ال أصـل هلـا ـرانـر ( للطبـي ) الصغيـي نعيم ، وفـي وأبـرانـر ( للطبـي ) الكبيـف

 ( . ـ ىالَعَتَ هُـاللَّ هُمَحِرَـ مذكورين ، فلعلها سبق قلم من السيوطي ـمصدرين الـعند ال
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، واتة : وة ليَرةدا شتيَكى  (1) موفق ((ـه الـحديث ابن بديل والقطع بأنه حديث منكر . واللَّ 
ان كؤرِ ئاسارة سةلةفيةكانة كةكة ئةمة ثيَضةوانةى شويَنةوار و تريش هةية ، ئةويش ئةوةية

كةميش دةكات ، و زيادبوونةكةشى بة طويَرِايةَلية ، ئةوةش كة لةسةر ئةوةى كة ئيمان زياد و
ار لة ئيماندار كرا ـ هةروةكو لةمة كةوتووةتةوة دروستى هةآلويَردنة ، لةوةى كة ئةطةر ثرسي

ةطةر خوا ويستى ئاسارِةكاندا هاتووة ـ ئايا تؤ ئيمان داريت ؟ دةتوانيَت بَليَت : ئلةشويَنةوار و
،  ) ابن بديل (ثيَضةوانةى فةرموودة هةَلبةسرتاوةكةى  ر ئةوة هةبيَت من ئيماندارم ، بةلةسة

 هةروةكو لة كتيَبةكانى سوننةت و بريوباوةرِدا ليَكدراوةتةوة ، و باس كراوة .
ية ، و جطة  ري (ـ) الطبنووسينى ثيَشةوا كة لة هذيب اآلثار (ـ) تلةوانةش كتيَبى ثيَشووتر 

آ لةويش ، جا ئةو كةسةى كة دةيةويَت با بؤى بطةرِيَتةوة ، وة ئةو كةسةش كة ثيَشرت زانيارى ث
، و  ) ابن بديل (فةرموودةى بووة ، ئةوا يارمةتيدةريةتى لةيةكالكردنةوةى ووتة سةبارةت بة

 دطارة .، سةرخةريش هةر خواى ثةروةر ) منكر (بوننةوةى لةوةى كة فةرموودةيةكى يةكال
جا نازامن ئةو كةسانةى كة تؤمةتبارى ثيَشةوا دةكةن بةوةى كة مورجيئةية !!! يان هةر 

كى شتيَكى تر !!! ضؤن بري لةوة دةكةنةوة ثيَشةوايةك : كة دةزانيَت مورجيئة كؤمةأل و طروثيَ
ك طروثيَطومرِاى ئاوان كة بآ بةشن لةئاوى كةوسةر و ناضنةسةر ئةو حةوزة ؟!! يان كؤمةأل و

 شان ديَت وووتةكانيان ثيَضةوانةى ضةندةها ئايةتى قورئانى ثريؤز بيَت !!! و ... هتد ، ثا
 !!ى ئةو كؤمةَلةية هةَلدةطةريَت ؟بريوباوةرِ

!! و ةوة بؤ ئةوةى بزانن ضى دةَليَن ؟ئةى باشة بؤ بري لةوة ناكةنةوة ـ ئةمة ئةطةر بريبكةن
ؤمةتةى ئةوان واية بؤضى ئةم ثيَشةواية ئةو ضى بةسةرزارياندا ديَت ؟!! ـ ئةطةر ئةو ت

دةزانيَت كة  ) موضوع (يان ئةوانة بة  ة دذ بةخؤيةتى ؟!!دةزانيَت ك ) صحيح (فةرموودانة بة 
 !!رسيارانةش بؤ خؤيان دةهيَلمةوة !! وةآلمى هةموو ئةو ثثشتطريى خؤيةتى ؟!

 
 
 

                                                
(1)

 ( . 6/152: ، لشلبانـي ي األمة ـوأثرها السيئ فموضوعة ـ) سلسلة األحاديث الضعيفة وال 
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كة زانايانى  نوسينى ئةو كتيَبانةىهةستانى بة تةحقيق و لةسةر:  ضوارةم
بيروباوةرِى  ى الرِيَبوانيان دابيَتةوة ودا بةرثةرضيسةلةفى صالَح نووسيويانة و تيَ

 : لةوانةش ،وننةيان تيَدا خستبيَتة رِوو دروست و رِاستى ئةهلى س
 . ) شيخ اإلسالم ابن تيميَّة (نووسينى  لةان ( ـ) كتاب اإليم ـ 1
 . ي شيبة (ـأبو بكر ابن أب) نووسينى  لة ان (ـ) كتاب اإليموة  ـ 2
م (نووسينى ثيَشةوا  لة ان (ـ) كتاب اإليموة  ـ 3  . ) أبو ُعبيد القاسم بن سالَّ
نة (وة  ـ 4  . ي عاصم (ـ) ابن أبلة نووسينى  ) كتاب السُّ

بريوباوةرِى باسكردن وئاماذةكردن بةةتوكى تر كة سةرتاثا هةموو ثرِن لوة ضةندان ثةر
مان ، و بةرثةرضدانةوةى باس و ثرسةكانى ئيى صاَلحى ئةم ئوممةتة لةو سةلةف ئةهلى سوننة

طروثة طومرِاكان ، كةضى شةمشةمة كويَرةكانى شةوى تاريك نكوَلى ئةو هةموو هةولَ كؤمةأل و
ئامسانى ساماَلى ؤرى نيوةرِؤ ، و مانطى ضواردة لةخئاشكرايةى ثيَشةوا دةكةن ـ كة لةو كؤششة 
!!! يان ئريجائى  (مةرجةئةية !!!  )ئةلبانى  يهآللَةـ و ديَن ودةَليَن : و ووناكرتن !!!بآ هةور رِ

 تيَداية !!!! يان و هةزار يانى ثوضةَلى تر !!!
 

 : كؤن و تازةدائاشكراكردنى سةرانى الرِيَبووى ئةم طرووثانة لة:  ثيَنجةم
ناودارترينى ئةو كةسانةى كة هةَلطرى بريى مورجيئةى طومرِان لةم سةردةمة و ثيَشةوا لة

ية ،  حنفي (ـ) ابن ُنَجيْم ال، و  ) الزاهد الكوثري (ئةلبانيش هةستابيَت بة بةرثةرضدانةوةيان 
 كة ثيَشةوا ئةلبانى لة زؤر لة ووتةكانيدا هةستاوة بة رِةتكردنةوةى بريوباوةرِةكانيان .

) الزاهد و شيَخةكةى  ) أبو غدة (شةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة بةرثةرضدانةوةى ثيَ

خامسة : يقول اإلمام تبعا لشئمة مالك والشافعي ـمسألة الـ)) الدا فةرموويةتى : ـ الكوثري (

 ان هوـمدينة : ) إن اإليمـحديث وأهل الـمد واألوزاعي وإسحاق بن راهوية وسائر أهل الـوأح

جنان ، وإقرار باللسان ، وعمل باألركان ، وقالوا يزيد وينقص ( ، وشيخك ـ أي : ـتصديق بال

راحة األدلة التي تؤيدهم من الكتاب ـخالفهم ! مع صـي حنيفة يـالزاهد الكوثري ـ تعصبا ألب

ي ) التأنيب : ص ـرا إليهم بقوله فـميعا مشيـ، بل ويغمزهم ج والسنة وآثار السلف الصالح 
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ا ذهبوا إليه وال فقه ، ـهم ال علم عندهم فيمـر أنـ!!! يشي « ونَ ُح ـالِ َص  اٌس نَ أُ  »ى : ـ( إل 45ـ  44

 راح .ـحق الصـان الكلمة !! ، وأنه الـهم !!! ثم يقول : إن اإليمـي حنيفة دونـا الفقه عند أبـوإنم

هم : بأن ـي قولـف ى الباطلـون ) !!! ( هم عنده علحـوعليه فالسلف وأولئك األئمـة الصال

 . (1) د وينقص ... ((ان ، وأنه يزيـال من اإليمـاألعم
نكةوتنيَك بؤ ثيَشةوايان مالك وشافعى وئةمحةد ثيَنجةم : ثيَشةواش وةكو شويَ ىواتة : باس

ةش فةرموويةتى : ئةهلى مةدينى راهوية وهةموو ئةهلى حةديس وئيسحاقى كورِوئةوزاعى و
،  ئةركانةكاندانان بةدأل ، ودانثيانانى زمان ، وكردةوةكردن بةئيمان بريتية لةبةرِاست 

ـ لةبةر  ) الزاهد الكوثري (كةميش دةكات ، وة شيَخةكةشت ـ واتة : فةرمووشيانة : زياد و
كان كة ثشتيوان و دةمارطريى بؤ ئةبو حةنيفة ثيَضةوانةيان بووتةوة ، لة طةأل رِاشكاويَتى بةَلطة

جنى لة بةَلكو توا ئاسارى ثيَشة ثياوضاكانى ثريؤز وسوننةت ، واليةنطريانة لةقورئانى 
دةيَليَت : كةسانيَكى  داـ ( 45ـ  44) التأنيب : ص ! ئةوةش بةو ووتةيةى كة لة هةموويان داوة 

تيَطةيشتنيان نةبووة ةى ئاماذة بةوة دةكات كة زانست و!! كة بةم ووتةيصاَلحان وضاك بوونة 
ثاشان !!!  اننكة تةنها تيَطةيشنت لةالى ئةبو حةنيفةية جطة لةولةوةى كة بؤى ضوون ، ضو

 !!!رِةوايى ئاشكرا  ةهةر ئةوةشوة ووتنى ووشةكة !!! دةَليَت : ئيمان بريتية لة
كة ئةو ثيَشةوايانة ، ضون ( بوونة !!!صاَلحان وضاك) جا لةسةر ئةم ووتةية ئةو ثيَشةوايانة 

 كةميش دةكات .د والةو ووتةيةياندا كة : كردةوة لةئيمانة ، و زي سةر نارِةواينيلةالى ئةو لة
اول فيها أن يصور حـمشار إليها يـي كلمته الـ)) والكوثري ف تا دةطاتة ئةوةى كة دةَليَت :

ى أن األعمـال ـر بذلك إلـي اإليمـان لفظي ، يشيـحنفية فـن السلف والـالف بيخـللقاريء أن ال

حنفية ـه اليقول ب هم يقولون : بأنه يزيد وينقص وهذا ما الـ، ثم يتناسى أن اً أصلي   اً ليست ركن

ووتةى ئاماذة ثيَكراويدا هةَلدةدات تيايدا كة خويَنةر وا لة ) الكوثري ( واتة :،  (2) إطالقا ((
طؤيية ، نيَت كة جياوازى نيَوان ثيَشني وحةنةفيةكان لةئيماندا جياوازيةكى شيَوةيى وتيَبطةية

                                                
(1)

 ( . 58: ص ، لشلبانـي رح العقيدة الطحاوية ـ) ش 

(2)
 ( . 58: ص  الـمصدر نفسه)  
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بري خؤى دةبات ان ئةوة لةبةوةش ئاماذة بةوة دةكات كة كردةوة بنةوايةكى ئةصلى نية تيايدا ، ثاش
 م دةكات ، ئةوةى كة هةرطيز حةنةفى مةزهةبةكان نايَليَن .ةكة ئةوان دةَليَن : ئيمان زياد وك

دا كة ـ (حنفيِّ ـ) ابن ُنَجيم الوة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة وةآلمدانةوةى 
)) فإن قلت : فمن أين ئيمان ، و بة بةشيَكى نازانيَت ليَى ، فةرموويةتى : كردةوة دةردةكات لة

 حق به إثمه ؟ـجاهل ، حتى جرى بذلك قلُمه ، ولـى قلب هذا الرجل الـربت هذه الِفْرَيُة إلـتس

م بصورة ـجموع كالمه الـه أعلم ـ من مـي ـ واللَّ ـفأقول : يبدو ل ي ـعامة ، ومن قوله فمتقد 

هم ـمعلوم أنـمعتقد ، ومن الـمذهب ، ماتريدي الـهذه الِفقرة بصورة خاصة : أن الرجل حنفي ال

ان يزيد وينقص ـريح بأن اإليمـي الكتاب والسنة وآثار الصحابة من التصـا جاء فـال يقولون بم

هم ال ـحنفية ؛ فإنـاً ما عدا الاء سلفاً وخلفـر العلمـاهيـمـان ، وعليه جـال من اإليمـوأن األعم

رحون بإنكار ذلك عليهم ، حتى إن منهم من ـهم ليصـمخالفة ؛ بل إنـى الـرون علـيزالون يص

ي ) باب الكراهية ( من ) البحر الرائق ـى ـ فقد جاء فـه تعالـرح بأن ذلك ردة وكفر ـ والعياذ باللَّ ـص

ان ـان ال يزيد وال ينقص ؛ ألن اإليمـواإليم ( : )) 205/  8حنفي ( ما نصه ) ـ، البن نجيم ال

ه ـي هريرة ، أن رسول اللَّ ـراحة ـ حديث أبـخالف ـ صـ: وهذا ي... ال (( ـعندنا ليس من األعم

  : حديث أخرجه البخاري ــ ال...  « ه ورسولهـان باللـإيم »سئل : أي العمل أفضل ؟ قال

 . (1) ( (( 107/  2رغيب : ـي ) التـا في معناه أحاديث أخرى ترى بعضهـره ـ ، وفـوغي
كويَوة دزةى كردووة و هاتووة ناو دَلى ئةم ثياوة ة ئةطةر بَليَيت : ئةم تؤمةتة لةواتة : و

 نةزانة ، تاكو بة ثيَنووسةكةى نوسيويةتيةوة ، و تاوانةكةى كةوتووةتة سةر ؟
لة ووتةكةى لةم برِطةيةدا كؤى ووتةكانى ثيَشووى بة شيَوةيةكى طشتى ، و ئةوا دةَليَم : لة

بةتايبةتى ـ خواى ثةروةردطاريش زاناترة ـ ئةوةم بؤ دةردةكةويَت كة : ئةم ثياوة حةنةفى 
مةزهةبة ، و بريوباوةرِ ماموريدية ، ئاشكراشة ئةوانة ئةوة ناَليَن كة قورئانى ثريؤز ، و سوننةت 

اوى ئةوةيان دةربرِيوة كة : ئيمان زياد و ، و ئاسار و شويَنةوارى هاوةآلن دةيَليَن لةوةى كة بةرِاشك
ى زانايانى كةم دةكات ، بيَطومان كردةوةش بةشيَكة لة ئيمان ، هةر ئةم بؤضوونةشة بؤضوون

                                                
(1)

 ( . 33ـ  32:  ص ، لشلبانـي  مدـأح مد عن مسند اإلمامـ) كتاب الذب األح 
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حةنةفى مةزهةبةكان ، كة تاكو ئيَستا هةر ثيَشني وسةلةفى صاَلح ، وثاشينانيشيان ، جطة لة
وى نكوَلى لةوة دةردةبرِن بةرامبةريان ، سورِن لةسةر ثيَضةوانة بوونةوة !!! بةَلكو بةرِاشكا

ثاشطةزبوونةوة بزانن ـ خواى ئةوةى كة هةنديَكيان ئةو كارة بةكوفر وتةنانةت طةشتؤتة 
حنفي ـ  باب ـال ) البحر الرائق ، البن نجيمكتيَبى ار ثةنامان بدات ـ !!! ئةوةتا لةثةروةردط

ات ، ضونكة ئيمان لةالى كةميش دةكنة ئيمان نةزياد و »هاتووة كة :  ( 205/  8الكراهية ، 
ية  ) أبو هريرة (وة ئةم ووتةيةش بة رِاشكاوانة ثيَضةوانةى فةرموودةكةى  «كردةوة نية ئيَمة لة
 وا ـةرى خـ، كة ثيَغةمب كرا : ض كردةوةيةك باشرتة ؟ ئةويش فةرمووى : يَارى لـثرسي

... فةرموودةكةش ثيَشةوا بوخارى و  « ئيمان بوون بة خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى  »
جطة لةويش طيَرِايانةتةوة ، و هةر لة واتاى ئةم فةرموودةيةش ضةندةها فةرموودةى تر هةن ، 

 دان .ـ ( 107/  2رغيب : ـ) التهةنديَكيان لة كتيَبى 
 بوو : كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـدةبا دواى ئةم خستنةرِووة كة تيَيدا ئاشكرا

خؤى دةتاثاأل ثيَشني و سةلةفى صاَلح ئةم ئوممةتة ، و بةرثةرضى نةيارانيان دةتاوة لة باس و 
طروثى مورجيئة و دةكات لةيو ضؤن ئةم ثيَشةواية خؤى بآ بةرثرسةكانى ئيمان ، و بريوباوةرِدا ، 

 !! ـ .ةشةكارى بيَت بؤ ئةو كؤمةَلةية !بنةواكانيان ـ نةك ئةوةى هةَلطر و بانط
كردنى ئةو حقيقةتكة ثيَشةوا ئةلبانى هةستاوة بة وة لةسةروى هةموو ئةوانةشةوة ئةوةى 

هةر هةمووشيان  ةرِى ئةهلى سوننة دةخةنةرِوو ، وثةرتوكانةى كة بنةواكانى بريوباو
 !!ة خوار و الرِيَكانى مورجيئةن !بةرثةرضدانةوةى بريوباوةرِ

ة بن بؤ ئةوانةى كة تا ئيستا بة نةزانينةوة با هةموو ئةو رِاستيانة زةنطى هؤشياركردنةو
تؤمةتبارى ثيَشةوا ئةلبانيان كردووة بةوةى كة مورجئةية !!! يان ووتةكانى ووتةى مورجيئةية 

خةوى غةفَلةت ، و بطةرِيَنةوة بؤ رِاضةَلةكاندنيان بيَت لةهؤكارى !!! يان ئريجائى تيَداية !!! و 
تةقينة بكةن لةو كارة و جاريَكى تر نةكةونة تاوانى الى ثةروةردطاريان ، و تؤبةيةكى رِاس

خواردنى طؤشتى زانايان ، و تانة ليَدان ، و تؤمةتباركردنيان ، بةَلكو ثةروةردطار بة رِةحم و 
 بةزةيى خؤى ليَيان ببورآ و قةَلةمى عةفو بةسةر تاوانةكانيان بيَنيَت . 
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 دانى زانايانيهى و شايةتطةوا
 بوونى لة ئيرجاينى و بةربةسةلةفيةتى ئةلبا

 

طاى طةشنت بةناسينى زانايان ، ودروستى ونادروستى ثةيرِةويان ، ودياريكردنى ثلة وثايةيان ، رِيَ
 مد بازمول (ـ) أح ، شيَخزانايانى هاوضةرخ وسةردةمى خؤى طةورة بريتية لةثرسياركردن لة

واتة  ؟ (( مُ ـالِ عَ الْ  ُف رَ عْ يُ  َف يْ )) كَ كة فةرموويةتى :  رين (ـ) ابن سيليكدانةوةى ووتةيةكى ثيَشةوا ةل

،  هُ نْ عَ  هِ تِ قْ ي وَ ـفِ  مِ لْ عِ الْ  لِ هْ أَ  الِ ؤَ ُس بِ  مِ ـالِ عَ الْ  ةِ فَ رِ عْ ى مَ ـلَ إِ  ُل يْ بِ )) السَّ فةرموويةتى :  : ضؤن زانا بناسريَت ؟

 (( مِ لْ عِ الْ  ِب لَ طَ بِ  رَ هِ تَ ْش يَ  نْ أَ ، وَ  هِ رِ مْ أَ  نْ مِ  هُ ونَ رُ ـبِ ْخ ـيُ  اى مَ ـلَ عَ  ُل وَّ عَ يُ ، وَ  هِ رِ ـْص عَ  اءِ هَ قَ فُ  نْ مِ  نَ يْ ورِ هُ ْش مَ ـالْ وَ 
، واتة : رِيَطة بؤ ناسينى زانايةتى كةسيَك ، ثرسياركردنة سةبارةتى لة زانايانى ضاوضةرخى خؤى ،  (1)

و شةرعزانانى ناسراوى سةردةمةكةى ، وة متمانةش دةكريَتة سةر ئةوةى كة سةبارةت بةو كةسة 
 اويَتى بة داواكردنى و هةوَلدانى بؤ زانستى شةرعى .ردةيَليَن ، لة طةأل ناس

تةيةش زادةى ئةو ووتة زانستيانةية كة زانايان فةرموويانة و بوونةتة ثيَوةر بؤ ئةم وو
 زانايانى دواى خؤيان ، بؤ ناسينةوةى زانايان ، لةوانةش :

 (2) (( نَ يْ ورِ هُ ْش مَ ـالْ  نَ مِ  مَ لْ عِ وا الْ ذُ )) ُخ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) شعبة (ثيَشةوا 
 ، واتة : زانست لة ناسراوانةوة وةرطرن .

 هُ لَ  دَ هِ ُش  نْ مَّ ـ مَ الَّ إِ  مَ لْ عِ ا الْ ذَ هَ  ذُ َخ ؤْ  يُ )) اَل ـ بة رِةمحةت بيَت ـ :  ) ابن عون (وة ثيَشةوا 

((  ِب لَ الطَّ بِ 
، واتة : ئةم زانستة ـ مةبةستى زانستى شةرعية ـ وةرناطرييَت جطة لةوانة  (3)

 نةبيَت كة طةواهى و شايةتى ئةوةيان بؤ دراوة كة فريخوازى زانستى شةرعني .
ندة بة ووتة باسيان لةم بةَلآ : زانايانى ثيَشني و سةلةفى صاَلحى ئةم ئوممةتة نةك هةر ئةوة

بنةواية كردبيَت ، وة نةش هةر تةنها بؤ ناسيى زانايانى تر ئةم ثةيرِةوةيان بةكار هاوردبيَت ، رِيَسا و
                                                

(1)
 ( . 325/ 2:  البغدادي لخطيب، ل متفقهـ) انظر الفقيه وال 

(2)
 . ن (ـمن طريقي 161: ي الكفاية ـخطيب فـوال ، 2/2:  جرح والتعديلـي الـي حاتم فـ) أخرجه ابن أب 

(3)
 ، 1/153 :ي الكامـــل ـوابــن عـــدي فــ ، 2/2 :جرح والتعـــديل ـي الـــي حــاتم فــــ) أخرجــه ابــن أبـــ 

 طرق ( .من  161:  ي الكفايةـخطيب فـوال،  405، محدث الفاصل ـي الـوالرامهرمزي ف
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ياون بؤ فةتوادان ، طةشنت بةوةى كة ئايا خؤيان كةسيَكى شبؤ زانني وبةَلكو بة شيَوةيةكى كردارى 
 ى كورِىـ ) مالك ( خؤيان كردووة ، ئةوةتا ثيَشةوا خؤ زاناتر سةبارةت بة زانايانى لة ثرسياريان لة

ي الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني : هل ـ)) ما أجبت ف ، هةروةك فةرموويةتى : ) أنس (

 ي بذلك .ـحيى بن سعيد ، فأمرنـي موضعا لذلك ؟ سألت ربيعة ، وسألت يـيران

أهال هوك ؟ قال : كنت أنتهي . ال ينبغي لرجل أن يرى نفسه ـه لو نـفقيل له : يا أبا عبداللَّ 

اكو ثرسيارم ، واتة : وةآلمى هيض فةتوايةكم نةداوةتةوة ت (1) يء حتى يسأل من هو أعلم منه ((ـلش

 ) ربيعة ( نيَت بؤ ئةو شويَنة ؟ ثرسيارم لةشياوم دةزانةكرد لةوانةى كة لةخؤم زاناتربوون ، ئايا بة
 ثيَكردم بةو كارة .كرد ، فةرمانيان  ) سعيد ( ى كورِىـ حيى (ـ) ي كرد و ثرسياريشم لة

ووترا : ئةى باوكى عةبدوَلآل ئةطةر ياساغى و قةدةغةى ئةو كارةيان  ) مالك (بة ثيَشةوا 
ىلَ بكردايةى ؟ ئةويش فةرمووى : وازم ئةهيَنا و ئةو كارةم نةدةكرد . ضونكة نابيَت هيض 

 كةسيَك خؤى بة شياو بزانيَت بؤ شتيَك تاكو ثرسيارى لة خؤى زاناتر نةكات .
الى كةسانيَكى نةزانكار ئاسان و بآ ةبيَت نازناو و ثلة شةرعيةكان لةضونكة ئةطةر وا ن

!! ت بةخؤى يان بة خةَلكانى ترى لةخؤ نةزانرتى دةنيَت !نرخ دةبن و هةركةس هةر ثلةيةكى بويَ
ةك تاكو واى ليَديَت ، كةسانى نةزان بة شيَخ !! و طةورة زانا !!! و عةلالمة ـ بة تةشديدى الم ن

 بة سوك كردنةوةى !! ـ دةناسريَنةوة !!!! شاعري دةَليَت :
 َصْولََة األََسدِ  ْحكِي انتَِفاَخاً ـِهرِّ يَ ـَكالْ          ِر َمْوِضِعَها   ـي َغيْ ـْمَلَكٍة فـَألَْقاُب مَ 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بةو جؤرة كةسانةى  ن (ـحمد بن صالح العثيميـ) مثيَشةوا 
ا صارت ـ)) مع األسف الشديد ، إن كلمة الشهيد اليوم صارت رخيصة ، كمفةرموويةتى : 

 من كرسوعهكلمة الشيخ ، فاآلن كلمة الشيخ رخيصة ، يعني يقال لإلنسان الذي ال يعرف كوعه 

 يقال له : شيخ !!!!، 

                                                
(1)

: رى ـى السـنن الكبــمدخل إلـي الـوالبيهقي ف ، 316/ 6 :ي حلية األولياء ـ) أخرجه أبو نعيم ف 

 ن ( .ـمن طريقي ، 326/ 2 :متفقه ـي الفقيه والـخطيب فـوال ، 825 : رقم، ب 440
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ن ، وعن شجاعة ، ـعوام ، ثم يقوم يتكلم بكالم فصيح بيجلس كله ـي مـجلس فـجده يـوت

 ر له ، فيكون عندهم شيخ الشيوخـم ، ال نظيـفيقولون : هذا عال
(1) !!! 

را من أبسط ما ـختصـوكذلك أيضا سهلت كلمة اإلمام ، اآلن لو صنف اإلنسان كتابا م

 ى !ـه تعالـيكون ، قالوا : هذا إمام ! سبحان اللَّ 

ا ـمـهذا لـرا متبوعا ، وليس كل إنسان يؤلف يسمى إماما ، ولـا كبيـمـأن يكون عالاإلمام البد 

ن ، ـمؤلفيـرا ألحد الـمفاهيم هنا ، صارت األلقاب تشوش ، فعندما تقرأ كتابا صغيـاختلفت ال

ال اء ، وهذا ـوتقول : قال اإلمام فالن ابن فالن ! ماذا يظن السامع ؟ ، يظن أنه إمام من أكابر العلم

 . (2) يء من الكذب ((ـا ال يستحق ، ألن هذا فيه شـجوز ، أن نصف اإلنسان بمـي
بةداخيَكى زؤر طةورةوة دةَليَم : ووشةى شةهيد لةم رِؤذطارةدا بيَنرخ بووة ، هةروةكو  واتة :

ضؤن ووشةى شيَخيش بيَنرخ بووة ، ئيستا ووشةى شيَخ بيَنرخ بووة ، ئةوةش بةوةى كة 
لة يةك  (كوع و كرسوع  )بةكةسانيَك دةووتريَت : كة دوو سةرى ئيَسكةكةكانى باسكيان 

 ى ثيَيان دةووتريَت : شيَخ !!!!جياناكةنةوة !! كةض
مةجليسى وا دادةنيشيَت كة هةموو كةسانى عةوامن ، و ئةويش هةَلدةستآ  وة دةبينيت لة

بة ووتنى ضةند ووتةيةكى رِةونةق دار ، و ئازايةتى خؤى دةردةخات ، و خةَلكةكةش دةَليَن : ئةمة 
 يَخى هةموو شيَخان دةذميَردريَت !!هاوشيَوةشى نية !! بؤية دةبينيت الى ئةوان بةش زاناية !! و

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

                                                
(1)

شانازى دةكـةن و ثـوز   لةوةش خرابرت ئةوةية كة دةبينني لةسةردةمانى ئةمرِؤدا كةسانيَك هةن فةخر و  
ـ ئيَمة فآلنة ... ث))  ، يان دةليَن :!!! (( )) الشيخ فالن  لةسةر خةَلكى تر ليَدةدةن بةوة كة ثيَيان ووتراوة : ى يَ

 بيدعةكاريَكى خؤ بةزانا زان نةبيَت هيضى تر نية !!!كةضى لةواقيعدا ، جطة لة((  !!!ووتووين زاناين 
ات كة : برِوانامةى شـةرعى هةيـة !!! لةاليـةن    فةخر و شانازى بةوة دةكوة هةنديَكى ترى نةزانيان ديَت 

 !!  !عةكارى حيزبى زياتر هيضى تر نية كةسيَكى بيدشيَخيَكى لةخؤى تةكفريى تر !!! كةضى جطة لة

(2)
 ( . 1/30ن : ـللشيخ ابن عثيمي،  اعةـجمـرح عقيدة أهل السنة والـ) فوائد من ش 
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ى شويَنكةوتووى هةبيَت ، نةك هةر ثةروةردطار !! ثيَشةوا دةبيَت زانايةكى طةورة بيَت ، و خةَلك
!! وة لةبةر ئةوةى كة ليَرةدا ضةمكةكان تيَكةلَ بوون ، و نووسى ثيَى بووتريَت ثيَشةوا !كةس 

دةبينيت نازناوةكان دةشيَويَنريَن و ئاوةذوو دةكريَت ، ضونكة كة ثةرتوكيَكى بضوكى يةكيَك لة 
كورِى فآلن فةرموويةتى !!! بيسةر طومانى ضى  نووسةران دةخويَنيتةوة و دةَليَت : ثيَشةوا فآلنى

دةبات ؟!! طومانى ئةوة دةبات كة ثيَشةوايةكة لة زانايان ، ئةمةش نادروستة و نابيَت كةسيَك 
 وةسف بكةين بة سيفةتيَك كة شايستةى نية ، ضونكة برِيَك درؤى تيَداية .

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 

رِووناك  ئةوةى طةواهى و شايةتى دانى ئةو ثيَشةوايانة بكةينة ضرا بؤ دؤزينةوةى رِيَطاى رِاست و
كردنةوةى ، وة بؤ ئةوةى ئيرت ووتةى نةزانكاران ديد و بؤضوومنان نةطؤرِيَت بةرامبةر بةم 

انياريانةى و زوةرطرتنمان لةهةموو ئةو زانست ، ثيَشةواية ، و نةبنة لةمثةريَك لة ثيَش سود 
روةردطار نووسني و ووتةكانيدا ، جا بة ثشتيوانى خواى ثةى هيَشتووة لةيَكة لةدواى خؤى بةج

 هةنديَك لةو طةواهى و شايةتيدانانة دةخينةرِوو ، ئةوةش بةم ثيَيةى خوارةوة :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 249   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

 عبدالعزيز بن باز ( ثيَشةوا و موفتى ثيَشووى وآلتى سعودية ( : 
ثيَشةوا دانى يو طةواه يدانايةتــ خوا بيثاريَزيَت ـ ش ي (ـمدخلـ) الربيع بن هادي الشيَخ 
، نى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة ئريجا يبووبيَبةر بة بة رِةمحةت بيَت ـ ـ ) ابن باز (

لةو تؤمةتانةى كة  ثيَشرتدا باسكرا ـ بؤ بةريبوونى ئةم ثيَشةواية دةكاتة ثيَوةريَك ـ هةروةكو لة
ا بلغهم رمهـن وغيـ)) ابن باز وابن عثيميدةريَنة ثاَلـى ـ هةروةكو لة ووتةيةكيدا فةرموويةتى : 

ؤوه من اإلرجاء ، ما قالوا مرجيء ، كمـي فـكالم األلبان مد ـ أي : ـأ أحا برَّ ـي هذه القضية ، وبر 

اءهم اآلن ـ يقولون له : فالن ـر أسمـره ـ وال أستحضـمد بن حنبل ـ مسعرًا ، وغيـاإلمام أح

) ابن و  ) ابن باز (، واتة : ثيَشةوايان  (1) اء ((ره يرميه باإلرجـمرجيء ؟ فيقول : ال ، وغي

و جطة لةوانيش ووتةى ثيَشةوا ئةلبانيان لةم ثرس و باسةدا ثيَطةيشتووة ، و بآ  ن (ـعثيمي
 ) مسعر (بةريان كردووة لة ئريجا ، و نةيانفةرمووة : مورجيئةية ، هةروةكو ضؤن ثَشةوا ئةمحةد 

ا نايةت ـ بآ بةرى كردووة ، كة ثيَيان دةووت : و جطة لةوى ـ كة ئيَستا ناوةكانيامن بة بريد
فآلنة 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 ثيَشةوا ) ابن باز (جا بابزانني ثيَشةوا 

 !!لة ئريجا ؟ئةلبانى و بةريبوونى 
هةية تيايدا باس لةوة دةكات كة  خويَنةرى بةرِيَز : فةرموودةيةكى ثيَغةمبةرى خوا 

خواى ثةروةردطار لة سةر هةموو سةد ساَليَك كةسيَك دةنيَريَت بؤ تازةكردنةوةى ئايني ، كة 
ةِ اأْلُ  هِ ذِ هَ ـُث لِ عَ بْ َه يَ ـنَّ اللَّ إِ  »ئةمة دةقةكةيةتى :    دُ دِّ َج ـيُ  َمنْ  ةٍ نَ َس  ةِ ائَ مِ  لِّ كُ  سِ أْ ى رَ ـلَ عَ  مَّ

،  « اهَ نَ يْ ا دِ هَ ـلِ
واتة : خواى ثةروةردطار لةسةرى هةموو سةد ساَليَكدا ـ واتة : سةدةيةك ـ كةسيَك دةنيَريَت بؤ 

 ئةم ئوممةتة بؤ ئةوةى ئايينةكةى بؤ نويَباكاتةوة .
                                                

(1)
جديدة ـحدادية الـال الـبعض أعم ـى، و تعليق عل [وكذلك جعلناكم أمة وسطاً  ]ي التوحيد ـ) كلمة ف 

 ( . 21/12/1425ي ) ـي فـمدخلـالعالمة ربيع بن هادي ال شيخال، وأصل الكتاب : لقاء مع  86، ص : 

 . ( http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002) :  الرابط

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002
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)) َمن هو ة رِةمحةت بيَت ـ : ـ ب ) ابن باز (سةبارةت بةم فةرموودةية ثرسياركرا لة ثيَشةوا 

ُد هذا القرن ؟ ((ـمُ   ، واتة : نويَكةرةوةى ئايني لةم سةدةيةدا كيَية ؟ جد 
ُد هذا العصـي هو مُ ـر الدين األلبانـحمد ناصـ)) الشيخ موةآلمدا فةرمووى : ئةويش لة ر ـجد 

ه أعلم (( ـواللَّ ، ي ظن ي ـف
 ي (ـرالدين األلبانـناصحمد ـ) م، واتة : بة طومانى من شيَخ  (1)

 نويَكةرةوةى ئايينة لةم سةردةمةدا ، و خواش زاناترة .
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثيَشةوا ئةلبانى بة يةكيَك لة ثشتيوان ، و  ) ابن باز (هةروةها ثيَشةوا 

دةزانيَت ، هةروةكو  ، و تيَكؤشةرانى سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا  ) حافظ (بانطةوازخواز ، و 
ي ـمجاهدين فـ)) من أنصار السنة ، و من دعاة السنة ، و من حفاظ السنة ، و من اليةتى : فةرموو

ان ، و كار، واتة : لة ثشتيوانان ، و بانطةواز (2) ه وزاده خيـرا ((ـه اللحفظ السنة ، وفق
ثاريَزةرانى سوننةتة ، و يةكيَكة لة تيَكؤشةران بؤ ثاراستنى سوننةت ، وخواى ثةروةردطار 

 سةركةوتوى بكات و زياتر خيَر خؤى ثآ ببةخشيَت .
وة لة وةآلمى ئةوانةى كة تؤمةتبارى دةكةن بة نادروستى بريوباوةرِ و ثةيرِةوى لة ئيماندا 

ن باالستقامة ـمعروفيـي من خواص إخواننا الـرالدين األلبانـحمد ناصـ)) الشيخ مدةفةرموويَت : 

حديث و بيان صحيحه من سقيمه هو مشهور ـمع الـي جـرة ، و النشاط فـو حسن العقيدة و السي

مزيد من التوفيق ـه لنا و له الـال جليلة نسأل اللَّ ـي هذا جهود مباركة و أعمـو معروف لدينا و له ف

 مع صالح النية و العمل .

ي ـره من أهل العلم ليس معصوما قد تقع له بعض األخطاء بعض الغلط فـلكنه مثل غيو

إذا أخطأ فال ر وـخيـى قصده الـعلى اجتهاده وـلكنه يشكر علي اآلراء وـالتضعيف و فالتصحيح و

التقوى ر وـى البـحصل التعاون علـيكتبوا إليه حتى يلتنبيه من أهل العلم أن ينبهوه ومانع من ا

ِ َواْلذْقَوى  ] : ـ هُانَحَبْسُـ عمال بقوله   الَِْب 
ي ـاء فـ، هكذا كان العلم ( 2ائدة : ـمـ) ال [َوتََعاَونُوا لََعَ

                                                
(1)

 همة اإلرجاء ( .ـي من تـاء لشلبانـرئة كبار العلمـريط : تبـبن باز ، منقول عن ش ) الشيخ عبدالعزيز 

(2)
 ( .الـمصدر نفسه )  
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حتقره وال ـقديم الدهر وحديثه يتعاونون وينصح بعضهم بعضا وال يسب بعضهم بعضا وال ي

 . (1) ر وينبهه إذا أخطأ ((ـخيـى الـيعيبه وال يغتابه ولكن ينصح له ويعينه عل
ضاكى لةبرا تايبةتةكامنانة كة ناسراوة بة ي (ـرالدين األلبانـحمد ناصـ) مواتة : شيَخ 

رِوونكردنةوةى  ريوباوةرِ وسةرطوزةشتةى ذيانى وضاالكى لةبوارى كؤكردنةوةى فةرموودة وب
و الوازةكان لةيةكرت ، وة بةناوبانط وناسراوة لةالمان ، وكؤششى وهةوَلى  ) صحيح (فةرموودة 

ئةويش ، خواى طةورة بؤ ئيَمة و بؤ رين لةة ، داواكارى تةوفيقى زياتكارى طةورةى هةيثريؤز و
 دةوةدا .كرلةطةلَ ضاكى نيةت و

لةوانةية هةنديَك هةَلة  هةَلةبةآلم ئةويش وةك جطة لةخؤى لةزانايانى تر ثاريَزراو نية لة
بةآلم سوثاس دةكريَت لةسةر  بريوبؤضووندابكات لةبةرِاستدانان و الوازدانانى فةرموودة وة لة

ضاكى ، وة ئةطةر هةَلةيةكيشى كرد ئةوا هيض رِيَطرييةك نية زانايان ورياى تكؤششكردنى وة نية
ترسان بيَتة دى ، وةكو ارى و يارمةتيدان لةسةر ضاكةو لةخوابكةنةوة و بؤى بنوسن تاكو هاريك

ِ َواْلذْقَوى  ]ئيشكردنيَك بةو ووتةيةى خواى طةورة :   الَِْب 
 ، واتة : هاريكارى [َوتََعاَونُوا لََعَ

نويَدا بةم شيَوة بوون هاريكارى و اكة و لة خواترسان . زانايان لةكؤن ويةكرت بكةن لةسةر ض
نى و عةيبيان لة ئامؤذطارى يةكرتيان دةكرد و جنيَويان بةيةكرت نةدةدا و يةكرتيان بةكةم نةدةزا

دا و غةيبةتى يةكرتيان نةدةكرد بةَلكو ئامؤذطاريان دةكرد و يارمةتيان دةيةكرت نةدةطرت و
 ئةطةر هةَلةى بكرداية ئاطاداريان دةكردةوة .

وة ثرسياريَكى ىلَ دةكريَت سةبارةت بةوانةى كة طومان و تؤمةت دةدةنةثاأل ئةم ثيَشةوا 
 بةرِيَزة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة ئةمة دةقى ثرسيار و وةآلمةكةشيةتى :

ي ـرالدين األلبانـناص حمدـر بعضهم شبهات حول عقيدة العالمة الشيخ مـ)) يثيثرسيار : 

واتة : هةنديَك ،  (( !؟ا نصيحتكم ألولئك ـمرجئة ، فمـى بعض الفرق الضالة كالـوينسبونه إل
دةوروذيَنن  ي (ـرالدين األلبانـحمد ناصـ) مطومانيَك دةربارةى بريوباوةرِى شيَخ كةس ضةند شوبهة و

 !ا ئامؤذطاريتان ضية بؤ ئةوانة ؟و دةيدةنة ثالَ هةنديَك كؤمةَلى طومرِاى وةكو مورجيئة ، ج

                                                
(1)

 ( . 534ريط : ـى الدرب ، الشـ) فتاوى نور عل 
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ن من أهل السنة ـمحدثيـن الـمعروفيـي من إخواننا الـرالدين األلبانـ)) الشيخ ناصوةآلم : 

ى كل مسلم أن يتقي ـر ، والواجب علـى كل خيـه لنا وله التوفيق واإلعانة علـاعة نسأل اللَّ ـجمـوال

حمد ـ) م، واتة : شيَخ  (1) رة ((ـيتكلم إال عن بصياء ، وأال ـي العلمـه فـه ويراقب اللَّ ـاللَّ 

لةبرا ناسراوة فةرموودة ناسةكامنانة لة ئةهلى سوننة و جةماعةت ـ بؤ  ي (ـرالدين األلبانـناص
خواى طةورة دةكةين ـ وة ثيَويستة  تةوفيقي و يارمةتى لةسةر خيَر لةئيَمة و ئةويش داواى 

سيَت و هةست بةضاوديَرى خوا بكات دةربارةى زانايان ، لةسةر هةموو موسوَلمانيَك لة خوا برت
 وة قسةش نةكات بة بةرضاورِوونى و عيلم نةبيَت .

بؤية ئامؤذطارى موسَلمانان دةكات كة دةبيَت هةَلويَستيان بةرامبةر بةم زانا و ثيَشةواية 
ه ، وـ)) ال يئةوة بيَت كة  مزيد من التوفيق ـالدعاء له بالروع ـمشـال غيبته ، بل الجوز سبُّه ، وال ذمُّ

بكريَت ، و غةيبةت ، واتة : دروست نية جنيَوى ثيَبدريَت ، و زةم (2) العمل ((وصالح النية و
 بكريَت ، بةَلكو شةرعية دوعاى زياترى سةركةوتن و ضاكى نيةت و كردةوةى بؤ بكريَت .

 دا:ـ ) ابن باز (ى ثيَشةوا كةواتة : ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة ديد و بؤضوون
 . موجةديد و نويَكةرةوةى ئايية لة سةردةمى خؤيدا 
  و تيَكؤشةرة لة ثيَناوى سوننةتى  ) حافظ (وة ثشتيوان ، و بانطةوازخواز ، و ،

 . ثيَغةمبةرى خوادا 
  وة يةكيَكة لة برايانى تايبةتى ، و ناسراوة بة بةردةوامى لة سةر رِيَطاى رِاست و

 بريوباوةرِى دروست و سةرطوزةشتةى ثاك .
 . وة يةكيَكة لة فةرموودةناسانى ئةهلى سوننة و جةماعة لةم سةردةمة 
 و دةبيَت وة نابيَت تانة و تةشةرةى ىلَ بدريَت ، و سةرزنشت و غةيبةت بكريَت ، بةَلك

 دوعاى خيَرى بؤ بكريَت .
 

                                                
(1)

 همة اإلرجاء ( .ـي من تـاء لشلبانـرئة كبار العلمـريط : تبـه بن باز ، منقول من شـعبداللَّ ) الشيخ عبدالعزيز بن  

(2)
 ( . الـمصدر نفسه)  
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 د بن صالح العثيميـ) م زاناى ئوصولَىثيَشةوا و  ـ :بة رِةحمةت بيَت  ـ ن (ـحم 
ثةيرِةوةكانى ئةهلى سوننة و ا و رِوونكرايةوة : كة يةكيَك لةهةروةك لةثيَشدا ئاماذة بةوةدر

طةورة زانايان و بريوباوةرِيان ثرسيار لةادروستى جةماعة ئةوةية بؤ ناسني زانايان و دروستى و ن
نستى ثيَشةوايانى سةردةمى خؤى بكريَت ، ئةوةتا وةك ثيادةكردنيَك بؤ ئةم بنةواية فريخوازانى زا

ـ بة  ن (ـحمد بن صالح العثيميـ) مطةأل ثيَشةوا شةرعى لةجةزائر ثةيوةنديةكى تليفؤنيان لة
ار سةبارةت بةوانة دةكةن كة ثيَشةوا ئةلباني دةدةن ، و تيَيدا ثرسيرِةمحةت بيَت ـ ئةجنام

)) شيخنا عندنا هنا تؤمةتبار دةكةن بةوةى كة مورجيئةية ؟! ئةمةش دةقى ثرسيارةكةيانة : 

 هُمَحِـ رَ يـخ األلبانـن وهو أبو رحي م اهتم فيها الشيـمجهوليـجزائر وردت رسالة ألحد الـي الـف

تة : ، وا، هل تعرفون هذا الشخص وماذا تعرفون عليه ؟ ((  ...ـ باإلرجاء وكذا تالمذته ك ـ هُـاللَّ
 ) أبو ُرَحيِّم ( كةسيَكى نةناسراوة هاتووة كة ئةويشلةنوسراويَك شيَخمان الى ئيَمة ليَرة لةجزائري 

... !!! وة هةروةها قوتابيةكانيشى وةكو انى ـ رِةمحةتى خواى ليَبيَت ـ ـة كة تيايدا شيَخ ئةلب
 ضى لةسةر دةزانن ؟تباركردووة !!! ئايا ئةم كةسة دةناسن وبةئريجا تؤمة

يَّ ـه ما أعرفه ، ولكن َمن َرمى الشيَخ األلبانـ)) ال واللَّ وةآلمياندا فةرمووى :  ئةويش لة

(1) يَّ ، وإما أنه ال َيعِرُف اإلرجاءَ ـباإلرجاِء : َفقد أخطَأ ، إما أنَّه ال َيعِرُف األلبان
 . 

                                                
(1)

 ( . 3: هامش  ، 144 : ) التعريف والتنبئة 

لةرِاستيدا ئةمةيان هةردووكيان !! كة : نةزان وجاهل بيَت بةبيَذةرى ئةم تؤمةتة  ةشنةوالة
ثيَشةوا ئةلبانى دةدةن !!! تةنانةت جةهالةت وو ئةوانةية كة تانة و تةشةرة لةهةمرِاستى حاأل و

ةر ئةمة و نةزانينى هةنديَكيان طةشتووةتة ئةوةى بة مورجيئة !!! بَليَت : مةرجةئة !!!! جا ئةط
ناوةرِؤكةكةى تيَطةيشتبيَت !!!! ئةمة هةموو زانينيَكى بيَت بةناوةكةى ؟!! ئةى دةبيَت ضؤن لة

ابن باز وابن عثيمني ويريهما بلغهم كالم األلباني يف ))  بةآلم زانايان : ستى نةزان و نةزانكارانة !!!رِا

وكذلك جعلناكم أمة  ] (( ) كلمة يف التوحيد... ،  هذه القضية ، وبرّؤوه من اإلرجاء ، ما قالوا مرجيء
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نِة ـاأللبان حديِث ، ال َنعلُم أنَّ ـي الـ، ُمدافٌع عنها ، إماٌم ف ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَيُّ َرُجٌل ِمن أهِل السُّ

ي َقلبِِه ِحقٌد ، إذا ـه العافيَة ـ َيكوُن فـرنا ، لكنَّ بعَض الناِس ـ نسأُل اللَّ ـي عصـأحدًا ُيباِريِه ف

خِص َذَهَب يلِمُزُه بش و ِِعنَي  ] : نَ ـمنافقيـَكِفعِل اليٍء ، ـرأى َقبوَل الشَّ ِيَن يَلْمُِزوَن الُْمطذ اَّلذ
ِيَن َل ََيُِدوَن إَِلذ ُجْهَدُهْم  َدقَاِت َواَّلذ ( ، َيلِمزوَن  79) التوبة :  [ِمَن الُْمْؤمِننَِي ِِف الصذ

ق الـال دَقِة ، والـُمتصدِّ ق الَفقيـُمكثَِر من الصَّ  َر .ـُمتصدِّ

َنعِرُفُه من ُكُتبِِه ، وأعِرفُه بُِمجاَلَستِِه ـ أحيانًا ـ : َسلفيُّ الَعقيدةِ ، سليُم  ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَالرجُل 

َر ِعباَد اللَّ ـال رُهُم اللَّ ـا لـه بمـمنهِج ، لكنَّ بعَض النَّاس ُيريُد أن ُيكفِّ عي أنَّ ـم يكفِّ ه بِِه ، ُثمَّ َيدَّ

هذا القوِل ـهتانًا ـ لذلك ال َتسَمعوا لـُمرجٌئ ـ َكِذبًا وزورًا وبُ ِر بأنَّه ـي هذا التَّكفيـَمن خالفُه ف

 . (1) ِمن أيِّ إنساٍن َصَدَر ((
ئريجا تؤمةتبار ةآلم هةر كةسيَك شيَخ ئةلبانى بةواتة : نةخيَر سويَند بةخوا نايناسم ، ب

 ناناسيَت .بكات ئةوة هةَلةى كردووة يان ئةوةية ئةلبانى ناناسيَت يان ئةوةية ئريجا 
ئةهلى سوننة ـ رِةمحةتى خواى ليَبيَت ـ بةرطرى ليَدةكات ، ثيَشةواية ئةلبانى ثياويَكة لة

م هةنديَك لة خةَلكى آللةم سةردةمةدا ثيَى بطات ، بة لة فةرموودةدا و وانازانني كةسيَك هةبيَت
ة لةناو خةَلك ـ داواى سةالمةتى لة خوا دةكةين ـ رِقى لة دَلداية ، ئةطةر ببينيَت كةسةك

ِيَن يَلْمُِزوَن  ] : قبوَلة ئيرت ئةو تانة و تةشةرةى ليَدةطريَت ، وةكو ئيشى دوورِووةكان اَّلذ
ِيَن َل ََيُِدوَن إَِلذ ُجْهَدُهْم 

َدقَاِت َواَّلذ و ِِعنَي مَِن الُْمْؤمِننَِي ِِف الصذ : تانة و تةشةرة  ، واتة [الُْمطذ
 قة دةكةن وة ئةوانةى كة هةذارن و صةدةقة دةكةن .ن كة زؤر صةدةدةدةلةو كةسانة 

                                                                                                                                      

 وأصل الكتاب : لقاء مع شيخ،  86جديدة ، ص : ـحدادية الـال الـ، و تعليق عل بعض أعم [وسطًا 

 .(  12/1425/ 21ي ) ـي فـمدخلـالعالمة ربيع بن هادي ال
 ( . http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002 ) سةرضاوة :

 ( . 144التعريف والتنبئة : ( ، و )  23جلة األصالة : عدد ـ) م (1)

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002
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لةطةأل  ناسني ، وة لةكتيَبةكانيةوة دةي ئةلبانى ـ لةواتة : ثيَشةوا ئةم ثياوة ـ 
فية ، و مةنهةجى دانيشتنةكانيةوة دةيناسم ـ كة هةنديَك رِوويداوة ـ لة بريوباوةرِدا سةلة

بةندةكانى خوا بيَباوةرِ بكةن بة شتيَك كة م هةنديَك لة خةَلكى دةيانةويَت آلسةالمةتة ، بة
خواى ثيَى كافر و بيَاوةرِ نةكردوون ، ثاشان بانطةشةى ئةوة دةكات كة هةر كةسيَك ثيَضةواةى 

بؤ ئةم وتةية مةطرن  آبةدرؤ و بوهتان ـ لةبةر ئةوة طوبكات لةم تةكفري كردنةوة مورجيئةية ـ 
 لة هةر كةسيَكةوة دةردةضيَت .

يَكى تردا و سةبارةت بة هاودةنط بوون يان ثيَضةوانة بوونةوةى ثيَشةوا وة لة ثرسيار
اِن قوُل ـي َمسائِِل اإليمـ)) هل َقولُه فئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة طةأل مورجيئةدا هاتووة : 

 ، واتة : ئايا ووتةى ئةلبانى لة بابةت و ثرسةكانى باوةرِدا ووتةى مورجيئةية ؟ مرجئِة ؟ ((ـال

 يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بة رِاشكاوى فةرمووى : ) ابن عثيمني (ثيَشةوا 

ل :ـ)) أقوُل كم  ا قال األوَّ

وا الْ  وْ اللَّوِم أَ  نَ ُكُم        مِ ـــيْ بِ ا أِلَ ــ َأبَ ِهم اَل ــــلُّوا َعَليْ ـقِ أَ  وا  يْ اَن الَّذِ كَ مَ ـُسدُّ َسدُّ
(1)

 . 

ٌث ، َفقيٌه ، وإن كاَن مُ ـٌم ، مُ ـعال ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَيُّ ـاأللبان ثًا أقوى منُه َفقيهًا ، وال أعَلُم ـحدِّ حدِّ

روا الناَس َيقولوَن َعنُه ، َوعن ـَلُه َكالمًا يدلُّ عل ى اإلرجاِء أبدًا ، لكنَّ الذين ُيريدوَن أن ُيكفِّ

وِء .ـَّأمثالِه : إن  هم ُمرجئٌة ، َفُهَو ِمن باِب التَّلقيِب بألقاِب السُّ

مقصِد ـُمعتقِد ، وُحسِن الـباالستقاَمِة ، َوسالمِة ال ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَيِّ ـوأنا أشهُد للشيِخ األلبان

 . (( خطئ ، ألنَّه ال أحَد َمعصوٌم إال الرسوُل ـ، َولكن َمَع ذلَك ال َنقوُل أنُه ال يُ 
 واتة : منيش ئةوة دةَليَم كة شاعرييَك ووتوويةتى :

وا الْ  وْ ِم أَ اللَّوْ  نَ ُكُم        مِ ـــيْ بِ ا أِلَ ـ َأبَ م اَل ـهِ َعَليْ وا ـقِلُّ أَ  وا يْ اَن الَّذِ كَ مَ ـُسدُّ  َسدُّ

ئةلبانى ـ رِةمحةتى خواى ليَبيَت ـ زاناية ، فةرمودةناسة ، شةرعزانة و فةقيهة ، هةر 
ةكيم هةرطيز هيض وتةيبيَت ، وة  يَزترة لةوةى كة شةرعزان و فةقيهفةرموودةناسيدا بةهة لةضةند

                                                
(1)

 ( . 4/98باب لسان العرب ، للبغدادي : ي : خزانة األدب ولب لـا فـ) البيت للحطيئة كم 
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بكةن دةربارةى ئةو و خةَلكى كافر آجا ، بةآلم ئةوانةى كة دةيانةوئرينةزانيوة كة ئاماذة بدات بة
 ناوى خراث .يَن : ئةوانة مورجيئةن ، ئةوا لةبابةتى ناز ناوليَنانة بةنازهاوشيَوةكانى دةَل

ى بريوباوةرِ و نيةت ضاكى ، دامةزراوى ، و سةالمةتشايةتى دةدةم بؤ شيَخ ئةلبانى بةوة من 
ثاريَزراو نية لة مةعصوم و م لةطةلَ ئةوةشدا ناَليَني هةَلة ناكات ، ضونكة هيض كةسيَك آلبة

 . ثيَغةمبةرى خوا نةبيَت لة تاوان جطة 
دًا ـ أي : )) حريص جثيَشةوا ئةلبانى فةرموويةتى :  ووتةيةكى تريدا سةبارةت بة وة لة

ي ـي العقيدة أم فـة ، سواء كانت فحاربة البدعـالعمل بالسنة ، و م ىـي ـ علـالشيخ األلبان

لةسةر ئيشكردن بةسوننةت و دذايةتيكردنى و سورِة   ، واتة : زؤر بةثةرؤش (1) العمل ((
 بيدعة جا ض لة بريوباوةرِدا بيَت يان لة كردةوةدا .

 ن (ـصالح العثيميحمد بن ـ) مكؤى ئةم سآ ووتةيةى ثيَشةوا خويَنةرى يةكخواثةرست لة
تى ، بة ويانيَبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة سةبارةت بة ثيَشةوا ئةل

 ئاشكرا و بة رِوونى ئةم خاآلنةى خوارةوةت بةرضاو دةكةويَت :
  كتيَب ، و لة لةطةأل دانيشتنةكانيةوة دةناسيَت ئةلبانى لة ن (ـ) ابن عثيميثيَشةوا

اوى ، و ئريجا بدات ، بؤية شايةتى دامةزررطيز هيض وتةيةكى نية ئاماذة بةةبةوةى كة ه
ةلةفية ، و بريوباوةرِيشدا لةالى ئةو سسةالمةتى بريوباوةرِ ، ونيةتضاكى بؤ دةدات ، و لة

ثةرؤشة زؤر بة وننةت دةكات ، وسةئةهلى سوننة و بةرطرى لةثياويَكة لمةنهةجى سةالمةتة ، و
 كردةوةدا .نةت ودذايةتيكردنى بيدعة جا ض لةبريوباوةرِدا بيَت يان لةلةسةر ئيشكردن بةسون

  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةو كةسانةى كة ثيَشةوا ئةلبانى بة  ن (ـ) ابن عثيميثيَشةوا
 ئريجا تؤمةتبار دةكةن بة هةَلة دةزانيَت .

  دةطةرِيَتةوة بؤ دوو خاأل : ن (ـ) ابن عثيميهؤكارى ئةم تؤمةتباركردنة لة الى ثيَشةوا 
ثيَشةوا ئةلبانى ، بةتايبةت لةو كاتةى كة دةبينن كة يةكةم : رِق لةدَلبوون بةرامبةر بة

 !!!ئةو تانة و تةشةرةيةى ليَدةطرن  ئةم ثيَشةواية لةناو خةَلك قبوَلة بؤية

                                                
(1)

 ي ( .ـحمد الشيبانـى مـن إلـي ، من رسالة ابن العثيميـي ، للشيبانـكتاب حياة األلبان ) 
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ك هةن خةَلران ، ئةوةش بةوةى كة هةنديَك لةدووةم : بؤضوونى تةكفرييانةى تؤمةتباركا
دةيانةويَت بةندةكانى خوا تةكفري بكةن بة شتيَك كة خواى ثةروةردطار ثيَى كافر و بيَاوةرِى 
نةكردوون ، ثاشان بانطةشةى ئةوة دةكات ـ بةدرؤ و بوهتان ـ كة هةر كةسيَك ثيَضةواةى 

 !!! ةكفري كردنةدا مورجيئةية ببيَتةوة لةم ت
ى ئةو ـ بآ ويست ـ بكةوينة رِووطةى با جا نازامن بؤ ئيَمةى موسَلمان وةكو ثةرِى

و  ةوة ؟!!! هةرجارةنمبانسورِيَن يانةويَت و بةويستى خؤانبي دابةهةر كويَيةك جؤرةكةسانة و
هةَلكةويَت ، و بةشيَوة و شيَوازيَك تانة و تةشةرة ، توانج بدات  ـآكةسيَكى نةزان و كةودةمنان ل

 وةى كة :لة ثيَشةوايامنان !!! و تؤمةتباريان بكات بة
 !!! (مةرجةئةن !!!  )جاريَكيان : ثيَشةوايامنان غوالتى 

 نةخيَر ئةجمارةيان دةيطؤرِن بةوةى كة : تةنها مورجيئةن !!! نةك غوالتةكانيان !!!
 دةَليَن : كةوتوونةتة ذيَر كاريطةرى ئريجاوة !!! يان ئريجايان تيَداية !!!دواجاريش ديَنةوة و

 درؤ نةبيَت هيضى ترى تيابةسةر نية !!!كة هةر هةمووشى لة ستةم و 
هؤكارى سةرةكيشى نةطةرِانةوةية بؤ ثيَشةوايان ، و طةورة زانايانى سةردةم ، و متمانة 

 كردنة سةر ووتةكانيان ، و طويَنةدان بة ووتةى كةسانى كةودةن ، و سةرةنةزانةكانى سةردةم .
 
 إبراهيم آل الشيخ (حمد بن ـ) م ثيَشةوا وموفتى ثيَشووترى وآلتى سعودية : 

لةوةسفى ثيَشةوا ئةلبانيدا ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم ثيَشةواية 
 . (1) (( لِ اطِ بَ الْ  لِ هْ أِلَ  ةٍ مَ ادَ َص مُ ، وَ  قِّ َح لْ لِ  ةٍ رَ ـْص نُ ، وَ  ةٍ ـنَّ ُس  ُب احِ َص  وَ )) هُ فةرموويةتى : 

زانايايةكى خاوةن سوننةتة ، ثشتيوان و واتة : ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ 
 سةرخةرى رِاستى و رِةوايية ، و بةرهةَلستكار و رِووبةرِووكارى كةسانى نارِةوايية .

 
 
 

                                                
 ( . 92/ 4ئل الشيخ إبراهيم آل الشيخ : جموع فتاوى ورساـ) م (1)
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 ـخوا بيثاريَزيَت  ـ ) عبدالعزيز آل الشيخ ( موفتى ئيَستاى وآلتى سعودية : 
دواى يةك يةك لةيانى وآلتى سعودية بووة ، ثيَشةوا ئةلبانى هاوضةرخى سآ لة موفت

ثاكانة و وةسفى ضاكيان كردووة و طةواهى دروستى ثةيرِة و زانايةتيان بؤ داوة ، ئةوةتا موفتى 
ـ خوا بيثاريَزيَت ـ وةكو موفتيانى ثيَشووى  ) عبدالعزيز آل الشيخ (ئيَستاى وآلتى سعودية شيَخ 

ن بالعلم ، و ـمعروفيـلثقات الي من خواص إخواننا اـر الدين األلبانـ)) الشيخ ناصخؤى دةَليَت : 

 . (1) ريف : تصحيحا ، و تضعيفا ((ـحديث الشـالفضل ، و العناية بال
متمانة ثيَكراوةكامنانة كة  ىتايبةت يـانىلة برا ي (ـانـرالدين األلبـ) ناص واتة : شيَخ

 ) صحيح (رِووى جياكردنةوةى  وبايةخدان بة فةرموودةى ثريؤز لة، فةزلَ و، زانست : ناسراوة بة
 ةكانيةوة .ـ ) ضعيف (و 

،  ةٍ ـنَّ ُس  ُب احِ َص  ٌل َج )) رَ فةرموويةتى : ـ خوا بيثاريَزيَت ـ وة لة ووتةيةكى تريدا 

  بٌّ حِ ـمُ وَ 
، واتة : ثياويَكة لةسةر سوننةتة و سوننةتى خؤشدةويَت  (2) ا ((هَ نْ عَ  عٌ افِ َد مُ ، وَ  ةِ ـنَّ لسُّ لِ

 و بةرطريشى ليَدةكات .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . ( 65، ص  23جلة األصالة ، العدد ـ) م (1)

 . ( الـمصدر نفسه)  (2)
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 مقبل بن هادي الوادعي ( موجاهدى وآلتى يةمةن شيَخفةرموودةناس و ( : 
ووتةيةكى بةنرخيدا  لةـ بة رِةمحةت بيَت ـ ودةناس و موجاهدى وآلتى يةمةن فةرمو

هةَلويستى خؤى ئاشكرا دةكات سةبارةت بة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ، و ئةوانةش 
 واية ، ئةوةش لةو ووتةيةى كة تيَيدا فةرموويةتى :كة تانةو توانج دةدةن لةم ثيَشة

ي ِعلمه إال مبتدع من ذوي األهواء ، فهم الذين ـالدين وفرـي الشيخ ناصـ)) ال يقدح ف

 يبغضون أهل السنة وُينفرون عنهم .

حديث ، و قد نفع ـي علم الـر فـي ال يوجد له نظيـرالدين األلبانـحمد ناصـإن الشيخ م

ى جهل أصحاب ـمتحمسون لإلسالم علـبكتبه أضعاف ما يقوم به أولئك ال ه بعلمه وـاللَّ 

 الثورات و االنقالبات .

مجددين ـي من الـرالدين األلبانـحمد ناصـه به أن الشيخ مـأدين للَّ ده والذي أعتقو

 نْ مَ  ةٍ نَ َس  ةِ ئَ مِ  لِّ كُ  سِ أْ ى رَ ـلَ عَ  ةِ مَّ اأْلُ  هِ ذِ هَ ـلِ  ُث عَ بْ يَ  هَ ـاللَّ  نَّ إِ  » الذين يصدق عليهم قول الرسول :

  رَ مْ ا أَ هَ ـلَ  دُ دِّ َج ـيُ 
ره ( (( ـغي) رواه أبو داود وصححه العراقي و «ا هَ نَ يْ دِ

(1) . 

اَليَت مةطةر كةسيَكى بيدعةضى و بة زانستةكةى ن رالدين (ـ) ناصواتة : قسة بة شيَخ  
لةئةهلى سوننةية وخةَلكيان  ئارةزوو نةبيَت ، ئا ئةوانةى رِقيانلةشويَنكةوتووانى هةوا و

زانستى فةرموودةدا هاوشيَوةى نية لة ي (ـرالدين األلبانـ) ناص. بةدَلنياييةوة شيَخ  نةوةيَنوةرِيَدةل
ئةوةى زانست و كتيَبةكانى سوودى بةخشيوة بةموسَلمانان ضةند ئةوةندةى  ، وة خواى طةورة بة

 . ةنكيبؤ ئيسالمى دة ئاشوبطيَرِانةى وكودةتاكار و بةجؤش وحةماسنةزانة كة ئةو كةسة 
لةو نويَكةرةوانةى ئايينة كة ئةم  ي (ـرالدين األلبانـحمد ناصـ) موة ثيَم واية شيَخ 

ى ـلَ عَ  ةِ مَّ اأْلُ  هِ ذِ هَ ـلِ  ُث عَ بْ يَ  هَ ـاللَّ  نَّ إِ  »دةبيَت :  آبةسةردا جيَبةج فةرموودةيةى ثيَغةمبةريان 

  رَ مْ ا أَ هَ ـلَ  دُ دِّ َج ـيُ  نْ مَ  ةٍ نَ َس  ةِ ئَ مِ  لِّ كُ  سِ أْ رَ 
 . ره (ـ) رواه أبو دادو وصححه العراقي وغي « اهَ نَ يْ دِ

                                                
(1)

 . ( 7ـ  6رهان ، ص ـ) إقامة الب 
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ـ بة  ) ابن باز (بةمةش ئةوة ئاشكرا دةبيَت كة ئةم زانا بةرِيَزة هاودةنطة لة طةأل ثيَشةوا 
رِةمحةت بيَت ـ لةوةى كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بة نويَكةروة و موجةديدى ئايني 
دةذميَردريَت لة سةردةمى خؤى ، بة بةَلطةى هةمان فةرموودةى ثيَشوو ، وة لةوةشدا هاودةنطة 

نى بؤ ئةوة ، ئةو لة طةَليدا كة نابيَت تانة و تواجنى ليَبدريَت ، بةَلكو زياد لةسةر قةدةغةكرد
كةسةش بة موبتةديع و شويَنكةوتةى ئارةزووةكانى دةزانيَت ، ضونكة ئةو كةسانة 

 بةرهةَلستكارى ئةهلى سوننة و جةماعةن .
 

 ـ :  خوا بيثاريَزيَتـ  ) الدكتور صالح الفوزان ( شيَخ و زاناى ثايةبةرز 
سةبارةت بةوةى كة لةم  () صالح الفوزان ثرسياريَك كرا لة شيَخ و دكتؤرى ثايةبةرز 

دواييانةدا لةاليةن كةسانيَكى نةزانكارةوة بآلودةكريَتةوة لة تانةدان لةطةورة زانايانى سةردةم 
وةكو ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ، رِاى بةريَزيان ضية لةو بارةيةوة ، و ئةمةش دةقى 

اء ـي األئمة و كبار العلمـرة الطعن فـاألخيي اآلونة ـاحة الوالد ، كثر فـ)) سمثرسيارةكةية : 

جهلة األغرار من ـحيث ظهر من ال ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَي ـي عقائدهم ، ومن ذلك العالمة األلبانـا فـالسيم

ي قطعا ـاحة الشيخ األلبانـي سمـي هذه الفرية ، وما قولكم فـا قولكم فـيرمونه باإلرجاء !!! فم

، واتة : لةم دوايانةدا  را ؟ ((ـه خيـالعلم ، وكبتا للفتنة ، وجزاكم اللَّ ن طلبة ـللخالف الواقع بي
تانةدان لةثيَشةوايان و طةورة زانايان زؤر بووة بةتايبةتيش لةبريوباوةرِيان ، لةو زانايانةش زؤر 

ئةلبانية ـ رِةمحةتى خواى ليَبيَت ـ كة هةنديَك كةسى نةزانى فريَوخواردوو بة ئريجا ثيَشةوا 
ةتبارى دةكةن قسةتان ضية سةبارةت بةم قسة هةَلبةستنة وة قسةتان ضية سةبارةت شيَخ تؤم

ئةلبانى بؤ نةهيَشتنى ئةو جياوازى و خيالفةى لة نيَوان فيَرخوازاندا هةية وة بؤ سةركوت 
 كردنى فيتنة ـ خوا ثاداشتى خيَرتان بداتةوة .

روستى بريوباوةرِى ثيَشةوا ئةلبانى و بةرِيَزيشان بة رِاشكاوى ثاكانة و طةواهى رِاستى و د
اء ، ـجريح العلمـى الكالم الذي مر وهو تـ)) رجعنا إلهةوأل و كؤششةكانى كرد و فةرمووى : 

ي العوام فكيف ـجوز فـجرح والتعديل ، هذا كالم ال يـي الناس وأن هذا من الـوالكالم ف

مة ، وله جهود ... ـمغفرة والرحـو نرجوا له اله ـمة اللَّ ـى رحـي إلـي توفـاء ، والشيخ األلبانـبالعلم
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جوز أننا ـه يغفر له ، و ال يـخطأ فاللَّ ـيء من الـي شـوله جهود جيدة ، وعقيدته سليمة ، وإن وقع ف

ن الناس (( ـره بيـيء وننشـنبعث هذا الش
، واتة : طةرِاينةوة سةرباسى رِؤشتوو كة ئةويش  (1)

 جرح والتعديل (ـ) القسةكردن لةسةر خةَلكى وة ئةمةش لة  بريتيية لة جةرحكردنى زانايان وة
ـة ، ئةمة قسةيةكة سةبارةت بةخةَلكى عةوام دروست نية ضجاى زانايان ، شيَخ ئةلبانى 

رِةمحةمتان بؤى هةية ، وة كؤششى زؤرى  وةفاتى كردووة بؤ رِةمحةتى خوا وة ئوميَدى ليَخؤشبون و
بيَت ، دةضاكى هةية ، وة بريوباوةرِى سةالمةتة ، ئةطةر كةوتبيَتة هةَلةيةكيشةوة خوا ليَى خؤش 

 بالوى بكةينةوة .بيوروذيَنني و لةناو خةَلكدا وبآلوبكةينة ووة دروست نية ئيَمة ئةم شتة 
 

 لةم سةردةمة  التعديل (جرح وـ) ال زاناى موجاهيد و هةلَطرى بةيداخى

 ـ : خوا بيثاريَزيَتـ  ي (ـمدخلـ) ربيع بن هادي الشيَخى دكتؤر 

ثلة و ثاية و مةنزيلةتى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة الى زاناى موجاهيد و 
 ي (ـدخلـمـادي الـ) ربيع بن ه ةردةمة شيَخـلةم س ديل (ـرح والتعـجـ) الهةَلطرى بةيداخى 

ـ خوا بيثاريَزيَت ـ ثلة و ثاية و مةنزيلةيةكى زؤر طةورة بووة ، بةوةى كة دةبينني بة سةروةر و 
ثيَشةواى ئةهلى حةديسى دةزانيَت لة سةردةمى خؤيدا ، ئةوةش لةوة وةآلمى ئةم ثرسيارةى كة 

واتة : ئايا ،  ر ؟ ((ـي هذا العصـحديث فـي هو رأس أهل الـ)) هل الشيخ  األلبانتيَيدا هاتووة : 
 شيَخ ئةلبانى بة سةروةر و ثيَشةواى ئةهلى حةديس دادةنريَت لةم سةردةمةدا ؟

ن ( ـه هذا ُيسلِّم به الشيخ ) ابن باز ( و ) ابن عثيميـ)) واللَّ ئةويش لة وةآلمدا فةرموويةتى : 

أبداً ، بل من قرون حديث ال ُيلحق ، ال يلحق ـي الـهذا أنه فـروه ، سألوهم بـاء الذين عاشـو العلم

حقه ال ) ابن ـا لي اإلطِّالع أنه مـي . بل أنا أرى فـى ما وصل إليه الشيخ األلبانـما أحد وصل إل

                                                
(1)

ي : كليـة ـم ، وذلـك فـ4/4/2007موافق : ـهــ ، الـ1428/ ربيـع األول /16وم األربعاء : ي)  

  ( .ة ـمدينة النبويـجامعة اإلسالمية بالـحديث بالـال

 . ( http://up.9q9q.net/up/index.php?f=Svq55zuWR) الرابط :   

 

http://up.9q9q.net/up/index.php?f=Svq55zuWR
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حفظون أكثر منه ، لكن االطالع و ـحفظ يـى الكتب ، الـي االطالع علـتيمية ( و ال ) ابن حجر ( ف

 ذا الرجل .ر له هـي البحث ال نظيـجد فـر عن ساعد الـالبحث و التشمي

م مكتبة لإلسالم ، تعجز ال در ، و كل من يكتب ها عن تقديم هذا القـدول و مؤسساتو قدَّ

 ذا الرجل .ى هـة علحـديث اآلن عالـي الـف

ي ـحطه فـه من قلب أوروبا و يـو ظلم هذا الرجل و ما عرف حقه العرب ، رجٌل ينقله اللَّ 

م هذه ال، ن سنة ـو يعكف فيها ستيـ رق ـي الشـأحسن مكتبة فـ مكتبة الظاهرية ـال جهود ـويقدِّ

 .مع األسف ال يعرف الفضل ألهله إال ذووه  ا ؟ـَّالعظيمة ، ماذا لقي من

رهم من ـن ( وغيـه ) ابن باز ( و ) ابن عثيميرفوا له بـاء فعرفوا لـه بالفضل و اعتـأمـا العلم

رها عرفوا منزلة هذا ـي و غيـمغرب العربـهند و الباكستان و الـاء الـاء اإلسالم ، و علمـعلم

م لشمة ف ،  ـ المُالسَّوَ الةُالصَّ هِيْلَعَـ ه ـي خدمة سنة رسول اللَّ ـمنهج و فـي العقيدة و الـالرجل و ماذا قدَّ

من ـن و لـر ما جاز العامليـخي ـ المُالسَّوَ الةُالصَّ هِيْلَعَـ سنة نبيه ه وـجزاه عن دين اللَّ ه وـمه اللَّ ـفرح

 . (1) دينه ((ه وـخدموا سنة رسول اللَّ 

                                                
(1)

 هـ ( .01/1426/ 26 : جلس يومـ) م 

 : لقال؟  األلبانيفلو سئل اإلمام أمحد اآلن عن عبارة  : )) ـ هُـاللَّ هُظَفِـ حَي ـمدخلـوقال الشيخ ربيع بن هادي ال

ث م ب درت   ! ؟ كيف إنسان حيارب اإلرجاء طول حياته يف عدد من كتبه ويف أشرطته ويف حياته كلها.  ليس مرجئا

ـ؟! يقال فيه : إن ه مرج يء  !!  منه عبارة ره ـ قبـل أن يقوهلـا ـه ـ اسـتنكرت هـذه العبـارة ـ مـن غيــ! وأنـا واللَّ

يشاركه شـيئا مـا ،  ـ  هُـاللَّ هُمَحِـ رَان ـ وابن باز ـي االيمـال فـرط كمـهذه العبارة ـ العمل ش ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَي ـاأللبان

رط صـحة كالصـالة ـ و ـصـحة ؟ قـال : منـه مـا هـو شـ رطـال أو شـرط كمـسألوه عن العمل ، هل هو ش

رط صـحة ، مثـل ـال مـا هـو شــري قال : الصـالة ـ ، مـن األعمــال القلوب ، وعند غيـعندي قال : وأعم

ي كل اإلسالم إال الصالة ـر ـ فـي جانب كبيـي فـال . فقد شارك األلبانـرط كمـالصالة و ما عداها كلها ش

، و تعليـق  [وكذلك جعلناكم أمة وسطًا  ]ي التوحيد ـان إال الصالة (( ) كلمة فـال اإليمـي كل أعمــ ف
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ئةمة ـ سةروةرى و ثيَشةوايةتى ئةلبانى بؤ ئةهلى حةديس لةم سةردةمةدا ـ وةَلآلهي واتة : 
و ئةو زانايانةى كة لةطةَلى ذياون دانيان ثيَداناوة ، ثرسياريان  ن (ـ) ابن عثيميو  ) ابن باز (شيَخ 

ليَكراوة دةربارةى ئةم بابةتة ئةوانيش فةرموويانة لة فةرموودةدا كةس ثيَى ناطات هةرطيز ثيَى 
ناطات ، بةَلكو ضةندة سةدةية هيض كةسيَك نةطةيشتووة بةوةى كة شيَخ ئةلبانى ثيَى طةيشتووة ، 

يش ثيَى نةطةيشتوون لة  ) ابن حجر (و نة  ) ابن تيمية (نم لة موتاالكردندا نة بةَلكو من وادةبي
كردن و آلن لةبةر بووة ، بةَلكو لة موتاكردنى كتيَبدا ، ئةوان لة ئةلبانى زياتر شتياآلموتا

 تويَذينةوة و كؤشش كردنى زؤر لة تويَذينةوةدا ئةم ثياوة ـ ئةلبانى ـ هاوشيَوةى نية .
كى ثيَشكةش بةئيسالم كردووة ، دةوَلةت و دامةزراوةنيان ناتوانن ئةم رِيَذةية كتيَبخانةية

ثيَشكةش بكةن ، ئيَستا هةر كةسيَك لة فةرموودةدا دةنووسيَت سوود لة نوسينةكانى ئةو 
 وةردةطريَت .

 وة ئةم ثياوة ستةمى ليَكراوة و عةرةبيش هةقيان نةزانى ، ثياويَك خواى طةورة طواستيةوة لة
رِووذهةالتدا شةست كة ضاكرتين كتيَبخانةية لة ) ظاهرية ( جةرطةى ئةوروثاوة بؤ كتيَبخانةىناو

بةداخةوة  سالَ تيَيدا مايةوة و ئةم كؤشش و كارة زؤرةى ثيَشكةش كرد ، ضى لة ئيَمةوة ثيَطةيشت ؟
 .قةدرى خاوةن فةزَلةكان نازانريَت تةنها لةاليةن ئةو كةسانةوة نةبيَت كة هاوشيَوةى ئةوانن 

جطة  ن (ـ) ابن عثيميو  ) ابن باز (دانيان ثيَداناوة بؤى ، بةآلم زانايان فةزَليان زانيوة و
لةوانيش جطة لةوانيش لةزانايانى ئيسالم وزانايانى هيند وثاكستان ومةغريبى عةرةبى و

مةنهةج و  ثلةوثايةى ئةم ثياوةيان زانيوة لةطةلَ ئةوةى كة ثيَشكةشى كردووة لة بوارى بريوباوةرِ
، رِةمحةتى خواى ليَبيَت خواى طةورة  رِيَباز و خزمةتكردنى سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا و

كردوويةتى  سةبارةت بةخزمةتةى كة ثيَشكةش بة ئايني و سوننةتى ثيَغةمبةرةكةى 
اداشتى بداتةوة بةباشرتين ثاداشت كة ثاداشتى ئيشكةران و خزمةتكارانى سوننةتى ث

 و ئايينةكةى دابيَتةوة . ثيَغةمبةرةكةى 

                                                                                                                                      

العالمـة ربيـع بـن  وأصـل الكتـاب : لقـاء مـع شـيخ،  86جديدة ، ص : ـحدادية الـال الـبعض أعم ـىعل

 ( . 1425/  12/  21ي ) ـي فـمدخلـي الهاد

 ( . http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002 الرابط : )

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002
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طةأل زانا و ـ خوا بيثاريَزيَت ـ هاودةنطة لة ي (ـمدخلـ) ربيع بن هادي ال شيَخ كةواتة

و زانايانى ترى هيدندستان ، ثاكستان وآلتانى ترى  ن (ـابن عثيمي)  و( باز  ) ابنثيَشةوايان 
ئيسالميدا لة سةر ئةوةى كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةروةر و ثيَشةواى ئةهلى 

 حةديسة لة سةردةمى خؤيدا .
سةر دروستى رِاشكاوى و ئاشكرا تر طةواهى لة نةك هةر ئةوةندة بةَلكو بة شيَوةيةكى

جةماعة شةوا دةدات ، لةخزمةت كردنى بؤ ثةيرِةو وبريوباوةرِى ئةهلى سوننة ويَبريوباوةرِى ئةم ث
، بةرثةرض دانةوةى بؤ بيدعةكاران ، بةتايبةت مورجيئة طومرِاكان ، لةم بارةيةوة ثرسياريَكى 

ر من ـكثيي رحيم هذا وـ)) السائل : وردت رسالة ألبئاراستة دةكريَت كة ئةمة دةقةكةيةتى : 

، فنرجوا منكم ...  ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَي ـي الشيخ األلبانـهذه الرسالة و أصبحوا يطعنون فـا بالشباب تأث رو

هةية زؤريَك  ) أبو رحيم (، واتة : ناميَلكةيةكى  (( ـ راًيْخَ هُاللَّ مُاكُزَـ جَكلمة حول الشيخ األلباين 
تةيةك بؤية داواكارين ليَتان و دةدةن ،...  ان ثيَى كاريطةربوونة و تانة لةشيَخ ئةلبانىطةجنلة

 . خوا ثاداشتى خيَرتان بداتةوة .شيَخ ئةلبانى .. بَليَن سةبارةت سةبارةت بة
ة السن ة ـ)) األلبانبةرِيَزيشيان لة وةآلمدا دةفةرموويَت :  جوز لكم ـو ال ي، ي من أئم 

ه معصوم يغفر ل ـ هُـاللَّ اءَشَ نْإِـ الطعن فيه ، و إذا أخطأ فهو خطأ اجتهادي  ه فيه ، نحن ال نقول أن 

منهج ، خدمة ـي خدمة الـن عاما أو أكثر فـ، لكن نقول : إن  هذا الرجل جن د نفسه ست ي

حق  فال يكاَفأ من ا ـحاربة البدع و أهلها ، و ُحوِرَب من كل  مكان ألجل هذا الـالعقيدة ، و م

ديئـهذا العقوق و هذه الـب  ة .ـمواقف الر 

مهاستفيدوا من  ه ، ـلكم ، استفيدوا من خدمته لسن ة رسول اللَّ  علم الرجل الذي قد 

أ منـحاربته لإلرجاء ، هذا الذي تلصقونه به ، مات وهو يتبـللعقيدة ، م خدمته اإلرجاء و  ر 

ن يرميه باإلرجاء .ـيبكي م  م 

مرجئة خالفوا ـان قول وعمل و اعتقاد و يزيد وينقص ، و الـفإذا كان يقول : اإليم

ن مرجئة ـخالف بيننا و بيـال ي العز يقولـ، هذا ابن أب  هـه و سن ة رسول اللَّ ـكتاب اللَّ 
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و حقيقي ي : ال ليس بلفظي ، بل هـانقال األلب، اعته خالف لفظي ـمـالفقهاء أبو حنيفة و ج

د هـرح الصغيـه ) الشرح الطحاوية لـوهري ـ راجعوا شو ج ات إلر ( ـ و أك  ى ـذا مرا ت و كر 

 واء .ى طريقة أهل األهـمناظرة ال نسقطه علـال الي حـكلمة ف ات ، فإذا صدرت منهأن م

هودي  ـي يـاأللبان و لو كان خصم ـ هُـاللَّ اءَشَ نْإِـ حق  ـو نحن ال نجامل أحدا ، نقول كلمة ال

له حق  ـسلفي  ـ و إذا كان ال حق  ـ فضال عن أن يكون واحدـحق  معه نقول الـأو مبتدع و ال

ب عنه ـننص  . (1) (( ـ هُـاللَّ اءَشَ نْإِـ ره و نذ 
واتة : ئةلبانى لة ثيَشةوايانى سوننةية و دروست نية بؤتان تانةى ليَبدةن ، ئةطةر هةَلةى 

يَمة ناَليَني ثاريَزراوة ئهةية بؤى ،  وونخؤش بليَ، و ـ هُـاللَّ اءَشَ نْإِـ ة ـ ) اجتهادي (كرد هةَلةيةكى 
وةرِ و خزمةتى مةنهةج و خزمةتى بريوباةم ثياوة شةست سالَ يان زياتر لةم دةَلينَي ئآللةتاوان ، بة

هةموو شويَنيَك لةبةر ئةم هةقة دذايةتى كردووة لةيبةرِنطاربوونةوةى بيدعة وئةهلى بيدةع كار
 كراوة بؤية بةم ئازاردان و هةَلويَستة خراثانة لةاليةمنانةوة ثاداشت نادريَتةوة .

سوود لة زانستى ئةو ثياوة وةربطرن كة ثيَشكةشتانى كردووة ، سوود لة خزمةتكردنى 
 ) إرجاء (وة خزمةتكردنى بريوباوةرِ و دذايةتيكردنى  وةربطرن بؤ سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا 

و دةطريا سةبارةت بةو  ) إرجاء (، ئةوةى كة دةيدةنة ثاَلى مرد و خؤى بةرى دةكرد لة 

 . ) إرجاء (ارى دةكةن بة كةسانةى تؤمةتب
مورجيئة سةرثيَضى كتيَبى وة كةم دةكات ،  وباوةرِة و زياد وبريدةيوت : باوةرِ وتة وكردةوة و
دةفةرمويَت : جياوازى و  ي العز (ـ) ابن أبيان كردووة  خوا و سوننةتى ثَغةمبةرى خوا 

 يشئةلبان!!!  ) لفظي (ية خيالف لة نيَوان ئيَمة و مورجيئة فوقةها جياوازى و خيالفى زارةك
فةرموويةتى : نةخيَر زارةكى نية ، بةَلكو جياوازييةكى رِاستةقينة و ناوةرِؤكية ـ بطةرِيَنةوة بؤ 

م آلوثات كردووةتةوة تا مردنى ، بةوة ئةمةى ضةندين جار دو ) الطحاوية (شةرحى ئةلبانى بؤ 

                                                
 ( . ـ هُـاللَّ هُظَفِـ حَ يـمدخلـجزائر مع العال مة الشيخ ربيع بن هادي الـمة طلبة العلم من الـ) نص  مكال (1)
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ى ـ ) إسقاط (ت بة هؤى ئةوةوة دا رِستةيةكى ليَوة دةرضووبيَ ) مناظرة (ئةطةر لة كاتى 
 ناكةين وةكو رِيَبازى شويَنكةوتوانى هةوا و ئارةزوو .

ى كةس ناكةين ، وتةى هةق دةَليَني ـ ئةطةر خوا ويستى لةسةر بيَت ـ موجامةلة ئيَمة
ئةطةر ئةو كةسة دذى ئةلبانية جولةكة يان بيدعةضى بيَت و هةق لةطةلَ ئةودا بيَت هةق 

ئةو كةسة سةلةفى بيَت ـ ئةطةر هةق لةطةَلدا بيَت سةرى دةخةين و بةرطرى دةَليَني ـ ض جاى 
 ليَدةكةين ـ ئةطةر خوا ويستى لةسةر بيَت ـ .

وةآلمى ثرسياريَك كة ئةمة ـ خوا بيثاريَزيَت ـ لة ي (ـمدخلـ) ربيع بن هادي ال شيَخ

 !!باإلرجاء  ى ـالَعَتَ هُاللَّ هُمَحِـ رَ يـر اإلمام األلبانـحدث العصـ)) هناك من يرمي مدةقةكةيةتى : 

، واتة : هةنديَك كةس فةرموودةناسى سةردةم ثيَشةوا ئةلبانى ـ رِةمحةتى  نرجو التعليق ((

 لةسةر ئةوة بدةى . ) تعليق (تؤمةتبار دةكةن ، داوا دةكةين  ) إرجاء (خواى ليَبيَت ـ بة 
ؤ ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت ئةوة دووثات دةكاتةوة كة ئةو تؤمةتباركردنة بة ئريجا ب

بيَت ـ دذايةتى كردنى ئةولياياكانى خواى ثةروةردطارة هةروةكو لة فةرموودةكانى ثيَغةمبةرى 
 هاتووة ، سةرضاوةى هةَلةكانيشيان لة تؤمةتباركردنةكانياندا دةطيَرِيَتةوة بؤ :  خوادا 

دةخويَنريَتةوة ، سةرةرِاى ئةوةى كة ثيَشةوا  ـآةند ووتةيةكى طشتني و ئةوةيان لئةوةى كة ض
 ) لفظي ( ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثيَشينى لةو ووتانةدا هةية ، بةواتايةكى تر هةَلةكان طؤيني

 ن و ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة ووتةكانيدا ثيَضةوانةى ئةوةى سةملاندووة .
نازانيَت ، كة ئةمةشيان وةكو خاَلى ثيَشوو ثيَشني  بةكافريان بؤ ئةوةى كة : نويَذنةكةر 

ثيَشةوا كةوتوون ، وةكو ثيَشةوا مالك ، وشافعى ، و أبو حةنيفة ، وثيَشةوايانى ئيسالم ثيَشى 
ئةمحةديش ـ بة رِةمحةت بن ـ لة بؤضوونيكيدا ، ئةمةش ئةوة ثيَويست دةكات لة سةر ئةوانةى 

دةبيَت ئةو ثيَشةوايانةش بةهةمان تؤمةت  ائةو، بار دةكةن كة ثيَشةوا ئةلبانى بةوة تؤمةت
 تؤمةتبار بكات !!!

 وةآلمةكةى شيَخة بؤ ثرسيارةكةى سةرةوة :دةقى ئةمةش 
الذي رواه  ي هريرة ـمن حديث أبـ ال عَوَ لَّجَـ ه ـا يرويه عن اللَّ ـفيم  )) يقول النبي

ومعاداة أهل ،  « ِب رْ َح ـالْ بِ  هُ تُ نْ آذَ  ْد قَ فَ  اً ي  لِ ي وَ ـى لِ ادَ عَ  نْ مَ  »ه : ـي صحيحـاري فــاإلمام البخ
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همة ـن ، ... و تـمنافقيـا هم منه برآء من عادات الـهامهم بمـا ليس فيهم و اتـرميهم بمالعلم و

ادح ، و زلل فاضح ، بل ـرى ، و خطأ فـاء جريمة كبـباإلرج ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ ي ـشيخنا الشيخ األلبان

 اء .ـــى اإلرجـيرد علمن ـهو م

 : و هذا اخللل دخل على أولئك من وجهني

أنه خطأ ، رى ر و هو مسبوق إليه ، لكن نـالق عند شيخنا الشيخ نـاصهناك إط الوجه األول :

خالف منهجه ـأ من الشيخ يخرج من الدين ( ، و هذا خطـي ال يـو إطالقـه بـ ) أن الكفر العملو ه

 أ لفظي .هو نفسه عند التطبيق ؛ خط

ى الطحاوية ـي تعليقه علـا نراه فـان ( ، بينمـي اإليمـال فـرط كمـال شـأيضا قوله ) إن األعمو

 مرجئة ، حتى مرجئة الفقهاء .ـان و هذا ضد مذهب الـرها يقرر أن العمل من اإليمـوغي

ألن  ؛ال ( ـرط كمـش ى مثل هذه العبارة : ) أن العملـعل ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَإن كنا ال نوافقه ونحن و

 اعاـمـي كفره إجـم يعمل عمال مطلقا ، فال شك فـمن ترك العمل بالكلية و ل
(1)

 . 

                                                
لةوانةية ئةم ووتةيةى شيَخ رِةبيع ـ خوا بيثاريَزيَت ـ ئةوةى ليَبخويَنريَتةوة كة ليَكدةدانـةوةى     (1)

كة طوايا وابيَت  (ال (ـرط كمــأن العمل ش )) شيَخ بؤ ئةو ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانى كة فةرموويةتى :
: ثيَشةوا ئةلبانى وازهيَنانى طشتى لةكردةوة بةكوفر نةزانيَت !! ئةم ليَتيَطةشتنةش لةووتةكةى شيَخ 
رِةبيع لةبةر ئةوةية ضونكة شيَخ ـ خوا بيثاريَزيَت ـ هؤكار وسةبةبى هاودةنط نةبوونى لةطةأل ثيَشةوا   

ى ـعل ـ  هُـاللَّـ  هُمَحِـ رَ وحنن وإن كنا ال نوافقه))  يَت :ئةَلبانى لةم برِطةية دةطةرِيَنيَتةوة بؤ ئةوةى كة دةفةرمو

ش ك يف   ف ال ،  ألن من ترك العمل بالكلية و مل يعمل عم ال مطلق ا   ؛ال ( ـرط كمـ: ) أن العمل ش مثل هذه العبارة

طومان وشـوبهةى   )!!! بةآلم رِوونكردنةوةى مةبةست لةم برِطةيةى ثيَشةوا ئةلبانى لة  (( ماعا كفره إج

رِوونكراوةتـةوة   ( !!! بة كوفر دانانيَ  ) ترك جنس عمل ( دووةم : تؤمةتباركردنى ثيَشةوا ئةلبانى بةوةى كة
ة ثةرِةى ـل زيز الـريس (ـدالعـ) عبشيَخ لةم نووسينةدا ئةوةش لة رِوونكردنةوة و بةرثرضدانةوةى ووتةى 

 .ـ خواى ثةروةردطاريش زاناترة ـ  ( 415ـ  410) 
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ا قال اإلمام البخاري أدركت ألفا ـو إن أدق عبارة ينبغي أن تقال هي عبارات السلف ؛ كم

 ارة ... .ـعمل ( هذه أدق عبان قول وـاء يقولون : ) اإليمـمن العلم

إن كان أطلق هذه الكلمة ، فإنه و ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَ رـمعتقد الشيخ ناصـمتتبع لـاللكن أقول : إن 

جب التورع عن رميه ـى الذهن ، ولذلك يـعند التطبيق ال يريد مدلوهلا الذي قد يتبادر إل

م تقل إن العمل ـر علم ؛ إذا لـمن يفتون بغيـباإلرجاء ، بل إنه قد ظهرت زمرة اآلن و فئة م

ا كفروك أو وصفوك باإلرجاء ، و نحن نقول إن أدق العبارات هي عبارات ـصحة ربمرط ـش

د ان قـول وعمل ( بدال من أن نمتحن الناس بألفاظ قـان ( أو ) اإليمـ) العمل من اإليمالسلف : 

 مرجئة .ـا أن ترد عليها من قِبَِل الخوارج وإمـا أن ترد عليها من قِبَِل المات ؛ إمترد عليها إلزا

 ر .ـر كبيـاظ السلف فيه خيفالتقيد بألف

ره لتارك الصالة ( و ـى الشيخ : ) عدم تكفيـا البعض يأخذها علـالتي ربم املسألة الثانية :

حقيقة أنا أعتقد أن النصوص ـي الـهاونا ـ فـمسألة هو مسبوق إليها ، فمن ترك الصالة تـهذه ال

هاونا . ومع هذا كله فقد قال بعض األئمة ـي كفر تارك الصالة و لو تـرعية واضحة فـالش

هاونا ال يكفر ، ـمد أن تارك الصالة تـي حنيفة ورواية عند أحـجهابذة مثل مالك والشافعي وأبـال

 ي هذا ، فإذا قلنا إنه مرجيء ؟!ـبل هو عاص من العصاة ، والشيخ وافقهم ف

دى ـي إحـمد فـة وأحـأبا حنيفوافعي ـا القول بأن مالكا والشـمسألة فيلزمنـى هذه الـبناء عل

م يقل به أحد من أهل العلم ، و إن كنا نرجح خالف ـهذا لو!!! ة ـرون مرجئـروايتيه كلهم يعتب

ي ـجمهور ، والذي يبدو أن تارك الصالة يكفر مطلقا ، و النصوص فـى الـمنسوبة إلـهذا األمر ال

هم ما ـنقول لو « . ِب رْ َح ـالْ بِ  هُ تُ نْ آذَ  ْد قَ فَ  اً ي  لِ ي وَ ـى لِ ادَ عَ  نْ مَ »  هوالء :ـفإذن نقول ل، هذا واضحة 

  هِ ـاللَّ  ةُ نَّ ُس وَ  ةٌ ومَ مُ ْس مَ  اءِ ـمَ لَ عُ الْ  ومُ ُح ـقاله ابن عساكر : )) لُ 
 (( . ةٌ ومَ لُ عْ مَ  مْ هِ يْ ِص قِ تَ نْ ي مُ ـفِ

ن أن ـرٌق بيهفوات ، لكن فـره عنده بعض الزالت و بعض الـي وغيـال شك أن الشيخ األلبان

ة أو هفوة ن من َتصُدر منه زلـا و يقيم دينه عليها و بيهـالشخص مرتكسا بالبدع يؤصل ليكون 
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رد إال رسول ي ِخَضمِّ ما قدم من خدمة للسنة ، و كل يؤخذ من قوله ويـا فه أن يغمرهـلعل اللَّ 

ذا ، ن كرنت ، فالن مرجيء ، فالـذا األمر و ال تفتتنوا بزباالت اإلنتخطورة هـ، انتبهوا ل ه ـاللَّ 

موقع ـري ( و هو الموقع األثـر موقع يسمى ) الـذي يردد خصوصا عبهذيان الـذا ... الكفالن 

ل ي ذم أهـاء مستعارة فـه يتكلمون بأسمـذي هو ضد األثر و ضد أهل األثر ؛ يعني و العياذ باللَّ ال

ذه ، فاحذروا من ه ي بعض البالدـد األطفال الصغار فذم طلبة العلم و القائم عليها أحالعلم و 

 . (1) رة ((ـد خطيها جـمواقع فإنـال
صةحيحةكةيدا  دا ـ كة بوخارى لةـ ) أبو هريرة ( فةرموودةىلة واتة : ثيَغةمبةرى خوا 

 هُ تُ نْ آذَ  دْ قَ اً فَ ي  لِ ي وَ ـى لِ ادَ عَ  نْ مَ  » خواى طةورةوة دةطيَريَتةوة كة فةرموويةتى :طيَرِاويةتيةوة ـ لة

بةرين يكردنيان بةوةى كة تياياندا نية وليَتؤمةتبارم ودذايةتيكردنى ئةهلى عيل ، « ِب رْ َح ـالْ بِ 

تاوانيَكى طةورةية  ) إرجاء ( سيفةتى دوورِووانة ... وة تؤمةتباركردنى شيَخ ئةلبانى بةولةعادةت 
 لةو كةسانةية كة رِةديان هةية لةسةر ئريجا .  شيَخهةَلةيةكى ئابرِووبةرة ، بةَلكو و

 ئةوةى واى لةو كةسانة كردووة رِةخنة لة شيَخ بطرن دوو شتة : 
ئةو ووتة رِةهايةى كة شيَخ وتوويةتى و ئيَمة ثيَمان واية هةَلةية كة بريتيية  ـرِووى يةكةم 

َلةية ثيَضةوانةى شيَخ ، ئةمةش هة (ئايني دةرناكات كوفرى كردارى موسوَلمان لة )لةوةى 

 .  (2)ية  ) لفظي (و كرداريدا ، هةَلةيةكى زارةكى كاتى جيَبةجيَكردن خؤيةتى لة
، لةكاتيَكدا  ان (ـي اإليمـال فـرط كمـال شـ) إن األعموة هةروةها ئةو وتةيةى كة دةَليَت : 

ـ و جطة لةويش ئةوةى ضةسثاندووة كة كردةوة لةباوةرِة و  الطحاويةـ  بؤ سةرنووسينىدةبينني لة
 ئةمةش دذى مورجيئةية هةتا دذى مورجيئةى فوقةهائيشة .

                                                
(1)

 ( . 30الثانية :  9الدقيقة :  1الساعة :  1: رح نواقض اإلسالم الرشيط ـ) من ش 

ثيَشةوا ئةلبانى ـ   ))  ووتةكانى شيَخ واتيَطةيشتوون كة دةَليَت : نةك وةك ئةوةى كة هةنديَك كةس لة (2)

 !!!((  بة رِةمحةت بيَت ـ ووتةى مورجيئةكان دةَليَت
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كردةوة )  وة ئيَمة ئةطةرضى هاورِانني لةطةَليدا ـ رِةمحةتى خواى ليَبيَت ـ لةسةر ئةم دةستةواذةية

، ضونكة هةر كةسيَك بةرِةهايى هيض كردةوةيةك نةكات ئةوا طومان لة  (مةرجى كةمالة 
 . (1)بيَباوةرِبونيدا نية بة كؤرِاى زانايان 

دةستةواذةيةك كة بوتريَت دةستةواذةكانى ثيَشينة ، وةكو ثيَشةوا و دروسرتين وة وردترين 
باوةرِ : ووتة و  )بوخارى كة دةفةرمويَت طةشتم بةهةزاران كةس لة زانايان دةيانفةرموو : 

 ، ئةمة ووردترين دةستةواذةية . (كردةوةية 
ى خواى ليَبيَت ـ ئةوةى بةدواى بريوباوةرِى شيَخ ناصردا بطةريَت ـ رِةمحةت بةآلم دةَليَم :

اليةنى جيَجيَكردن و عةمةليدا ئةو واتا و تبيَت ، ئةوا دةبينني شيَخ لةووتةيةشى وئةم ئةطةرضى 
مةبةستةى ناويَت كة بةر زةينى دةكةويَت لةسةرتادا ، بؤية ثيَويستة خؤبطريتةوة لة 

م فةتوا دةدةن ، ئةطةر عيل آا كؤمةَليَك دةركةتوون ، كة بةبتؤمةتباركردنى بة ئريجا ، بةآلم ئيَست
بكةن يان وةسفت بكةن  لةوانةية بيَباوةرت رط الصحة (ـ) ش نةَليَيت كردةوة مةرجى دروستيَتية

ان هيَناوة : ـاريـة ثيَشني بةكـةواذانةية كـةواذة ئةو دةستـ!!! ئيَمة دةَليَني : وردترين دةستا ـئريج بة
جياتى ئةوةى خةَلكى تاقى بكةينةوة بةض  ، لة ( كردةوةيةباوةرِ : ووتة و  ) يان ( كردةوة لة باوةرِة) 

لةفزيَك كة لةوانةية ضةند خوازراويَكى لةسةر دروست بيَت ، لةاليةن خةوارجيةوة بيَت يان لةاليةن 
 مورجيئةوة ، بؤية ثةيوةست بوون بةو لةفزانةى سةلةفةوة ضاكةى طةورةى تيَداية .

كافر نةكردنى  ) بةهؤيةوة رِةخنة لة شيَخ بطريَتكةلةوانةية خةَلك  ثرس و باسى دووةم :

ـ ئةو كةسةى بةتةمةَلى نويَذ نةكات ـ لةرِاستيدا من ثيَم واية دةقة شةرعيةكان  (نويَذنةكةرة 
رِوونن لة بيَباوةرِكردنى نويَذنةكةردا ئةطةر بةتةمةَليش بيَت . لةطةلَ هةموو ئةمةشدا هةنديَك لة 

ئةمحةدةوة ثيَيان واية أبو حنيفة ورِيوايةتيَك لةوشافيعى ماليك وثيَشةوا بليمةتةكان وةكو 
كاران ، شيَخ يش بيَت بةَلكو يةكيَكة لةسةرثيضنويَذنةكةر بيَباوةرِ ناكريَت ئةطةر بةتةمةَلي

جيئةية دةبىَ ئةلبانيش لةمةدا هاورِا بووة لةطةلَ ئةو زانايانةدا ، ئةطةر بَليَني شيَخ ئةلبانى مور

                                                
لـةالى  ) تـرك جـنس العمـل ( ئايـا حـوكمى   ))  برِوانـة بابـةتى :  بؤ زياتر ئاشكرابوونى ئةم رِاستية  (1)

 .(( ثيَشةوا ئةلبانيش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بةتايبةت ضية ؟ زانايان بةطشتى و
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!!! ئةمةش يئة دادةنريَن رِيوايةتيَك هةموو بةمورجماليك وشافيعى أبو حنيفة وأمحد لةبَليَني كة 
يةكيَك لةزانايان نةى وتووة ، ئةطةر ضى ئيَمة رِاى ثيَضةوانةى ئةوةمان هةية كة دةدريَتة ثالَ 

لةم بارةوة مجهورى ، ئةوةى دةردةكةويَت و ديارة نويَذنةكةر بةرِةهايى بيَباوةرِ دةكريَت ، دةقةكانيش 
وة ئةوةيان ،  (( ِب رْ َح ـالْ بِ  هُ تُ نْ آذَ  دْ قَ اً فَ ي  لِ ي وَ ـى لِ ادَ عَ  نْ )) مَ  رِوونة ، بؤية بةو كةسانة دةَليَني :

 ايان ذةهراوية و سوننةتى خواش لةطؤشتى زان)) فةرموويةتى :  ) ابن عساكر (ثيَدةَليَني كة 
 .  (( ئاشكرايةزانراو وتؤَلةكردنةوة لةوانةى كة كةم وكؤرِيان دةدةنةثاأل 

م جياوازى آلن هةَلةيان هةية ، بةطومانى تيَدا نية كة شيَخ ئةلبانى و جطة لةويش ضةندي
نيَوان ئةوةى كة بيدعة دةكات و بنضينةى بؤ دادةنيَن و دينةكةى لةسةر بونيات دةنيَت هةية لة

خزمةتة زؤرةى كة بة  وة ئةوةى كة هةَلةيةكى ليَوة دةردةضيَت كة لةوانةية خواى طةورة لةو
سوننةتى كردووة دايثؤشيَت ، هةموو كةسيَكيش لة وتةى وةردةطرييَت و رِةد دةكريَتةوة تةنها 

ةى كة لة ورياى ئةم كارة بن و توشى فيتنة مةبن بةو ثؤخَلةواتان ثيَغةمبةرى خوا نةبيَت 
 . ن واية ...آلن واية ، فآلن مورجيئةية ، فآلئةنتةرنيَت دا هةية ف

 (سايتى ئةسةرةوة  )سايتيَكى بةناو بنةمايانةى كة بةتايبةى لة آو ورِيَنة و قسة بئة
ئةهلى ئةسةرة ثةنا بةخوا بةضةندين ناوى ريَتةوة و ئةو سايتة دذى ئةسةر ودووبارة دةك

خوازراوةوة زةمى ئةهلى عيلم و فيَرخوازان دةكةن ئةوةشى كة ئةو سايتة بةرِيَوة دةبات يةكيَكة 
 ة بضووكانةى ئةو وآلتانة ، بؤية ورياى ئةم سايتة بن ضونكة زؤر مةترسيدارة .لةو منداَل

خوا ـ  ي (ـمدخلـ) ربيع بن هـادي الة شيَخ لةكؤتايى ووتةكانيشيدا ئةبيَت ئةوة بزانني ، ك
ة رِةمحةت بيَت ـ دةدةن بيثاريَزيَت ـ ئةو كةسانةى كة تانة وتوانج لةثيَشةوا ئةلبانى ـ ب

  مُ لَّ كَ تَ  يَ )) اَل شويَنكةوتوانى ئارةزووةكان دةزانيَت هةروةكو فةرموويةتى : 
،  (( اءِ وَ هْ اأْلَ  ُل هْ أَ  الَّ إِ  هِ يْ فِ
 واتة : جطة لة شويَنكةوتوانى ئارةزوو نةبيَت كةسى تر ووتةى ثآ ناَليَت .
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 ـ : خوا بيثاريَزيَتـ  البدر (محسن العباد ـ) عبدال فةرموودةناس شيَخزانا و 

لة ووتاريَكيدا ثاش  ـ خوا بيثاريَزيَت ـ محسن العباد (ـ) عبدالفةرموودةناس شيَخ زانا و
و هةَلويَستى  ذدة بةضاكةكاران و ثةميانى سزادانى تاوانبارانومقسةكردنى لةسةر دةقةكانى 

عدد قليل من طلبة العلم بالنيل من ى ـا يؤسف له أن ُيبتلـمـ)) وإن م :دروست ليَيان فةرموويةتى 

ي الوقت الذي سلم منهم دعاة ـووصفه باإلرجاء ، ف ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَ يـمحدث األلبانـالشيخ العالمة ال

ن بعد إصالحها ، وسلم ـحرميـي بالد الـالتغريب قتلة األخالق الذين يسعون جاهدين لإلفساد ف

ميدان إال هذا الرجل ذو ـي الـوكأنه ليس أمامهم ف منهم أهل الزندقة وأهل الزيغ والضالل ،

وبيان عقيدة السلف ، وما أحسن األثر الذي نقله   ي خدمة سنة الرسولـجهود العظيمة فـال

ذكرُت رجال بسوء  ن قال : )ـ( عن سفيان بن حسي13/121 :البداية والنهاية ) ي ـر فـابن كثي

هند ـ: أغزوت الروم ؟! قلت : ال ، قال : فالسند والي وجهي ، وقال ـعند إياس بن معاوية فنظر ف

م يسلم منك أخوك ـرك ولـهند والتـرك ؟! قلت : ال ، قال : أفتَْسلم منك الروم والسند والـوالت

هدون له بعض ـيُ  ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَ يـمسلم ؟ قال : فلم أعد بعدها (( ، وهم بنيلهم من الشيخ األلبانـال

هوا ـى تلك الـهم أن ُيبقوا علـر لـخيـالهم ، ومن ـحسنات حسنات وأن يستفيدوا من علمه ويوجِّ

ى ما يوضح سالمته من ـي كالمه علـمن يستحق أن توجه إليه ، وقد وقفت فـره مـى غيـسهامهم إل

ي ـ( وف 16ـ  14ن ، للنووي : ص ـحيـحقيقه لكتاب ) رياض الصالـمقدمة ت يـاإلرجاء ؛ وذلك ف

مسجل لشدب ـرحه الـي شـ( ، وجاء ف 42ى ) العقيدة الطحاوية : ص ـعل رحه وتعليقهـش

ان بدون عمل ال يفيد ، وأن ـى أن اإليمـوهذا ليدل عل )ريط السادس قوله : ـي الشـمفرد فـال

حديث اآلن ، لذلك يعني فائدة السنة ـي صدد الـا نحن فـان ، كمـالعمل الصالح هو من اإليم

ان يذكره مقروناً بالعمل الصالح ؛ ـا يذكر اإليمـه حينمـمعوجة ، فاللَّ ـمفاهيم الـهو تقويم ال

خيالً : آمن من هنا قال ـاناً بدون عمل صالح إال إلنسان نتخيله تـألننا ال نستطيع أن نتصور إيم

ه ومات من هنا ، هذا نستطيع أن نتصوره ، ـحمداً رسول اللَّ ـه وأن مـ: أشهد أن ال إله إال اللَّ 
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ه وال يعمل ـه ، وهو يعيش دهراً ما شاء اللَّ ـحمد رسول اللَّ ـه مـنسان يقول : ال إله إال اللَّ لكن إ

ى قلبه ، فِذكر ـان إلـا يدخل اإليمـمـحاً فعدم عمله الصالح هو كدليل أنه يقوهلا بلسانه ولـصال

ن مقروناً لذي يكوهو ا ان النافعـى أن اإليمـان هو ليدل علـحة بعد اإليمـال الصالـاألعم

 .( بالعمل الصالح 

ى أحسن ـحمل علـال ينبغي أن يـموضوع من كالم فيه إهال واحتمـي الـوما جاء عنه ف

ي ـف ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَة ـخ اإلسالم ابن تيميـال شيـد قــر ، وقـمفسَّ ـه الـى كالمـل علـامل فيحمـمحـال

،  هِ لِ مَ ْج ـى مُ ـلَ ي عَ ـِض قْ يَ  مِ لِّ كَ تَ مُ ـالْ  مِ اَل كَ  رَ ـسَّ فَ مُ  نَّ أَ  ومٌ لُ عْ مَ وَ  )( : ) 324ى البكري : ص ـ) الرد عل

مُ قَ يُ  هُ ُح ـيْ رِ ـَص وَ   ايَ نَ ى كِ ـلَ عَ  دَّ
 . (1) (( (( هِ تِ

انى فيَرخوازكةم لة نيطةرانية كة هةنديَكىكيَك لةوانةى كة جيَطةى ئةفسوز وواتة : وة ية
محةت شيَخى ثايةبةرز ئةلبانى ـ بة رِةلةفةرموودةناس وزانستى شةرعى طريؤدةى تانة وتواجندان 

كاتيَكدا كة بانطخوازان بؤ كةلتوورى رِؤذئاوا ، و بيَت ـ و وةسفكردنى بوون بةئريجا !!! لة
وو هةوَليَكيان بؤ تيَكدانى وآلتى ةمثاريَزراو بووة !!! ئةوانةى كة هبكوذى رِةوشتيان لـآ 

زراوبووة طومرِايانيان لـآ ثاريَباوةرِ وزنديق والرِيَبووان ويَوديةية دواى ضاككردنى ، كةسانى بسع
خاوةن ئةو هةموو كؤششة طؤرِةثانةكةدا جطة لةم ثياوة !!! وةك بَليَيت كة لةثيَشياندا نية لة

كردنى بريوباوةرِى سةلةفيةت و ئاشكرا خزمةتكردنى سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا نةبيَت لة
:  13) البداية والنهاية : لة  ر (ـ) ابن كثيئةسةرةى كة ثيَشةوا نةبيَت ، ئاى ضةند جوانة ئةو 

باسى ) ةوة دةيطيَرِيَتةوة كة فةرموويةتى : ـ ن (ـ) حسيى كورِى ـ ) سفيان (دا لة ـ ( 121
، و ئةويش رِوانية نيَوضاوامن و  ) معاوية (ى كورِى ـ ) إياس (الى ثياويَكم كرد بةخراثى لة

 فةرمووى : ئايا تؤ غةزاى رِؤمت كردووة ؟! وومت : نةخيَر . فةرمووى : ئةى غةزاى سيند و هيند
تورك ليَت ثاريَزراو بوونة ى فةرمووم : ئايا تؤ رِؤم وسند وهيند ويَو تورك ؟! وومت : نةخيَر . جا ث

                                                
(1)

ي اإلفـراط والتفـريط ، ـن طرفــي نصـوص الوعـد والوعيـد وسـط بيــحق فــ) مقال بعنـوان : الـ 

 هـ ( . 1431/  5/  5،  ـ هُـاللَّ هُظَفِـ حَمحسن العباد البدر ـالشيخ عبدال للمحدث
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. ( !! بؤية جاريَكى تر نةطةرِامةوة بؤ ئةو كارةم وة ؟زراو نةبو، كةضى براى موسَلمانت ليَت ثاريَ
بؤية ئةوانة بة تانةو تواجنيان لة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ هةنديَك لة ضاكةكانى 
خؤيان ثيَشكةش بة ئةو دةكةن ، كةضى ئةوةيان بؤ باشة كة ئةو ضاكانةى خؤيان بهيَلنةوة و سود 

كانيان رِووبكةن لة جطة لةو لةوانةى كة شايستةى ئةوةن كة لة زانستةكةى وةرطرن ، و ترية
رِووى تيَبكريَت ، من ووتةيم بةرضاو كةوتووة كة بةريبوونى لة ئريجا دةردةخات ، ئةوةش لة 

، وة لة  ( 16ـ  14ن ، للنووي : ص ـحيـ) رياض الصالثيَشةكى تةحقيقكردنى بؤ  ، 
) األدب ، وة لة ليَكدانةوةى تؤماركراوى بؤ  ( 42) العقيدة الطحاوية : ص لةسةرنووسينى بؤ 

ئةمةش بؤ ئةوةى ئةوةمان  )شريتى شةشةمدا ، ئةو ووتةيةى كة فةرموويةتى : و لة مفرد (ـال
كردةوة بةشيَكة لةئيمان ،  ئيمان بةبآ كردةوة سودى نية ، وئةوةش كة رِابطةيةنيَت كةيَث

 ( خوارةكان) نةت ئةوةية كة بريؤضكة الرةكان باسى ئةوةداين ، واتة سودى سونهةروةكو ئيَمة لة
رِاست بكاتةوة ، ضونكة خواى ثةروةردطار كة باسى ئيمان دةكات لةطةأل كردةوةى ضاكدا باسى 
دةكات ، ضونكة ئيَمة ناتوانني تةصةورى ئةوة بكةين كة ئيمانيَكى بآ كردةوةى ضاك هةبيَت ، 

كةين ، ليَرةوة ئيمانى هيَنا و شايةتومانى جطة لةوة نةبيَت كة بةخةياآلت ئةو شتة دروست ب
، و رِاستةوخؤ لةوالوة كؤضى دواى كرد !!!  ه (ـحمد رسول اللَّ ـه ومـه إال اللَّ ) أشهد أال إلهيَناوة : 

حمد ـه ، مـ) ال إله إال اللَّ ئةمة تةنها دةتوانني بةخةياأل تةصةورى بكةين ، بةآلم مرؤظيَك بَليَت : 

و ثاشان تةمةنيَكى دريَذ مبيَنيَتةوة ـ ئةوةندةى خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر  ه (ـرسول اللَّ 
طومان نةبوونى كردةوةى ضاكى وةكو يَةوةيةكى ضاك ئةجنام نةدات !!! ببيَت ـ كةضى هيض كرد

ئيَمان نةرِؤشتووةتة دَليةوة ، ئةوةى كة شايةتومانةكةى تةنها بةزمانة ، وبةَلطةيةكة لةسةر 
رِابطةيةنيَت كة ئيمانى يَى ئيمان بؤ ئةوةية كة ئةوةمان ثدواكردةوةى ضاك لةدنى بؤية باسكر

 . ( سودبةخش ئةو ئيمانةية كة كردةوةى ضاكى لةطةَلدا بيَت
ا و ئةطةرى تيَداية ، ئةو ) إهال (بةآلم ئةوةى كة ليَيوة هاتووة لةم باسةدا لة ووتةكانى و 

ى ئةو ووتة رِوون و ليَكدراوانةى بيَت ، ئةوةتا يَو بة ثة ، بدريَتةوثيَويستة بةباشرتين شيَوة ليَك
دا فةرموويةتى : ـ ( 324ري : ص ـى البكـ) الرد عل لة ة (ـ) ابن تيميثيَشةوا و شيَخى ئيسالم 
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وة زانراوة كة ووتةى رِوون و ليَكدراوى بيَذةريَك ثيَش دةخريَت لة ووتة مومجةلةكانى ، وة  )
 . (رِاشكا و ئاشكراكانيشى ثيَش دةخريَت لةو ووتانةى كة دركة و كينايةى تيَداية 

ثايةى ئةم  دةست نيشانكردنى ثلة ووهةواَلى كؤضى ثيَشةوا ئةلبانى ، وة سةبارةت بة 
 فةرموودة ناسيدا فةرموويةتى :رِةمحةت بيَت ـ لةزانست وزاناياية ـ بة 
ر ، ـدث الشهيمحـر ، والـم الكبيـالي العـد توفاضية ، أنه قـمـي األيـام الـا حصل فـمـ)) وإن م

 .  ـ هُلَ رَفَغَوَ هُـاللَّ هُمَحِـ رَي ـدين األلبانر الـحمد ناصـالمة الشيخ مالع

ي خدمة السنة ، ـحدث مشهور ، و له عناية عظيمة فـو مر ، ـم كبيـحقيقة عالـي الـوهو ف

ها ، ـ، وبيان مصادر تلك األحاديث ، والكتب التي ذكرت ه ـي العناية بحديث رسول اللَّ ـوف

ها من الصحة ، والضعف (( ـوبيان درجات
(1) . 

رِؤذى رِابردوودا رِوويدا مردنى زاناى طةورة و فةرمودةناسى  واتة : ئةوةى لةو ضةند
بوو ـ رِةمحةتى خواى ليَبيَت ـ و خوا  ي (ـرالدين األلبانـحمد ناصـ) ما شيَخ ـانط زؤر زانـبةناوب

 ليَى خؤش بيَت .
رِاستيدا زانايةكى طةورة وفةرموودةناسيَكى بةناوبانط بوو ، بايةخيَكى زؤر طةورةى  لة

رِونكردنةوةى سةرضاوةى  هةبوو بؤ خزمةتكردنى سوننةت ، وفةرموودةى ثيَغةمبةرى خوا 
ة ـةأل رِوونكردنةوةى ثلةى فةرموودةكان لـط ئةو كتيَبانةى باسى كردوون ، لة فةرموودةكان ، و

 ى و الوازيةوة .ـ ) صحيح (
بؤ بريوباوةرِى  ثشتيوانى بؤ الى خواى ثةروةردطار ، و بانطةشةكردنى وة سةبارةت بة

سةرخستنى ؤ بيدعةكاران وئارةزووثةرستان ، وكردنى بيسةلةفيةت ـ نةمورجيئة !! ـ ودذايةت
اء األفذاذ الذين ـمن العلم ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَ)) لقد كـان فةرموويةتى :  سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا 

رة العقيدة ـ، ونص ـ لَّجَوَ زَّعَـ ه ـى اللَّ ـدعوة إلالسنة ، والتأليف فيها ، وال ةي خدمـارهم فـأفنوا أعم

                                                
 . ( 23جلة األصالة ، عدد ـ) م (1)
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متميزين ، وقـد ـاء الـ، وهـو من العلم اربة البدعـة ، والـذب عن سنة الـرسول حـالسلفية ، وم

 خـاصة و العـامة .ـميزه الـشهد ت

ه ـن . فجزاه اللَّ ـمسلميـحل بالـمصائب الكبار التي تـم من الـو ال شك أن فقد مثل هذا العال

 . (1) فسيح جناته ((جزاء ، و أسكنه ـر الـى ما قدم من جهود عظيمة خيـراً علـخي
واتة : رِمحةتى خواى ليَبيَت لةو زانا طةورانة بوو كة تةمةنى خؤيان بةسةر برد لة 

كردن بؤ ئاينى خوا ، و سةرخستنى و نووسني لةو بوارةدا و بانطةوازخزمةتكردنى سوننةت 
 لة زانا سوننةت ثيَغةمبةر  بةرطرى لة يةت ، و دذايةتيكردنى بيدعة وبريوباوةرِى سةلةف

 تايبةمتةندةكان ، زانايان و خةَلكى عةواميش شاهيدى ئةو تايبةمتةنديةى بؤ دةدةن .
دةستدانى منوونةى ئةم زاناية لةو موسيبةتة طةورانةن كة وة طومانى تيَدا نية كة لة

تووشى موسوَلمان دةبن ، خوا ثاداشتى خيَرى بداتةوة بةباشرتين ثاداشت لةبةر ئةو هةولَ و 
 ةورانةى كة هةيبوو و بيخاتة بةهةيشتة فراوانةكةيةوة .كؤششة ط

 

  ـ : خوا بيثاريَزيَتـ  ي (ـمدخلـال هاديحمد بن ـ) مشيَخ 
باسةدا ضةند ثرسيار و ووتويَذيَك ئاراستةى شيَخ دةكريَت سةبارةت بة هةر لةم ثرس و

شيخ عندنا يعني )) ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة ئةمة دةقةكةيةتى : ثرسياركار : 

ي !! ـاء !! ونحن ال ننصح باأللباني قال بقول اإلرجـوام ، يقولون : أن األلبانبعض الناس ع

، واتة : لةالى  ي ؟ ((ـى األلبانـاع إلـخافون من االستمـرة أن الطلبة يـصارت يعني شبهة كبي
يَمة ئيَمة كةسانيَكى عةوام هةن دةَليَن : ئةلبانى هةمان ووتةى مورجيئةكان دةَليَت !! بؤية ئ

فيَرخوازانى  الىين !! ئةمةش طومانيَكى طةورةى لةئةلبانى ناكةئامؤذطارى بةسود وةرطرتن لة
 ئةلبانى ؟!دروستكردووة بةشيَوةيةك دةترسن لةطويَطرتن لة زانستى شةرعى

الم السنة ي علم من أعـ)) األلبانبةرِيَزيشيان ـ خوا بيثاريَزيَت ـ لة وةآلمدا دةَليَت : 

ز ، وفارسه الـمبـامه الي هذا الزمان ، وإمـحديث فـوال جارى فيه ، وإذا أخطأ ـذي ال ير 

                                                
 . ( 23جلة األصالة ، عدد ـ) م (1)
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واتة : ئةلبانى  ، هذا كذب (( !!! ي مرجيءـانبأن األلب ره ، والقائلـفخطأه مردود كخطأ غي
طةورة زانايةكة لة زانايانى ئةهلى سوننة و حةديس لةم سةردةمةدا ، و ثيَشةواى 
دةركةوتوويةتى ، و ئةو سورضاكةيةتى كة ثيَشربِكيَى لةطةَلدا ناكريَت ، جا ئةطةر هةَلةيةكى 

ئةوةش كة دةَليَت : بيَذةرى َلةى جطة لةو ، وة كرد ئةوا هةَلةكةى رِةتدةكريَتةوة ، وةكو هة
 ، ئةوة درؤزنة .!!! ئةلبانى مورجيئةية 

 ! ((رجاء ؟!لكن قال بقول اإل هم يقولون ال نقول أنه مرجىء !! )) شيخثرسياركار : 
، واتة : شيَخ ئةوان دةَليَن : ئيَمة ناَليَني مورجيئةية !!! بةَلكو دةَليَني : هةمان ووتةى 

 !!! تةوةةى ووتووةمورجيئ
ي ـ يقال عنه أنه ـي خطأ ـ مثل األلبانـ)) وإذا وقع فجاريَكى تر شيَخ دةفةرموويَت : 

!! وهذه كتبه تنضح بمحاربة اإلرجاء ، بل اإلرجاء الذي يعتذر عن أصحابه ، مرجىء ؟

خالف بيننا وبينهم لفظي ، الذين هم مرجئة الفقهاء مرجئة األحناف ... ـويقال أن  ال

ي ـ حقيقي ما هو لفظي ـ فكيف ـخالف بيننا وبينهم أصلـيقول أن ال ـ هِيْلَعَ هِـاللَّ ةُمَحْـ رَي ـأللبانا

ي ـ!! هذا من أكذب الكذب وأبطل الباطل ، فإذا وقع عنده زلل فيكون هذا مرجيء ؟

 ه يبارك فيكم ...ـها ، اللَّ ـى خالف أصله وزل ت لسانه بـعبارة فهي عل

ا ـم  ـل إالَّ  هذه الشنشنةـنحن ما سمعنا ب ـ هُـاللَّ مُهُمَحِـ رَاء اإلسالم ـي وعلمـاأللبانه ـاللَّ  رحم

وأدركت  ـ هِيْلَعَ هِـاللَّ ةُمَحْـ رَوالشيخ عبدالعزيز  ـ هِيْلَعَ هِـاللَّ ةُمَحْـ رَي ـر الدين األلبانـمات الشيخ ناص

ل ما أدركت يعني ظهورها جزءا ـهذه الشنشنة ف حمد بن صالح بن ـمن حياة الشيخ مي أو 

 . ى ـالَعَتَ هُـاللَّ هُمَحِـ رَن ـالعثيمي

رمها ، ـي عصـمد وإسحاق ابن راهويه فـرنا كاإلمام أحـي عصـاز فـي وابن بـانـفاأللب

 ي إالَّ ـانـاأللبي ـل م فـنعم ، وال يتك ا ـمَهِيْلَعَ هُانُوَضْرِى وَالَعَتَ هِاللَّ ةُمَحْرَـ فَول ذلك ، ـا زلت أقـوم

جد فيها العلم والفائدة ، ـى بعض تـى ردود بعضهم علـ... فأهل العلم إذا نظرت إلريض ـم
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ا هؤالء أهل السفه وأهل األهواء ، فغالب الذين يتكل مون ف هذا هم ـي الشيخ ويرمونه بـأم 

من ينتحلون النحلة ـ: هم م ـ هِيْلَعَ هِـاللَّ ةُمَحْـ رَن ـحمد ـ أي : ابن العثيميـا قال الشيخ مـكم

هذا الكالم الذي سمعناه من هذا السائل ـى ما هم عليه بـرية !!! ويريدون التوصل إلـالتكفي

 ا ذكره أخونا السائل (( .ـمـأو نقال عن هذا الرجل م

!! ى دةووتريَت مورجيئةية ؟يَةوة ، ثواتة : ئةطةر كةسيَكى وةكو ئةلبانى بكةويَتة هةَل
دةرِذيَت ، بةَلكو ئةو ئريجائةش بيانوو بؤ  ـآكتيَبةكانيةتى دذايةتى ئريجاى لكةضى ئةمة 

خاوةنةكانيشى دةهيَنريَتةوة ، كة دةووتريَت جياوازى نيَوان ئيَمة و ئةوان جياوازيةكى زارةكية ، 
ئةوانةى كة ثيَيان دةووتريَت مورجيئةى فوقةها يان مورجيئةى حةنةفى مةزهةبةكان ... 

ئةوان َليَت كة جياوازى نيَوان ئيَمة وة رِةمحةت بيَت ـ تةنانةت سةبارةت بةوانةش دةئةلبانى ـ ب
 جا نازامن ضؤن ئةمة مورجيئية ؟! ئةمة درؤترين درؤ و بنةرِةتية ، واتة : حةقيقية نةك زارةكى

 ئةطةر هةَلةيةكى ليَبووشيَتةوة وثيَضةوانةى بنةواكانى بيَت .نارِةواترين نارِةوايية ، جا 
 اشوهوشة دواى مردنى بةرِيَزيان وت ئةم ووتى ووتى و هة ثيَشةوا ئةلباني بيَل ةمحةتى خوارِ

، ئةمة هةنديَك لة سةردةمةكانى سةرةتاى ذيانى  ةدروست بوو ) ابن باز (ثيَشةوا مردنى 

 ى طرتةوة ... .ـ ن (ـ) ابن عثيميثيَشةوا 
لةم سةردةمةى ئيَمةدا وةكو ثيَشةوايان ئةمحةد  ) ابن باز (وة بيَطومان كة ثيَشةوا ئةلبانى و 

 ردةمى خؤياندا ، وة بةردةوامم لةووتنى ئةوة ، رِةمحةتى خوا لةسةى رِاهوييةن لةو ئيسحاقى كورِ
انينة كةسانى نةخؤش نةبيَت قسةى ثآ ناكات ... ئةطةر برِوهةردووكيان ، بةَلـآ : وة جطة لة

وا و سودى تيَدا دةبينيت ، بةآلم ئةوانة : رِيسيةكرت زانست وبةرثةرضدانةوةى هةنديَك لةزانايان بؤ 
شيَخ دةكةن و بةوة تؤمةتبارى ، وة زؤرينةى ئةوانةى كة قسة بة كةوتةى ئارةزووةكانيانننشويَ

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةتيان فةرموويةتى : ئةوانةن  ن (ـ) ابن عثيميدةكةن ، ئةوانةن كة شيَخ 
ثرسياركارةوة ةرين كة لةوةى كة لةسى تةكفريين !! ودةيانةويَت بةوة بطةن بةهةَلطرى بريوباوةرِ كة

 بيستمان ، يان ئةوةى كة طيَرِادراوةتةوة لةاليةن براى ثرسياركارةوة .



 279   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

)) إذا تكل م الداعية بكالم مشبوه ئةم ثرسيارةى ثرسياركار : وة ثاشان لةدريَذةى باسةكة و

جلوس معه ثم يسأل عنه أم يسأل عنه ثم يتوقف ـتوق ف عن الاء فهل يـكأن تنق ص مثال من العلم

ئةوةى بَليَت ، واتة : ئةطةر بانطخوازيَك ووتةيةكى ناديارى ووت ، وةك  جلوس معه ؟ ((ـعن ال
ثلةى زانايان ، ئايا لة لةطةأل دانشتنى دةوةستني و ثاشان ثرسيارى كةمكردنةوة بيَت لةرِيَز و

 ثرسيارى سةبارةت دةكريَت و ثاشان لة لةطةأل دانشتنى دةوةستني ؟!سةبارةت دةكريَت ؟ يان 
ا علمشيَخ دةفةرموويَت :  مشهورين فإذا رأيت الرجل ـن الـمعروفيـاء السنة الـ)) أم 

ي الشيخ ابن ـر السنة والسبيل ، ... إذا رأيت الرجل اليوم يطعن فـى غيـينتقصهم !!! فاعلم أن ه عل

ى ـي ماذا تقول ؟ يدل علـاأللبان ي الشيخـإذا رأيته يطعن ف، ى انحرافه ـباز ماذا تقول ؟ يدل عل

ا ر السبيل ، فتارة : ـى غيـهم علـ الذين يتكل مون ويطعنون ، هؤالء الذين نقول أن انحرافه ... أم 

اء ـوأمس يطلع آخر ويقول : الشيخ ابن باز من علم ي مرجيء !!!ـيطلع اليوم طالع ويقول األلبان

ي ويقول : ـوثالث يأت وه !!! وأشبعوه حتى أسكتوه !!!ن !!!! أرضعوه حتى أخضعـالسالطي

ام آل سعود عبدالعزيز بن عبداللَّ ـريرات لـرة التبـعمود النفـاق ورأس الكفر ، وقائد مسي ه بن ـحك 

ا ـمن اإلنس ، وإن  ـجرمون شياطيـوهكذا ، هؤالء ماذا يقال فيهم ؟ هؤالء يقال فيهم م !!!باز 

لوا إل !!! لعام !!! ونزع هيبتهم من قلوب الناس اى مرادهم بإسقاط أهل العلم ـأرادوا أن يتوص 

مك ن هؤالء أن يغرسوا فيها ما شاؤوا وأن ـفإذا انتزعت اهليبة خلت القلوب ، فإذا خلت القلوب ت

ء لدينه ـه يـة واللَّ حروسـحمي ة ومـه منصور والعقيدة مـه دين اللَّ ـحمد للَّ ـيقولوا ما شاؤوا ، وال هي 

 . (1) ن الرد بالعلم والط عن ((ـره ، ففرق بيـي كل  زمان ومكان من ينصـف
كورِى و وننة ، ئةطةر كةسيَكت بينى كةم وواتة : سةبارةت بة زانايانى ناودارى ئةهلى س

يَبازى دروست نية ، ... سةر سوننةت و رِيَطا و رِاَليان !!! ئةوا بزانة كة ئةو لةثيةبيَرِيَزيةكى دا
                                                

(1)
ي إال  مريض ، ـي األلبانـر اإلسالمي العام ، ال يتكل م فـمنبـر العام ـ الـمنبـ) منابر أهل السلفية ـ ال 

منقول من البيضاء ـ  هُـاللَّ هُظَفِـ حَي ـمدخلـحمد بن هادي الـمنهجي ة للشيخ مريط مسائل فقهي ة وـنقاًل عن : ش

 الكذب وأبطل الباطل ( . من السبداوي ، بعنوان : من أكذبـي عبدالرحـالعلمية لشخ : أب
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ئةو كارةى دةدات ، ضى دةَليَيت :  ) ابن باز (رِؤذطارى ئةمرِؤدا تانة و توانج لة شيَخ ئةطةر لة
 ي (ـ) األلبانشيَخ وة ئةطةر بينيت تانة و توانج لة سةر الدان و لةرِى دةرضوونى .بةَلطةية لة

بةآلم ئةوانةى كة و لةرِى دةرضوونى ... سةر الدان ةَليَيت : ئةو كارةى بةَلطةية لةدةدات ، ضى د
رِيَبازيَكى ترة ،  سةر رِيَطا ودةدةن ، ئةوانة ئةوانةن كة ثيَيان دةَليَني لةتانة ووتة دةَليَن و

وة جاريَكى تر يةكيَكى  جاريَكيان : كةسيَكمان بؤ دةردةضيَت و دةَليَت : ئةلبانى مورجيئةية .
كرد ، وة ثيَدا تاكو مَلكةضيان ناى سوَلتانة !!! شرييانزا ) ابن باز (تريان دةَليَت : شيَخ 

كةى دوورِووى و سةرى ةيانيش ديَت ودةَليَت : كؤَلوة سيَيةم يانكرد تاكو بيَدةنطيانكرد !!!تيَر
) عبدالعزيز بن ،  ) آل السعود (بآ باوةرِى ، و ثيَشةواى بيانوو هيَنانةوة بؤ كاربةدةستانى 

وة بةم شيَوةية ، ئايا ضى سةبارةت بة ئةو جؤرة كةسانة دةووتريَت ؟   !!ة !ـ ه بن باز (ـعبداللَّ 
تاوانبار و شةيتانةكان مرؤظ ، ئةوانة بةو كارةيان ـ واتة : بة خستنى : ئةوانة ثيَيان دةووتريَت 

 دَلى خةَلكدا نةيةلن !!! جايستوويانة بطةنة مةبةستةكانيان !!! و هةيبةتيان لةزانايان ـ و
كاندا ، و ئةطةر دَلةكان بةتاَلبوونةوة ، ئةوان دةتوانن ضيان ةةتيان نةهياَل لة دَلئةطةر هةيب

دةويَت بيضيَنن تيايدا ، وة ئةوةشيان بَليَن كة دةيانةويَت ، بةآلم شوكر و ستايش بؤ خواى 
ثةروةردطاريش لة  ثةروةردطار ئايينةكةى خوا سةرخراوة و بريوباوةرِةكةشى ثاريَزراوة ، و خواى

 كاتيَكدا كةسانيَكى بؤ ئامادةباش دةكات بؤ ئةوةى بيثاريَزيَت ... هتد .موو سةردةم وهة
جاريَكى تر و لة ووتةيةكى تريدا سةبارةت بة بةرطريكردنى لة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة 

ـ خوا بيثاريَزيَت ـ لة  ي (ـمدخلـحمد بن هادي الـ) م ة بةرِيَزةرِةمحةت بيَت ـ هةر ئةم شيَخ
)) سمعت هذه األيام رجال تيَدا ثرسياركار دةَليَت : رسياريَك كة ئةمة دةقةكةيةتى وث وةآلمى

مرجئة ومن ـرا من الـوالعجيب أن كثي ما نصه قال : ـ هِيْلَعَ هِـاللَّ ةُمَحْـ رَي ـى الشيخ األلبانـيقول عل

 الشنيعة هذهي عقيدته ـي فـي واقعهم أفضل حاال من األلبانـجهمية هم فـدخلت عليهم شبهة ال

كةسيَك بوو ، واتة : لةم رِؤذانةدا طويَم لةرا (( ـه خيـ... فآمل التوجيه والنصيحة جزاكم اللَّ 
ى يَئةوةى جسةبارةت بة شيَخ ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ووتةيةكى دةووت ئةمة دةقةكةيةتى : 

 كةوتووةتة سةر لةى جةهميةكانيان ئةوانةى كة شوبهةكانسةرسورِمانة زؤريَك لةمورجيئة و
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كارم ئةلبانى لةم بريوباوةرِة خراثانةى ... جا داواسةردةمى خؤياندا ، حاأل وباريان زؤر باشرتبووة لة
 ئامؤذطاريةك لةم بارةيةوة بكةى ، واى ثةروةردطار ثاداشتى بةخيَرتان بداتةوة .رِيَنموويى و

و كاذب صاحب هوى ، وآفة ي ، أـن : إما جاهل باأللبانـ)) هذا أحد رجليفةرموويةتى : 

 .ى ، فمن يطع هواه غالبا فقد هوى الرأي اهلو

 . جاهل ال حيلة فيهـ: فال ـ هُاللَّ هُمَحِـ رَمد الفراهيدي ـخليل بن أحـيقول ال

ما تستطيع  ا إال غلبته وال جاهال إال غلبنيـمـما ناظرت عال : [ ـ هُاللَّ هُمَحِـ رَ]  يقول الشافعيو

رع والعقل ـرع يمسك به أنت تتخاطب معه بالشـوال تزمه بزمام ألنه ما عنده شخصمه بخصام ـت

 رع وال عقل ال عقل وال نقل .ـوهذا ال ش

 ـهْ َجْهِل الْبَِهيْمَ ـي ُظْلَمِة الْ ـٍد          فِ ـــرُع أَْعظَُم ُمْرِش ـا قيل : الشَّ ـوقديم

 ـهْ مَ ـــــــِهيْ ـــا َكالْبَ ـــالُه لَُكـنَّ       ـْو    ــُلوُه َولَ ـــُل َيتْ ــوالَْعقْ                        

 ــهْ ِهيْمَ ـا ُقْل : َيا بَ ـا          َك َعَليِْهمَ َحــَمْن لَ ـا َولِ ـَفاْتبَْعُهمَ                         

جاهل ، ا ــن : إمـد رجليــذا أحـد : هــاهـة . فالشـهيمـة ما هو يا بـهيمـهذا : يا بـأنا أقول ل

ه لو تقوم ـهوى ال حيلة فيـوصاحب ال، ا يقرأ !!! أو أنه صاحب هوى ـا كاذب ، ال يفهم مــوإم

 دا .ـه أبــا كلها ال حيلة فيـالدني

ى ـأنا ما وقفت يعني عل ـ هُاللَّ هُمَحِـ رَي ـفأنا أقول هذا الكالم الذي ذكرته عن الشيخ األلبان

ن سنة ، موجود و ـي الطحاوية ، فهذا من قرابة نحو أربعيـمه فمفرد ، أما كالـي األدب الـكالمه ف

 رة ونعلم ذلك منه .ـقرأناه ، ونعلم ذلك وسمعناه من الشيخ مباش

وأنا قد ذكرت قبل أن تورد هذا الكالم تعلق القلب بالظاهر وتأثره به وتعلق الظاهر بالقلب 

مجال لكن أقول من قال ـيتسع له هذا الختْصة والكالم ال ـى ذلك مـوتأثره به وسقت األدلة عل

 ه ونعم الوكيل عليه .ـجهمية فهذا نقول له : حسبنا اللَّ ـر من الـي شـبعد ذلك أن األلبان

 مشتكى .ـه الـى اللَّ ـ! فإل؟ر من جهم ـش خدم أحد سنة النبي ـم يـي الذي لـإذا كان األلبان
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، ن ـمسلميـوسفهاء ال، ن ـسلميمـوهذا طعن فيه جهالء ال، جهم كفره أئمة اإلسالم 

ن ظهرانيهم ـي بلده يوم أن كان بيـبل حتى أعدائه ف، ن مثل هذا الرجل وأمثاله ـمسلميـي الـوكذاب

موعد بينك ـه الـاللَّ  :مقالة ـهذه الـهذا القائل لـولكن أقول ل، مقالة الشنيعة ـما قالوا فيه هذه ال

 . ـ ىالَعَتَوَ هُانَحَبْسُـ ن يده ـن الشيخ بيـوبي

ي ـف خدم أحد سنة النبي ـم يـبه أن هذا الرجل ل ـى الَعَتَـ ه ـأما الذي نعرفه نحن وندين الل

 ر ذلك .ـمتأخرة مثله وال نعلم غيـهذه األعصار ال

م ـالعالى هذا ـجريه علـأن ي ـى الَعَتَوَ هُانَحَبْسُـ ه ـمن األجر الذي أراد اللَّ  ـى الَعَتَـ ه ـوهذا إن شاء الل

 خلون من أن يبتلوا بمثل هذا السفيه وأمثاله .ـي كل زمان ومكان ال يـوأهل السنة ف

 يرِ ْد  تَ اَل  َك نَّ أَ ي بِ رِ دْ تَ  نْ أَ ي بِ ـلِ  نْ مَ وَ        ُل اهِ جَ  َك نَّ أَ ي بِ رِ ْد تَ  مْ ـلَ وَ  َت لْ هِ قال القائل : َج  اـوقديم

 ْب كَ رْ أَ  ُت نْ كُ ي لَ ـونِ فُ َص نْ أَ  وْ لَ    ا     مَ وْ تَ  مِ يْ كِ َح ـالْ  ارُ ـمَ ـحِ  اَل اآلخر : قَ  وقال

 ـْب كَّ رَ مُ  ـٌل اهِ ـــي َج بِ احِ َص وَ          طُ ـــــيْ ِس بَ  ـٌل اهِ ــــي َج نِ نَّ أِلَ                       

ه دري بأنـي ال ياهل الذـجـو الا وهـل جهال مركبـدر إال من جاهـيص ول الـذا القـفه

 ه .ـــن لـز أن تبيـذا تعجـاهل فهـج

ل قلوبنا وقلوبكم وألسنتنا وألسنتكم سليمة ـجعـا وإياكم وأن يـه أن يعافينـأل اللـفنس

ة ـي خدمـهم فـارة حياتـوا عصـهم وأفنـاء السنة الذين أمضوا حياتـة علمـل العلم خاصـأله

ى آله ـحمد وعلـى عبده ورسوله نبينا مـه وسلم وبارك علـى اللَّ ـوصل دين .ـذا الـه

 . (1) به وأتباعه إحسان ((وأصحا
 واتة : ئةو كةسةى كة تؤ باسى ليَوة دةكةى يةكيَكة لةم دوو كةسة :

كيَشةى نيَكى ئارةزووثةرستة ، وة طرفت وئةلبانى ، وة يان درؤزيان نةزانة بة
 بؤضوونةكانيش ئارةزووة ، و ئةو كةسةش طويَرِايةَلى ئارةزووةكانى بكات ئةوا طومرِابووة .

                                                
 ( . http://www.salafishare.com/arabic/22...AM/8W14JDP.mp3: )  الرابط (1)

http://www.salafishare.com/arabic/22F97BNX75AM/8W14JDP.mp3
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ئيَمة هيض  )ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  مد الفراهيدي (ـ) أحى كورِى ـ ) خليل (
يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ) الشافعي (. وة ثيَشةوا  (دةسةآلتيَكمان بةسةر نةزانةوة نية 

طةأل هةر زانايةكدا كردبيَت ئيلال ليَم طفتوطؤ و رِووبةرِوو بوونةوةم لة )فةرموويةتى : 
سةرياندا سةركةوتووم ، وة لة طةأل هةر نةزانيَكيشدا  كردبيَتم ئيلال ليَى بردوونةتةوة و بة

ئةو جؤرة كةسانة نة دةتوانى طفتوطؤيان لة طةأل بكةى ،  (!! دوومةتةوة و بةسةرمدا زاَلبووة !بر
بة !!! تؤ ةرعيَكى نية ثابةند بيَت ثيَوةى ونةش بة ثةيوةنديَك ثةيوةنديان بكةى ، ضونكة هيض ش

طةَلدا دةكةى ، بةآلم ئةو نةشةرعى هةية نةش عةقأل ، نة عةقأل بة عةقأل ووتوويَذى لة شةرع و
 !قأل ـ واتة : بةَلطةى شةرعى ـ !!و نةش نة

 هْ ْلَبِهْيمَ َجْهِل اـي ُظْلَمِة الْ ـٍد          فِ ــرُع أَْعَظُم ُمْرِش ـالشَّ دا ووتراوة : ـكؤنلة

 ــهْ مَ ـــِهيْ ــا َكاْلبَ ــــنَّ ـــْو          الُه َلكُ ــوُه َولَ ـلُ ـُل َيتْ ــقْ واْلعَ                                

 هْ ِهْيمَ ـا ُقْل : َيا بَ ـَك َعَلْيِهمَ     ا       َح ـَمْن لـا َولِ ـَفاْتَبْعُهمَ                                

 ؟!!من بةم جؤرة دةَليَم : ئةى طيان لةبةر ! ئةوة ضية ئةى طيان لةبةر 
ة ، تيَناطات ضى دةمةويَت بَليَم : ئةمة يةكيَكة لة دوو كةس : يان نةزانة ، وة يان درؤزنيَك

كةسيَكى شويَنكةوتةى ئارةزووةكانيةتى ، كةسى شويَنكةوتةى ئارةزووةكانيش  دةخويَنيَتةوة !! يا
رِانيَكى تيَدا طؤ هيض طؤرِانيَكى تيَدا نابيَت ، ئةطةرضى هةموو دونيا هةستيَنيت ، هةرطيز هيض

كردووة خراثرت بيَت لة  ئةطةر ئةلبانى كة خزمةتى سوننةتى ثيَغةمبةرى  رِوونادات !!! ...
 جةهم !!! شكايةتى خؤمان بؤ الى خواى ثةروةردطار بةرز دةكةينةوة !!!

جةهم ثيَشةوايانى ئيسالم بةكافريان داناوة ، بةآلم ئةمةيان ـ واتة : ثيَشةوا ئةلبانى ـ 
كاَلفام و درؤزنةكانى موسَلمانان تانة و تةشةرةيان ليَداوة ، بؤية منوونةى ئةم كةسة و  نةزان و

وآلتةكةى خؤى ئةو رِؤذانةى كة تياياندا ذياوة ووتةى  اوشيَوةكانى تةنانةت دوذمنانى لةه
لةالى ناشياوى وايان ثيَنةووتووة ، بةآلم من بة بيَذةرى ئةم ووتةية دةَليَم : وةعدى تؤ و شيَخ 

 خواى ثةروةردطار ، و بةردةسى ئةو بيَت .
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بةآلم ئةوةى كة ئيَمة دةيزانني ، و باوةرِيشمان واية وةكو دينداريةك بؤ خواى ثةروةردطار 
نةكردووة لةم  ئةوةية كة هيض كةسيَك وةكو ئةم ثياوة خزمةتى سوننةتى ثيَغةمبةرى خواى 

 سةردةمانةى دواييدا ، و جطة لةوةش نازانني .
ة ئةمةش يةكيَكة لةو شتانةى كة خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر بووة بؤ ئةوةى بةردةوام و

ثاداشت و ضاكةيةكى زؤر تووشى ئةم زاناية ، وة هةموو سةردةم و كاتيَك بةتاَلنةبووة لةوةى كة 
 ... .ئةهلى سوننة طريؤدة و تاقى بكريَنةوة بةكةسانى كةودةنى ئاوا و هاوشيَوةكانى .

كةسيَكى نةزانةوة نةبيَت دةرناضيَت ، نةزانينةكةشى جةهلى ةم ووتةية لةضونكة ئ
ى رِوون مورةكةبة ، ئةويش ئةو كةسةية كة نازانيَت كة نةزانة ، ئائةم جؤرة كةسانة ناتوانيت بؤ

ئيَمة زمانى  ئيَوةش بثاريَزيَت ، وة دأل و واى ثةروةردطار ئيَمة وـخ بكةيتةوة ، داواكارين لة
زانايان ، بةتايبةت زانايانى ئةهلى سوننة و جةماعة ، كة كبكاتةوة بةرامبةر بةثا وئيَوةش

ذيانيان لة ثيَناو ئةم ئايينةدا سةرف كردووة ، وة درود و صةآلواتيش لةسةر بةندة و ثيَغةمبةرى 
 و ئةهل و بةيت و يار و ياوةرِان و شويَنكةوتوانى بيَت بةضاكة . حمد (ـ) مخوا 

 

   ـ : خوا بيثاريَزيَتـ  بن عبدالعزيز آل الشيخ () صالح  شيَخ 
ـ وةزيرى كاروبارى ئيسالمى و ئةوقاف لةوآلتى  ) صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (شيَخ 

 سعودية دواى بيستنى هةواَلى كؤضى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرمووى :
( ، وال شك أن َفْقَد العالمة  ونَ عُ اجِ رَ  هِ يْ لَ ا إِ نَّ إِ وَ  هِ ـلَّ ا لِ نَّ ى قضائه وقدره ) إِ ـه علـحمد للَّ ـ)) ال

حدثيهم ، ـحدث من مـي مصيبة ، ألنه َعلٌم من أعالم األمة ، و مـرالدين األلبانـحمد ناصـالشيخ م

 . (1) هم السنة ((ـر بـهذا الدين ، ونش ـال وعَ لَّجَـ ه ـهم حفظ اللَّ ـو ب
، بيَطومان  ( ونَ عُ اجِ رَ  هِ يْ لَ ا إِ نَّ إِ وَ  هِ ـلَّ ا لِ نَّ إِ  )واتة : سوثاس بؤ خوا لةسةر قةزاو قةدةرى : 

موسيبةتة ، ضونكة زانايةكة  ي (ـرالدين األلبانـحمد ناصـ) ملةدةستدانى زاناى ثايةبةرز شيَخ 

                                                
(1)

 . ( 65/ ص 23: ) األصالة العدد  
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بة ئةوان ئةم  ال ـعَوَ لَّـ جَةت ، خوا ممةت ، و فةمودةناسيَكة لة فةرموودةناسانى ئومملةزانايانى ئو
 وكردووةتةوة .آلئاينةى ثاراستووة ، و سوننةت ب

هةوأل وكؤششةكانى ئةم ثيَشةواية لةثيَناو سةرخستنى بريوباوةرِى  وة سةبارةت بة
ة فسةلةفيةت ، و ثةيرِةوى ئةهلى سوننة فةرموويةتى :  رة العقيدة ـي نصـ)) إن للفقيد مآثر عدَّ

، واتة : كؤضكردووة ضةندين شويَنةوارى هةية  (1) حديث ((ـأهل الالسلفية ، و منهج 
 لةسةرخستنى بريوباوةرِى سةلةفيةت و ثةيرِةوى ئةهلى حةديسدا .

 

 ـ : بة رِةحمةت بيَتـ  ي (رِ ــجِ ـيْ وَ ود التُّ ـمُ ـ) ُح  شيَخ 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت ثلة و ثايةى ثيَشةوا ئـةلبانى ـ      جري (ـمود التويـ) حشيَخ 

 مٌ َلــ عَ  نُ ـ اآْل  يُّ ـانِـبَ لْ )) اأْلَ بة رِةمحةت بيَت ـ و حوكمى تانة ، 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 
واتة : ئيَستا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دروشم و نيشانةية بؤ سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا 

  تانةليَدانى يارمةتيدانة بؤ تانةدان لة سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا ، . 
ئةم طةواهيةش لةم زانا بةرِيَزةوة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثيَضةوانةى ووتةى بآ بنةواى كةسانى 

كة ثيَشةوا و زاناى ثايةبةرز شيَخ ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بة دروشم و  نةزان و كةودةنة
بانطةشةكار دةزانن بؤ ئريجا !!! يان دةيدةنة ثاأل كؤمةأل و طروثى طومرِاى مورجيئة !!! يان 

 دةَليَن ئريجاى تيَداية !!!
 
 
 

                                                
 ( . 65/ ص23 : ) األصالة العدد (1)

 . ي (ـاء لشلبانـحت عنوان ) تزكيات كبار العلمـ؟ تيـرالدين األلبانـحمد ناصـمحدث 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 موسَلمانان بة  ه العبيالن (ـلَّ ) عبدالشيَخ 
كؤضى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بةيةكيَكى دةزانيَت لة طةورةترين بانطخوازان بؤ 

، و ئاطاداركردنى موسَلمانان لة  سةلةفيةت ، و كاركردن بة سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا 
 بيدعة و تازةطةريةكان ، ئةوةش لة ووتةيةكى زيَرِينيدا كة فةرموويةتى :

ميع أقطار األرض بوفاة اإلمام العالمة ـي جـن فـمسلميـي الـي و إخوانـ)) أعزي نفس

أن تتحدث  ات تعجزـحقيقة الكلمـي الـي ، و فـرالدين األلبانـحمد ناصـمحقق الزاهد الشيخ مـال

ي بيئة ال تعد بيئة سلفية ، و مع ذلك صار من ـم يكن من مناقبه إال أنه نشأ فـعن الرجل ، ولو ل

 . (1) ى الدعوة السلفية ، و العمل بالسنة ، و التحذير من البدع لكان كافياً ((ـر الدعاة إلـأكب
 زةوى دةكةم بة برا موسوَلمانةكامن لةهةموو ناوضةكانى سةر واتة : سةرةخؤشى لةخؤم و

رالدين ـحمد ناصـ) منةويست ـ شيَخ  دونيا ليَكؤلةر و زانا وزؤر بؤنةى وةفاتى ثيَشةوا و

ةر ئةم ثياوة بكةن ، ئةطةر هيض ــ وة لة رِاستيدا ووشةكان ناتوانن قسة لةس ي (ـاأللبان
ئةوةشدا لة ضاكةيةكى نةبيَت جطة لةوةى كة لة ذينطةيةكى ناسةلةفيدا ثةروةردةبووة و لةطةلَ 

و ، ى سةلةفيةت و ئيشكردن بةسوننةت و بانطةواز طةورةترين باخنوازان بووة بؤ دةعوة
 لة بيدعة بةس بوو بؤى .ئاطاداركردنةوة 

 
 
 
 
 
 

                                                
اء ـ) تزكيـات كبـار العلمـ: حت عنـوان ـي ؟ تــرالدين األلبانـحمد ناصـمحدث مـموقع اإلمام ال (1)

 ( . http://www.alalbany.net/misc005.php) والربط :  ي ( .ـلشلبان

http://www.alalbany.net/misc005.php
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 ـ : بة رِةحمةت بيَتـ  ( ي  ـمِ ْج مد النَّ ـأح)  زاناى عةلالمة شيَخ 

وةآلمـى   ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لـة    مد النجمـي (ـ) أحفةرموودةناس و زاناى عةلالمة شيَخ 
ثرسياريَك كة سةبارةت بة كةسانيَك كراوة كة نةك هةر تةنها ثيَشـةوا ئـةلبانى بـة مورجيئـة     

يش ـ بة رِةمحةت بن ـ بة مورجيئة دةزانن  ن (ـ) ابن باز و ابن عثيميدةزانن ، بةَلكو ثيَشةوايان 

: هـذا سـائل يقـول : بعـض مـن تربـى  ه إليكمـ)) أحسن اللَّ ، و ئةمةش دةقى ثرسيارةكةية : 

ي ـن ، و األلبانـحزبية ، يتهم األئمة الثالثة : ابن باز ، و ابن العثيميـرورية والـى كتب السـعل

 . ا تعليقكم ؟ ((ـحكام فمـهم ال يكفرون الـيتهمهم باإلرجاء ، ألن ـ هُـاللَّ مُهُمَحِـ رَ
 آت و حيزبيـةت ثةروةردةبوونـة هةرسـ   انةى كة لةسةر كتيَبى سـرورية واتة : هةنديَك لةو

لةبــةر ئــةوةى ، بــةئريجا تؤمــةتبار دةكــةن  ي (ـن ، األلبانـــعثيميــ ) ابــن بــاز ، ابــنثيَشــةوا 
 فةرمانرِةوايان بيَباوةرِ ناكةن تةعليقتان ضية ؟

ؤالء ل وضـالل ، وهـهـ)) هـذا جبةرِيَزيشيان ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة وةآلمدا فةرمووى :   

 ر .وم يظهرون علينا بوجه آخمبتدعة كل يـال

 ها ، وأحبارهــا ،ـقادتــاء األمــة ، وـن ، علمـــابــن عثيميـي ، وابــن بــاز ، وـان األلبانــكـإذا 

ي ؟! هم مرجئة !!! فمن بقي ؟! مـن هـو الـذي بقــرجال العلم فيها ، ُينَْبُزوَن بأنكبارها ، وو

 ... هذه مصيبة ... هذه آفة .ون ه وإنا إليه راجعـإنا للَّ !!! ... بقي أحد ؟! ما بقي أحد 

أَدَّب ، حبس ، و ُيــوإن هؤالء رأيي فيهم : أنه من ظهر عليه هذا القول ، وثبت عليه ، أن ي

 . (1) ى تأديب أكثر ((ـحتاج إلـا أنه يـراجع فإنه ... يعني ... ربمـم يتـرب ، فإن لـو يض
واتة : ئةمة نةزانى و طومرِايية ، و ئةو بيدعةضيانة هةموو رِؤذيَك بةرِوويةكى ترةوة ليَمان 

زانايـان وسـةركردة وطـةورةكانى     ي (ـاأللبانـن ، وـابـن عثيميـ) ابـن بـاز ، ودةردةكةون . ئةطةر 

                                                
(1)

 همة اإلرجاء ( .ـي من تـاء لشلبانـرئة كبار العلمـريط : تبـمد النجمي ، منقول من شـ) الشيخ أح 
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؟!! كةس دةميَنيَتةوة ؟!! كىَ مايةوة  آن ، ئةى ئيرت كةت بةوة تؤمةتبار بكريَن كة مورجيئةممئو
 ة .ئةمة موسيبةتة ... ئةمة ئافات .. ونَ عُ اجِ رَ  هِ يْ لَ ا إِ نَّ إِ وَ  هِ ـلَّ ا لِ نَّ إِ  ..مايةوة ؟!! كةس نةمايةوة 

دةركـةوت ، و لةسـةر    ـآواية : ئةو كةسةى ئةم قسةيةى ل بؤضونوم دةربارةى ئةو كةسانة
بكريَت ، و ليَى بدريَت ، ئةطةر لة  آبكريَت ، و تةمب (سجن ، حةثس ، زيدانى  )سةملا ، بةند 

 كردنى زياتر بيَت . آ.... لةوانةية ثيَويستى بةتةمب قسةكةى ثةشيمان نةبوويةوة
 

 ـ : خوا بيثاريَزيَتـ  جابري (ـد الـ) عبي عةلالمة مانشيَخ 
سةبارةت بةوانةى كة دةَليَن : ثيَشةوا ئةلبانى  جابري (ـ) عبيد ال مانلة شيَخ كراثرسيار

سةرضاوة و ضاوطةى ئريجائة ؟! فريخوازةكانيشى مرياتطرى ئةون لةوةدا ، ئةمةش دةقى 
، ما رأي فضيلتكم فيمن يقول : أن العالمة  ـى الَعَتَ هُـاللَّ هُظَفِحَـ )) فضيلة الشيخ عبيد ثرسيارةكةية : 

، واتة : بؤضووني بةرِيَزتان ضية  ! ((؟...  و، عة اإلرجاء هو منبع بد ـى الَعَتَ هُاللَّ هُمَحِرَـ ي ـاأللبان
 !؟... و ، دةربارةي ئةوانةي كة دةَليَن : ئةلباني سةرضاوةي بيدعةي ئريجائة 

انةوانى خوا بيثاريَزيَت ـ ثاش كورتة باسيَك سةبارةت بة ئريجا و واتاكةى لة زم ـ مانشيَخ
سةر باسى تؤمةتباركردنى ، وباسكردنى طروث وكؤمةَلةكانى مورجيئة ، ديَتةوزاراوةى زاناياندا 

ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بة ئريجا و سآ خال لة وآلمةكةيدا دةخاتة رِوو هةروةكو 
ي الذي عرف ـان، فإن الذي عرف أصول األلب ـ هُاللَّ هُمَحِرَـ ي ـا يتعلق باأللبـانـ)) فيمفةرموويةتى : 

 ان :ـه شيئرها يظهر لـي وخبـانأصول األلب

ان : قول باللسان ، واعتقاد بالقلب ـي أن اإليمـمع أئمة السنة قبلنا فأنه معنا ، و يء األول :الش

ي ويعتقد أن ـمعاصـحذر من الـمعصية ، ويـنقص باليد بالطاعة وجوارح ، يزيـعمل بال، و

ره ـره ) إسبال الثياب بالنسبة للرجال ( وغيـوغي ي كاإلسبالـمعاصـحذر من الـاستحالهلا كفر ، ي

 ، فأين اإلرجاء ؟
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بعضها له فيها ي أمور ، وـخالف أئمتنا من قبل ... يعني فـخالفنا ، و يـي : هو يـيء الثانـالش

جنة ـجنة بال عمل ... تنبهوا ، يقول : يمكن دخول الـسلف ، منها ؛ أنه يرى أنه يمكن دخول ال

(1) ى ذلكـى ذلك : ما ينكر العقوبة علـكر العقوبة علبال عمل ، وال ين
 . 

ي ذلك رواية عن اإلمام ـهاونا فاسق وليس بكافر ، وسلفه فـومنها أنه يرى تارك الصالة ت

والقول اآلخر : بأن تارك الصالة  مهور ، هم سلف الشيخ .ـجمد ، والشافعي ، والزهري وـأح

ى أنه يستتاب فإن تاب وإال  قتل ـوالشيخ معهم متفقون علجاحد ، وهم متفقون ـهاونا يكفر كالـت

ي مقابر ـى عليه وال يدفن فـمكفرون يرون أنه يقتل مرتدا ال يغسل وال يكفن وال يصلـ، لكن ال

                                                
ثـآ  ووتةيـةى ثيَشـةوا ئـةلبانى     وـ خوا بيثاريَزيَت ـ ئة (  جابريـعبيد ال)  دةَليَم : لةوانةية شيَخمان (1)

ه ذا لي دل   ))  دا فةرموويـةتى : ـ ( األولريط السادس ـ الوجـه ـمفرد ـ الشـرح األدب الـش ) بيَت كة لةنةطةشت

ألننا ال نتص ور   ؛ بالعمل الصاحل اًحينما يذكر اإلميان يذكره مقرون ـ  لَّجَوَ زَّـ عَفاهلل  ؛ أن اإلميان بدون عمل ال يفيد

وم ات م ن    ، اهلل أشهد أال إله إال اهلل وحممد رسول:  آمن من هنا قال ؛إال أن نتخيله خياال ،  بدون عمل صاحل اًإميان

  مم ا ش اء اهلل        ويعيش ده ره ،  حممد رسول اهلل،  لكن إنسان يقول : ال إله إال اهلل،  هنا ... هذا نستطيع أن نتصوره

ف ذكر األعم ال    ؛ ومل يدخل اإلميان إىل قلبه،  فعدم عمله الصاحل هو دليل أنه يقوهلا بلسانه؛  !! اًوال يعمل صاحل

واتـة : ئةمـةش بـؤ    ، ((  الصاحل أن اإلميان النافع هو الذي يكون مقرونًا بالعمل بعد اإلميان ليدل على الصاحلة
يمـان  ئةوةى ئةوةمان ثآ رِابطةيةنيَت كة ئيمان بةبآ كردةوة سودى نية ، ضونكة خواى ثةروةردطار كة باسـى ئ 

باسى دةكات ، ضونكة ئَيمة نـاتوانني تةصـةورى ئـةوة بكـةين كـة ئيمـانى بـآ         دةكات لةطةأل كردةوةى ضاكدا
كردةوة هةبيَت ، جطة لةوة نةبيَت كة بةخةياآلت ئةو شتة دروست بكةين ، ليَرةوة ئيمانى هيَنا و شـايةتومانى  

ــه ومـ) أشهد أال إلـه إال اللَّ  هيَناوة : واى كرد !!! ئةمـة تـةنها   ، و رِاستةوخؤ لةوالوة كؤضى د ه (ـحمد رسول اللَّ
ـ دةتوانني بةخةياأل تةصةورى بكةين ، بةآلم مرؤظيَـك بَليَـت :   ــه ، مــ) ال إلـه إال اللَّ و ثاشـان  ه ( ـحمد رسـول اللَّ

ةوةيـةكى ضـاك   تةمةنيَكى دريَذ مبيَنيَتةوة ـ ئةوةندةى خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَت ـ كةضـى هـيض كرد    
نةبوونى كردةوةى ضاكى بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة شايةتومانةكةى تةنها بـة زمانـة   طومان يَئةجنام نةدات !!! ب

، و ئَيمان نةِرؤشتووةتة دَليةوة ، بؤية باسكردنى كردةوةى ضاك لـة دواى ئيمـان بـؤ ئةوةيـة كـة ئـةوةمان ثـآ        
 رِابطةيةنيَت كة ئيمانى سودبةخش ئةو ئيمانةية كة كردةوةى ضاكى لةطةَلدا بيَت .

 بيَت !!!اياندا ... نةك ثيَضةوانةيان بووطةأل ثيَشةوةوا ئةلبانى لةوةشدا هاودةنطة لةشبؤية ثيَ
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ى عليه ويستغفر له ـمفسقون يرون أنه يقتل حدا وعليه فإنه يغسل ويكفن ويصلـن ، والـمسلميـال

 ى الذهب األول ال يرثه أهله .ـن ويرثه أهله ، علـسلميمـي مقابر الـويدعى له ويدفن ف

ها ـوبهاونـا مع اعتقاده وجـارك الصالة تء ؛ أن األئمة ... أعني من كفر تيـى شـا ننبه إلوهن

ن ـمفسقيـم يصفوا الـمكفرون لـل السنة ، فالر وصف أهـم يكن بينهم شطط وال وصف بغيـل

 داً .خروج أبـمكفرين بالـمفسقون لـم يصفوا الـاء ، والباإلرج

حمد قطب ( ، ثم تلقاها ـرورية وأظنها أول ما ظهرت من ) مـا انسحبت هذه من السـوإنم

رة ـها ظاهـاء ( ، يسمونـاهرة اإلرجـابه ) ظـي كتـي ( فـحوالـذه ومنهم ) سفر الـبعض تالمي

ر فهو مرجيء ، ـتكفيى الـم يوافقهم علـم يكفر مرجيء ، من لـاء وأظنهم يعنون أن من لـاإلرج

 . (1) ذا للحذر ((ــقلت ه
 دةكةويَت :ةلباني بزانيَت دوو شيت بؤ دةربنةواكانى ئواتة : ئةوةي 

رِمان ثيَشةواياني ثيَش ئيَمةداية لةوةي كة باوةئةوةية ئةلباني لةطةلَ ئيَمة و :يةكةم 
طويَرِايةَلي زياد الشة ، بةبريتيية لة : وتة بةزمان وبريوباوةرِي دلَ وكردةوةي ئةندامةكاني 

باوةرِي واية بة حةاللَ كةم دةكات ، وة وريايي دةدات لةسةرثيَضيةكان و بةسةرثيَضيةكات ود
سةرثيَضيةكاني وةك دريَذكردني جلوبةرط بؤ ثياوان و جطة نيان كوفرة ، وة وريايي دةدات لةزاني
 !!ش ، كةواتة ئريجا لة كويَداية ؟!لةوة

هةنديَك ثيَش ئيَمةي كردووة لةضةند شتيَكدا كة لةثيَشةواياني ي ئيَمة وثيَضةوانة دووةم :
كردةوة بضيَتة آ ثيَي واية دةكريَت كةسيَك بةب لةوانةدا ثيَشيين هةية ، لةوانةش ئةوةية كة

ضوونة بةهةشت دةكريَت بةبآ كردةوة بيَت ، بةآلم نكوََلي لة سزا : بةهةشتةوة ... وريابن دةَليَت 
 ر ئةو تاوانانة ، نكوََلي لة سزا ناكات لة سةر ئةوانة .ناكات لةسة

يةكيَكي تر لةو شتانة ئةوةية ثيَي واية نويَذنةكةر بة تةمبةَلي فاسقة و بيَباوةر نية ، 
ثيَشةوا ئةمحدةوة ، شافعي ، زوهري ، مجهور ، ئةوانة لةم بابةتةدا : رِيوايةتيَكة لة سةلةفيشى

                                                
(1)

) شـبكة العلـوم  (همة االرجـاء ـي من تــلبانمام األدث الشام اإلـمحـاء لـرئة العلمـتبمقال بعنوان : )  من 

 ( . http://www.aloloom.net/vb/showthread.php?t=403السلفية ، الرابط : 

http://www.aloloom.net/vb/showthread.php?t=403
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ان يةك شتانة : ئةو كةسةي نويَذ نةكات بة تةمبةَلي ئةوا زاناي يةكيَكي تر لةو سةلةيف شيَخن .
م آلت ئةطةر نةيكرد دةكوذريَت ، بةدةكريَدةنطن شيَخيش هاورِاية لةطةَليادا كة داواي تةوبةي ليَ

دريَت و دةكةن دةَليَن : بةهةَلطةرِاوةيي دةكوذريَت بوَية ناشؤرانةي نويَذنةكةر بةتةمبةَلي كافرئةو
م ئةوانةي كافري آلني موسَلماندا نانيَذريَت ، بةلةطؤرِستاةر ناكريَت وست ونويَذي لةكفن ناكريَ
يَك دةكوذريَت بؤية ـ ) َحد  (فاسقي دادةنيَن وةكو شيَخ ئةلباني ثيَيان واية وةكو ناكةن وبة

كريَت دوعاي بؤ دةدةشؤريَت وكفن دةكريَت ونويَذي لةسةر دةكريَت وداواي ليَخوَشبووني بؤ دةكريَت و
 كةسوكاري مرياتي ليَنابةن . دةبةن بةآلم لةسةر مةزهةبي يةكةمكةسوكاري مرياتي ليَ

ةر ئةوةي ليَرةدا وريايي دةدةين دةربارةي شتيَك ، ثيشةوايان مةبةستم ئةوانةية نويَذنةك
دةكةن وتةي دوور لة هةق و وةصفي جطة لة وةصفي ئةهلي سوننة لة بةتةمبةَلي نايكات كافر

دةكةن ئةوانةيان بة ئريجا وةصف نةكردووة كة  ) كافر (ندا نةبوو ، ئةوانةي نويَذنةكةر نيَوانيا
دادةنيَن ، ئةوانةشي كة نويَذنةكةر بةفاسق دادةنيَن ئةوانةيان بة خةوارج  ) فاسق (نويَذنةكةر بة 

 دانةناوة كة نويَذنةكةر بةكافر دادةنيَن .
 : ثيَشم واية يةكةم كةس ئةم شتةي ليَدةركةوتسروريةكانةوة سةري هةَلداوة  ئةم شتة لة

 لة ي (ـحـوالـ) سفر الابيةكاني ليَوةيان وةرطرت بوو ، ثاشان هةنديَك لة قوت حمد قطب (ـ) م
: واية مةبةستيان ئةوةية كة  ثيَشم، ناوي دةنيَت دياريدةي ئريجا  اء () ظاهر اإلرجكتيَيب 
 ر (ـ) تكفينةبيَت لة هةركةسيَك لةطةَلياندا هاورِاوة !!! سيَك تةكفري نةكات مورجيئةية هةركة

 َليَم .يدا مورجيئةية !!! ئةمة بؤ وريايي دةـ
كؤتايى وةآلمةكةيدا ئةوانةى كة تؤمةتبارى ثيَشةوا ئةلبانى لةـ خوا بيثاريَزيَت ـ  مانشيَخ

ى ـرجاء عل)) أن من يطلق اإل دةكةن بة ئريجا ئةكات بة دوو كؤمةَلةوة ، هةروةك فةرموويةتى :

وإما :  جهل اإلرجاء ؛ ال يعرفه وال يعرف أهله !!!ـإما : أنه ي ن :ـي هو أحد صنفيـالشيخ األلبان

واتة : ئةوانةي كة شيَخ ئةلباني ،  (1) ى حقيقته !!! ((ـي علـم يعرف الشيخ األلبانـأنه ل

                                                
 .( همة االرجاء ـي من تـلبانمام األمحدث الشام اإلـاء لـرئة العلمـتبمقال السابق : ) ـال (1)
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يان  ئريجائيش ئةناسن !!!نة ئريجا و نة ئةهلي  يان ئةوةية : دوو كؤمةلَةن :تؤمةتبار دةكةن 
 !!حةقيقةت شيَخ ئةلباني ناناسن !بة  ئةوةية :

 

 ـ :   خوا بيثاريَزيَتـ  ) صالح السحيمي ( شيَخى دكتؤر 
سةبارةت بةوانةى كة ثيَشةوا ئةلبانى تؤمةتبار  ) صالح السحيمي (ثرسيار كرا لة شيَخ 

 هُمَحِـ رَي ـمن يقول أو يتهم الشيخ األلبان اكن)) ه دةكةن بة ئريجا ، كة ئةمةش دةقى ثرسيارةكةية :

 ؟، واتة : كةسانيَك هةن شيَخ ئةلباني بة ئريجا تؤمةتبار دةكةن  (( !باإلرجاء ؟ ـ تَعَالَى هُـاللَّ
ثايةى ثيَشةوا ئةلبانى لة ناو زاناياندا ـ كة ى ثلة ودواى دياريكردنشيَخيش لةوةآلمدا ، و

رِةمحةت بن ـ بة  ن (ـ) ابن عثيميو  ) ابن باز (طةأل ثيَشةوايان لةة هاوشان و هاوثةلةى دةزانيَت ب
تؤمةتى دةزانيَت ، و ثاشان ئاماذة بة هؤكارةكانيشى دةدات ،  ان ويـ ئةم ووتةية بة بوخت

ي شيخ السنة وإمام أهل ـرالدين األلبانـحمد ناصـ)) شيخنا الشيخ مهةروةك فةرموويةتى : 

، كلهم  ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَن ـ، الشيخ العثمي ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَخنا : الشيخ ابن باز ـمشايـحديث ، وقِْرٌن وأخ لـال

حق ، والسنة النبوية ؛ ـمنهج الـي خدمة الـر فـر الكثيـخيـر ، والـقد خدموا السنة ، وقدموا الكثي

ي ـإن العمل ف ي مسألة عند الشيخ ؛ عندما يقولـاالت فـمـراء ؛ نتج عن إجـفهذا القول افت

ى الكلمة ، نحن نقول ما قاله السلف : العمل من ـال ، ونحن ال نقر الشيخ علـرط كمـان شـاإليم

 ان بالكلية فهو مرجئ ملحد .ـان قول وعمل ، ومن أخرج العمل من اإليمـان ، واإليمـاإليم

ي هذا ؛ ـنخالفه فهاونا ، ونحن وإن كنا ـي حكم تارك الصالة تـا جرأ البعض رأُيه فـوربم

مسألة للشيخ فيها ـخرج من دين اإلسالم ، لكن هذه الـهاونا ـ يكفر ، ويـفنعتقد أن تارك الصالة ـ ت

مد كلهم يرون ـسلف أم ال ؟ من هم ؟ مثل من ؟ مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، ورواية عن أح

عن  بد أن نقول ذلك ـ أيضا ـ عمن ؟مسألة الـي هذه الـي مرجئ فـهذا الرأي ؛ فإذا قلنا : إن األلبان

 ي حنيفة .ـمد وأبـمالك والشافعي وأح
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ا وحديثا ـ ـمسألة ـ قديمـي هذه الـيء ؛ هذا اختالف فـي شـواحلق أن هذا ليس من اإلرجاء ف

 هاونا .ـي مسألة تارك الصالة ـ تـاختالف ف

 اذا ؟حقيقة نحن ما ضاءلة علمنا مع من يقول : إن تارك الصالة مـي الـف

هاونا كفر ، لكن هل إذا ـي كفره ، من ترك الصالة ولو تـيكفر ، وال شك ، بل ال أكاد أشك ف

ي هذا ـن القدامى ومن السلف الصالح بأن من خالفني فـاء الربانيـهذا الرأي ألزم العلمـاقتنعت ب

 !الرأي يكون مرجئا ؟

جهلة ، وبعض ـمن ال اقفذاذ اآلمسألة تزعمها بعض شـوز ؛ لكن الجـذا ال يال ؛ ه

ول هلؤالء قـول وسلكها بعض الناس من بعده ؛ ونق داد ،حـحمود الـها مـن ، بدأ بـحـدادييـال

 . « ِب ـرْ َح ـالْ بِ  هُ تُ نْ آذَ  ـْد قَ فَ  اً ي  لِ ي وَ ـى لِ ادَ عَ  نْ مَ  »ه : ـا يرويه عن اللَّ ـفيم النبي 

ر ؛ بعدهـا ـى الشيخ نـاصـذاذ علمل فيها بعض الشـي السنة التي حـا إخوتاه ! فه يـواللَّ 

ي خدمة السنة ؛ فأخذها وهو أهل ـملك فصيل فـائزة الجـل ـ هُـا اللَّهَقَفَّـ وَبأسابيع قليلة رشحته الدولة 

ن ، ـمسلميـاء الـم من كبار علمـه عاليعرفون أن ـ هُـاللَّ مُهُقَفَّـ وَمسؤولون ـ؛ فال ـ ةًعَاسِوَ ةًمَحْرَ هُـاللَّ هُمَحِـ رَا هل

 من يصفونه باإلرجـاء .ـد ، أو عمرو مى نعيق زيـوال يسمعون إل

ِقْيــَن الفَ ــُه مِ ـــُتـــَوآفَ           َصِحْيَحاً  َعائٍِب َقْوالً  ِمنْ  َوَكمْ   مِ ــــْهـِم السَّ

 خرجون عن ثالثة أصناف :ـهذا ال يـوالقائلون ب

 يقولون .ا ـإما جاهل إمعة كالببغاوات يقلد الناس فيم

 اءهم .ـريد أن يسقط علمـى أهل العقيدة ؛ فيـي قلبه مرض علـإما مريض فو

ور يستغل بعض األمى التزلف ، وـذا إلهـد أن يتوصل بوإما أنه صاحب مصلحة وهوى ؛ يري

 . (1) ركب مطية الشيطـان هـذه ((ـ؛ لي

                                                
 ي ـ دروة  ابـن رجـب ـ ينبـع (ـرح الثانـالش) خلف ( ـى علم الـرح كتاب ) فضل علم السلف علـ) ش (1)

 ريط الثالث ( .ـي من الشـ( من الوجه الثان 31:  23عند )  ـ هُـاللَّ هُظَفِـ حَللشيخ صالح السحيمي 
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ثيَشةواي ئةهلي  شيَخي سوننة و ي (ـاأللبان الدينرـحمد ناصـ) مواتة : شيَخمان شيخ 
خ ابن عثيمني ـ بيَت ـ شيَشيَخ ابن باز ـ رةمحةتي خواي ليَو براي شيَخةكامنانة  ةألحةديسة ، هاو

بيَت ـ هةموويان خزمةتي سوننةتيان كردووة و ضاكةيةكي زؤريان ثيَشكةش رةمحةتي خواي ليَ
سةيةي دةيَليَن ي حةق و سوننةتدا ئةم قـ ( مةنهةجي) كردووة لة خزمةت كردني ثةيرِةو 

بابةتيَكدا ئةمةش كاتيَك ي شيَخ ئةلبانية لةدةرئةجنامي ضةند ووتةيةكي تيَكرِايهةَلبةسرتاوة ، و
سةر ئةم ووشةية ، ةرِ ، ئيَمة هاورِانني لةطةلَ شيَخدا لةدةَليَت : كردةوة مةرجي كةماَلة لةباو

، هةر  كردةوةيةو ةرِة و باوةرِيش ووتةبةَلكو ئيَمة ئةوة دةَلينَي كة سةلةف وتويانة : كردةوة لة باو
 باوةر دةربكات ئةوة مورجيئةيةكي موحليدة .كةسيَك كردةوة بة طشيت لة

وة لةوانةية هةنديَك كةس ئةو بؤضونةي ئةلبانيان قوَستبيَتةوة كة دةربارةي حوكمي نويَذ 
وانةي شيَخمان نةكةر هةيةتي ئةطةر بة تةمبةَلي نةيكات ، ئيَمة ئةطةرضي لةمةدا رِاي ثيَضة

ئايين ئيسالم دةردةضيَت ، تةمبةَلي بيَباوةرِ دةبيَت و لة هةية و ثيَمان واية كة نويَذنةكةر بة
نا ؟ كيَن ؟ وةكو كيَ ؟ ماليك وشافعي وئةبو  بةاَلم ئاية لةم بابةتةدا شيَخ سةلةيف هةية يان

هةية ، ئةطةر بَلينَي  ئةمحةدةوة هةموويان ئةم بؤضوونةي شيَخيانحةنيفة ورِيوايةتيَكيش لة
دةربارةي  ؟ آت ئةم حوكمةيش بدةين دةربارةي كئةلباني لةم بابةتةدا مورجيئةية ئةوا دةبيَ

 حةنيفة . ئةبوماليك وشافعي وئةمحةد و
كؤن و نويَدا ة لةم بابةتةدا لةيي و رِاجياية ئريجا نية ، ئةمة جياوازئةوةي رِاسيت بيَت ئةم

 تةمبةَلي .ناني نويَذ بةلةبابةتي وازليَهيَرِاجيايي 
 هةر كةسيَك بَلت نويَذنةكةر ضية ؟

بيَباوةرِ دةبيَت ، طومانيَشي تيَدا نية ، بةَلكو طومانيشم لة بيَباوةرِبووني نية ، هةر 
كةسيَك نويَذنةكات ئةطةر بة تةمبةَلش بيَت بيَباوةرِ دةبيَت ، بةآلم ئةطةر بةم بوَضوونة قايل 

ن وثيَشينة ضاكةكان خةَلكيان ثةيوةست كردووة كة هةر كةسيَك بوويت ئاية زاناياني كوَ
 ثيَضةوانةي بوَضووني ئيَمةي هةبيَت ئةوا مورجيئةية ؟

نةخيَر ، ئةمة درووست نية ، بةآلم ئةم بابةتة بؤضووني هةنديَك كةسي رِيزثةرِة لة 
د ، هةنديَك خةَلك دةسيت ثيَكر حداد (ـحمود الـ) منةزانةكان ، هةنديَك لة حةدداديةكان ، كة 



 295   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

لةدواي ئةو ئةم رِيَطةيان طرتةبةر ، ئةوة بةو كةسانة دةَليَني ئةم فةرموودةيةي ثيَغةمبةري خواية 
  : ِب رْ َح ـالْ بِ  هُ تُ نْ آذَ  ْد قَ اً فَ ي  لِ ي وَ ـى لِ ادَ عَ  نْ مَ  »لة خواوة ريوايةتي كردووة » . 

قسةيان بةشيَخ ناصر ووت ضةند هةفتةيةكي م : لةو ساَلةدا كة ئةو كةسة رِيزثةرِانة وا براخبة
سةبارةت  ) فيصل ( تي مةليكآلوتي بؤ خةآلثا ـ هُا اللَّهَقَفَّـ وَ كةم دواي ئةوة دةولةتي سعودي

بيَت تةبوو ـ رةمحةتي خواي ليآلوننةت ، لةكاتيَكدا كة ئةو شياوي ئةو خكردني سبةخزمةت
ني موسَلمانان ، زانا طةورةكادةيانزاني زانايةكة لة ـ هُاللَّ مُهُقَفَّـ وَ رةمحتيَكي فراوارن ـ بةرثرسةكان

 وةسف دةكةن .  ئريجاةيد يان عةمر ئةوانةي كة شيَخ بةهاواركردني زطويَيان نةدا بة
ِقيْــتُـُه ِمَن الَفْهـــَوآفَ         اً َصِحيْح َعائٍِب َقْوالً  ِمنْ  َوَكمْ   مِ ـِم السَّ

 دةرناضن :و كؤمةأل ضني  آلة س ي كة شيَخ توَمةتبار دةكةنئةوانة
 ان دةكاتةوة .خةَلك دةيَليَت ئةويش السايي يان : نةزانيَكي توتي ئاساية كة هةرضي

ئةهلي ئيمان وبريوباوةرِ ، بؤية يان : نةخؤشيَكة كة نةخؤشي لةدَلداية بةرامبةر بةوة
 بكات و بيان خات . زاناكانيان لةكةدار آدةيةو

هةواية ، دةيةويَت بةم رِيَطاية خوَي نزيك بكاتةوة و  بةرذةوةندي وان : كةسيَكي خاوةن يوة
 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 :

 !!! ةكارى كةسانى ترانكاريَكى تووتى ئاسا ، و الساييةكةم : نةز
 !!!!ست ، بة هؤى نةخؤشيةكانى دَلةوة دووةم : بةرهةَلستكارى زانايانى بريوباوةرِ درو

كاتى و دونياييةكان ، و  ةلثةرست بؤ طةشنت بة بةرذةوةنديةسآيةم : كةسيَكى ه
 !!!!يَنكةوتةى بريؤضكة شةيتانيةكان !شو

ذطارى بؤ ـ خوا بيثاريَزيَت ـ هةر لةم بارةيةوة و لة باسى ئامؤ ) صالح السحيمي (يَخ وة ش
ي نفسه شبهة حول اإلرجاء ـ)) هناك بعض الشباب من وقعت فدةكريَت : يَالوان ئةم ثرسيارةى ل

،  الشباب ؟! ((جاه هؤالء ـا نصيحتكم تـباإلرجاء ، فم ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَي ـ، فأخذ يتهم اإلمام األلبان
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شةوا ئةلباني ـ رةمحةتي خواي ليَبيَت واتة : هةنديَك طةجنان تووشي شوبهةي ئريجا بوونة ، و ثيَ
 دةكةن ، ئاموَذطاريتان ضيية بؤ ئةو طةجنانة ؟ ـ بة ئريجا تؤمةتبار
سةر ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وةآلمدا طةواهى و شايةتى خؤى لة بةرِيَزيشيان لة

حمد ـ)) الةدات ، و ثاشان ضةند ئامؤذطاريةك ئاراستةى الوان دةكات ، هةروةك فةرموويةتى : د

 ها مسمومة .ـاء فإنـحوم العلمـي لـه فـه ، نصيحتي هلؤالء الشباب أن يتقوا اللَّ ـللَّ 

ن ـرجلير مثل ـي هذا العصـأنه ما خدم السنة ف ـال عُوَ لَّجَـ ه ـى اللَّ ـها إلـوشهادة حق أتقرب ب

 ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَي ـرالدين األلبانـحمد ناصـ، وشيخنا الشيخ م ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز 

ائنا األجالء النيل من هذا الشيخ العظيم فهو ـا فرسا رهان ، وإذا كان أحد قد فهم من علمـ، فهم

ى ـمن فهم عنهم خطأ ، وإن وجدت مالحظات علا أعني ـاء أنفسهم وإنمـواهم ، ال أعني العلم

م بأنه ينال من الشيخ ـجوز لنا أن نلزم ذلك العالـاء ال يـره فبي نها أحد من العلمـى غيـالشيخ أو عل

 حبونه .ـحبهم ويـي ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَفهو 

، ومع ما ى أنني سمعت هذا منه ومن لسانه وهو ال يرجو من أحد شيئاً ـه علـوأنا أشهد اللَّ 

ى ـمدينة النبوية ، والشيخ له ما يربو علـى بمكتبته كاملة للجامعة اإلسالمية بالـحصل له فقد أوص

م هذه ـي خدمة السنة ، فهل يليق بك أخي الـمائة مؤلف ف مسلم طالب العلم أن تنال من شيخ قد 

 !!؟ حمد ـة لسنة نبينا مـخدمـال

ي ـاء ، وإنـى العلمـى التحامل علـصاحبه علأحياناً قد يدخل اهلوى والتعصب فيحمل 

مسائل ، فانظر يا ـي بعض الـمواقف العظيمة التي يقفها أهل العلم عند االختالف فـأذكره بال

ر من مسائل الفقه وما فيها من ـي كثيـي فـن الشيخ ابن باز والشيخ األلبانـى الردود بيـه إلـرعاك اللَّ 

ى ما رجحه الشيخ ـإل ـ هُـاللَّ هُمُحَرْيَـ ي ـى رجوع الشيخ األلبانـنظر إلا ، واـا بينهمـرام فيمـأدب واحت

جرده وعدم تعصبه لكونه ليس ـى تـا يدل علـمـحق مـا ظهر له الـم  ـل ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَعبدالعزيز بن باز 

 حق أن ا وجده اتبعه .ـا رائده الـصاحب هوى ، وإنم
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اء وبخاصة من خدم السنة ـي أعراض العلمـالولوغ في بالورع والكف عن ـفأوصيكم ونفس

ائنا ـي علمـ، ولنا ف ـ عَيْمِجَالْ هُـاللَّ مَحِرَـ ن ـحمد بن عثيميـن وفضيلة الشيخ مـمثل هذين الشيخي

 أسوة حسنة . ـ هُـاللَّ مُهُقَفَّوَـ موجودين ـال

ي وزير ـمشايخ ؟ ماذا كتب معالـي ؟ ماذا كتب الـي الشيخ األلبانـا توفـمـانظروا ماذا كتبوا ل

ه ـداللَّ ـدالعزيز بن عبـاحة الشيخ عبـاذا قال سمـ؟ م ـ هُـاللَّ هُظَفِحَـ الح ـخ صـة الشيـالشئون اإلسالمي

ه أليس ـرحم عليـاء للشيخ والتــا األفاضل من الدعـة شيوخنـاذا قال بقيـ؟ م ـ هُاللَّ هُظَفِحَـ آل الشيخ 

ي أعجب لشاب يدعي السلفية ثم ينال من الشيخ أو ـيا إخوة اإلسالم إن لنا فيهم أسوة حسنة .

 ة .ــاء األمـره من علمـغي

ي ـيا أخي نحن ال ندعي العصمة ألحد ، الشيخ عنده أخطاء ولكنها أخطاء اجتهادية تتمثل ف

ن ى الشيخ اإلرجاء ، لو أردنا أـبعض اإلطالقات التي استغلها من استغلها ، فادعى أو نسب إل

هاوناً ليس بكافر يكون مرجئاً ـى الشيخ اإلرجاء لقلنا أن كل من قال إن تارك الصالة تـننسب إل

مع من ـي إحدى روايتيه ، ويلزم اإلمام أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وجـمد فـوهذا يلزم اإلمام أح

الصالة كافر  م يقل به أحد ، مع أن الذي نعتقده ونراه مع قلة بضاعتنا أن تاركـالسلف وهذا ل

ره من أهل العلم بعدم كفر تارك ـر أو غيـفإذا قال الشيخ ناص ي ذلك .ـلوضوح النصوص ف

 ي هذا ؟ـالصالة أليس له سلف ف

ا يرويه ـيقول فيم مسلم ، والرسول ـي حق الـي التجرد من اهلوى مهم جداً فـفيا إخوان

ي الشيخ هم ـ، والذين يتكلمون ف « ِب رْ َح ـالْ بِ  هُ تُ نْ آذَ  دْ قَ اً فَ ي  لِ ي وَ ـى لِ ادَ عَ  نْ مَ  » : ـال عَوَ لَّجَـ ه ـعن اللَّ 

ادية أمثال عبداللطيف باشميل ، وغيـال اء ، وهؤالء ـحوم العلمـمن يتقربون بنهش لـره مـحد 

ا ـمـر منهم قد أخذه اهلوى والتعصب مـن ، وكثيـحققيـليسوا قدوة ألحد ، وليسوا طالب علم م

اء ـر من علمـر بل نالوا من كثيـاء األمة وليس فقط الشيخ ناصـأحداً من علمركون ـجعلهم ال يت

 ر .ـر مباشـر أو غيـالسلف بطريق مباش



 298   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

ات الطريق ، وأن ـدوا عن بنيـاب بأن يشتغلوا بالعلم ، وأن يبتعـأوصوا الشب: اه ا إخوتـفي

 ـى الَعَتَـ  هـينفون عن كتاب اللَّ ذين ن الـاء الربانييـاء ، أعني العلمـوم العلمحـهش لـعن ن يبتعدوا

حمد بن ـا كتبه الشيخ من ، اقرؤوا مـجاهليـن وتأويل الـمبطليـن وانتحال الـحريف الغاليـت

ي ، اقرؤوا ما كتبه الشيخ ابن باز ، اقرؤوا ما كتبه الشيخ ابن ـعن الشيخ األلبان ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَإبراهيم 

وأوصوا الشباب  ـى الَعَتَوَ كَارَبَتَـ ه ـ، فاتقوا اللَّ ـ  هُـاللَّ مُهُقَفَّوَـ خنا ـمن مشاي رؤوا ما كتبه عددـاق ن ،ـعثيمي

ره ؟ ـي أو غيـي وتنـال من األلبـانـا أخي أنت مـاذا قـدمت حتى تـأتي هذا التحامل . بالكف عن

 ه .ـوليس عندك إال جـراب الكـالم الـذي ال فائـدة من

ا ال ـي هذه القضايا ويلزمون الشيخ بمـسمعنا بعض الرعاع يتكلمون فوالذي ينبغي لنا إذا 

ا ـهرف بمـمدينة يـي الـيلزمه من أولئك الذين ال نصيب هلم من العلم ، وأنا أعرف أحدهم عندنا ف

ي والنيل منه ، وهو ـي سب األلبانـه العافية والسالمة يضيع أوقات الطالب فـال يعرف نسأل اللَّ 

ر تبعات ما يقول ، هو و عبداللطيف باشميل يعمالن فن الـجاهل مسكي ي ـي خندق واحد فـ يقد 

 . ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَي ـاء ومنهم الشيخ األلبانـر من العلمـالنيل من كثي

ر ـوى خطيوالتجرد من التعصب ومن اهلوى ، فإن اهل ال ـعَوَ لَّـ جَه ـي بتقوى اللَّ ـأوصيكم ونفس

ي هذا ـو أطلت في لـحمد عقباها ، واسمحوا لـاهات ال تـي متـمرء يوقعه فـه الـادى فيـمـإذا ت

ل العلم ، ـراض أهـي أعـوع فـورعون من الوقـراً وال يتـاس أصبحوا يلوكونه كثيـر ألن النـاألم

ن ، قالوا : شاعر ، قالوا : ساحر ، ـا سلم من قول القائليم ذا أن الرسول ـي هـا فـذي يعزينـوال

ال جسمة ، وقـم، نابتة ، ة السلف : حشوية ـدامى عن أئمـمعتزلة القـال الـكاهن ، وق قالوا :

 هِ ذِ حيض والنفاس ، و )) هَ ـهم ال يعلمون إال أحكام الـائنا : أنـرون عن علمـمعاصـحزبيون الـال

 م (( .زَ ْخ أَ  نْ ا مِ هَ فُ رِ عْ نَ  ةٌ نَ َش نْ َش 
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ه ونعم الوكيل ، ـه ونعم الوكيل ، حسبنا اللَّ ـاللَّ ه ونعم الوكيل ، حسبنا ـول : حسبنا اللَّ فأق

ن ـمسلميـراً لإلسالم والمن كيد الكائدين ، وأن يبقيهم ذخائنا ـحفظ علمـه الكريم أن يـونسأل اللَّ 

 . (1) ن ((ـمعيـى آلـه وصحبه أجـحمد وعلـى نبينا مـارك عله وسلم وبـى اللَّ ـ... وصل
بؤ ئةو طةجنانة ئةوةية بةرامبةر بة زانايان لة خوا برتسن واتة : سوثاس بؤ خوا ئامؤذطاريم 

 ، ضونكة طوَشيت زانايان ذةهراويية .
 خوا نزيك بكةمةوة ئةوةية : لةم سةردةمةدا كةس بةقةدلة آخوَمي ثوة شايةتيةكى حةق كة
ـ  ي (ـرالدين األلبانـحمد ناصـ) م ، و شيَخمان شيَخ از (بن با)  ئةم دوو ثياوة شيَخمان شيَخ

ثيَشربِكيَدا ة ، وةكو دوو سوارضاكى مةيدان لةبيَت ـ خزمةتى سوننةتيان نةكردووليَ يانرةمحةتي خوا
زانا طةورة و بةرِيَزةكامنان وا تيَطةيشتبيَت كة قسة بةم و خزمةتةدا ، وة ئةطةر كةسيَك لةبوونة لة

بةَلكو مةبةسم ئةوانةية  يةو بنضينةي نية ، مةبةستم زاناكان ن شيَخة طةورةية دةكةن ئةوة وةهمة
هةَلة لةوان تيَطةيشتوون ، ئةطةر ضةند تيَبينيةكيش هةبيَت يةكيَك لةزانايان رِوونيان كة بة

ةو ـ ـكردبيَتةوة دروست نية ئةو زاناية ثةيوةست بكةيت بةوةوة كة قسةي بة شيَخ وتووة ضونكة ئ
 بيَت ـ خؤشي ويستوون وة خؤشيان ويستووة .ي خواي ليَرِةمحةت

بيستووة وة ئةو بة تةماي شت  ـآة دةكةم بة شاهيد كة من ئةمةم لوةمن خواي طةور
نةبووة لة هيض كةس وة لةطةلَ ئةوةشي كة رِوويدا وةسيَيت كردبة هةموو كتيَبخانةكةي بؤ 
زانكؤي ئيسالمي لة مةدينة ، وة شيَخ نزيكةي سةد دانراوي هةية لة خزمةتكردني سوننةتدا ، 

يت كة ئةم خزمةتةي ثيَشكةش ئاية طوجناوة بؤ تؤ براي موسَلماني فيَرخواز قسة بة شيَخيَك بَليَ
 كردبيَت ؟ د ةوحةممبةسوننةتي ثيَغةمبةر مان م

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 هيض كةس ناكةين ، شيخ ضةند 

دا دةبيننةوة ـ ) إطالقات ( ين ، و خؤيان لة هةنديَك ) اجتهاد ( َلةيةكي هةية بةآلم هةَلةكانهة

                                                
(1)

مدينة النبويــة ـجامعة اإلســالمية بالـــ) أمــاله : د . صــالح بــن ســعد الســحيمي عضــو هيئــة التــدريس بالــ 

 هــ ( . 1423ربيـع األول لعـام  29موافق ـن الــي درس الفجـر مـن يـوم االثنيــفـمسجد النبوي ، ـمدرس بالـوال

 .(  http://alathary.net/vb2/showthread.php?t=3934  : (الرابط

http://alathary.net/vb2/showthread.php?t=3934
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كة هةنديَك قؤستيانةتةوة و تؤمةتي ئريجائيان داوةتةثالَ شيَخ .... براكامن خؤ داماَلني لة هةوا و 
ة طيَرِاويةتيةوة لة خواي طةورةو ئارةزوو زؤر طرنطة لة حةقي موسَلماندا ، وة ثيَغةمبةري خوا 

، ئةوانةي قسة بة شيَخ دةَليَن  « برْ َح ـالْ بِ  هُ تُ نْ آذَ  دْ قَ اً فَ ي  لِ ي وَ ـى لِ ادَ عَ  نْ مَ  »كة فةرموويةتي : 
وة هاوشيَوةكاني ئةو ... وة ئةوانة ثيَشةنطي هيض  ) عبداللطيف باشميل (حدداديةكانن وةكو 

ليَكردوون ة هةواو دةمارطرييان هةية كة وايزؤريَك لةوانكةسيَك نني ، وة فيَرخواز و ليَكوََلةر نني ، 
 ن نةك تةنها شيَخ ناصر قسةيان بةهيض يةكيَك لةزاناياني ئوممةتيان نةهيَشتووة قسةي ثيَنةَليَ

 . !! ... هتدوَ بيَت يان نا رِاستةوخوَ !زاناياني ثيَشينيش وتووة بة شيَوةيةكي رِاستةوخ
 

 ى جةزائيرىـ ي فركوس (ـحمد علـ) م شيَخ : 
)) لقد تطاول بعض ى جةزائريى ئةم ثرسيارةى ليَكرا : ـ ي فركوس (ـحمد علـ) مشيَخ 

املشتغلني بالعلم عىل أهل العلم ، وجتارسوا بالذات عىل الشيخ العالمة ـ حممد نارص الدين األلباين 

، ووصفوه هو و تالمذته باإلرجاء ملخالفة هلم يف حكم تارك الصالة ، ولتْصحيه  ـى الَعَتَـ ـ رمحه اهلل 

بأن  األعامل الصاحلة كل ها رشط كامٍل عند أهل السنة ، فهل جيوز رشعا أن يوصف املخالف يف 

د ُخطاكم (( ، واتة  هاتني املسألتني من كال اجلانبني باإلرجاء ؟ أفيدونا زادكم اهلل من فضله و سد 
هةنديَك لةوانةي سةر قاَلن بة عيلمةوة قسة بة زانايان دةَليَن بة تايبةتيش شيخ ئةلباني ، وة : 

وةسفي خوَي و قوتابييةكاني دةكةن بة ئريجا لة بةر ئةوةي لة بابةتي حوكمي نويَذنةكةردا هاورِا 
رجي كةماَلن لة نية لة طةَلياندا ، وة لة بةر ئةوةي شيَخ بة رِاشكاوي دةَليَت كردةوة ضاكةكان مة

الي ئةهلي سوننة ، ئاية لة رِووي شةرعييةوة دروستة يةكيَك لةو اليةنانةي كة رِاجياييان هةية 
 ئةويش لة وةآلمدا فةرمووى : لةو دوو بابةتةدا بة ئريجا وةسف بكريَن ؟

ة الـانالدين األلبـرحمد ناصـالمة م)) إن  الشيخ الع رنا ـي عصـدعوة السلفية في أحد أئم 

ث العصـهو مور ـاضحـلا رة ـن عن السنة النبوية الـمن أشـدِّ الذابير وـافظ العصر وحـحد  مطه 

ي وـي بيان أصول الـد كان له الفضل فوعن أهلها ، وق ى االنتساب إليه ـدعـا إلمنهج السلفي السو 

حيي السن ة وقـاِمع ـسلوكا وتربيًة وتزكية ، فكان فعال ما وعبادًة وـفهمانا واعتقادا ، فِقه وـإيم
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د هذا العصـمللبدعة و ير وهـجد  ى نبذ التقليد والتزام الدليل ، وال شك ـن إلـو من األوائل الداع 

 ي حق ها .ـرة التي ال نستوفـي تِعداد فضائله الكثيـه ال يسعنا هذا أن نجلس فأن

ا وصفه باإلرجاء ، فال ينبغي أن يوصَف ف حكم تارك  مسائل ، كمسألةـي مثل هذه الـأم 

اعة ، وال عالقة هلا بمسائل اإلرجاء ال من ـجمـالصالة التي أختلف فيها السلف من أهل السنة وال

القول بأن  تارك الصالة ى ـاء السلف الذين ذهبوا إلـعلموال من قريب ، ذلك بأن  السلف و بعيد

لك ، ؤالء أمثال اإلمام مامل ة ، هـي فكفرُه كفُر عمل ال ينقله عن الـعمدا أن ه مؤمن عاصتكاسال و

ين ـمهور الـمشهور عن جـي حنيفة ، وأصحاب الرأي بل هو الـ، وأبوالشافعي ، والزهري  متأخر 

حمد ـي مـى هذا القول ، وهو اختيار أبـحنابلة يذهبون إلـمهور الـحنابلة أو جـ، بل أن  ال

جوا عن اإلمام أحـمغني ، حيث أن  الـي الـف ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَي ـمقدسـال مد فيه قوال بقتل ـحنابلة خر 

اإلمام له حدا ، يقتل اإلمام التاركة الصالة كسال وعمدا أن ه يقتله عمدا ، وهذا ال يتم بناءه إال 

 ر .ـى القول بعدم التكفيـعل

ين األلبانرـحمد ناصـفإذا كان هؤالء يصفون الشيخ م باإلرجاء من أجل هذه  ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَي ـالد 

عي أن ه قول الـال  ميعا .ـى هؤالء جـمرجئة أن ُيطلق هذا الوصف علـمسألة فإنه يلزم من يد 

م يِرد منهم تبديع ـر من أهل العلم ولـن كثيـمسألة معروف بيـي هذه الـخالف فـأكيد أن الو

خاصًة أهل السنة و جوز أصال وصف أحد منـأحٌد به و ال إطالق وصفة إرجاء عليهم ، بل ال ي

انيي رهم لتارك الصالة ، ذلك ألن  ـهم مرجئة بسبب عدم تكفيـ ن بأنـإذا كانوا من أهل العلم الرب 

ي ـن أهل السنة فـخالف بيـمرجئة ، و الـان بخالف الـال ضمن اإليمـأهل السنة ُيدخلون األعم

رة ال ـى أن  ُمرتكب الكبيـيت ِفقون علرت ب عليه فساد اعتقاد ألن  أهل السن ة ـمسألة ال يتـهذه ال

به و إن شاء غفر له والقائلون بتكفيـي مشيئة اللَّ ـان بل هو فـخرُج من اإليمـي ر تارك ـه إن شاء عذ 

وا إل ي هذه ـن فـمتنازعيـن الـرجيح العلم ألحد الرأييـى هذا األصل أدل ة أخرى ، فتـالصالة ضم 

ي حدود إتباع منهج ـأن يبقى فخالف وـأدب الية البحث وي أن ُيَراعى فيه منهجمسألة ينبغـال
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ة اإليمـمؤثر علـر الـالسلف الغي ر صفاء كان عليه األمُر السن ي سابقا و اـاني ة كمـى األخو  ال يكد 

ة .ـها الـُيفسد مراميها وغاياتِ عوة السلفية ورة الدـمسي  َمرُجو 

ا ال لتم بـأم  مسائل التي ـال ، من الـرطي ة األعمـمتعلقة بشـهي الها وـمسألة الثانية التي تفض 

رطي ة ـي شـباإلرجاء ف ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَي ـالدين األلبانرـحمد ناصـعدوانا الشيخ ماً وـوِصف فيها ظلم

ة أو شـال هل هي شـاألعم ان عند أهل السن ة ـال ، فإنه ال ُيساوُرنا شك أن  اإليمـرط كمـرط صح 

 األركان .جوارح وـعمل بالتصديق بالقلب واإلقرار أو النطق باللسان و يـاعة يتمث ل فـجمـالو

ان هو ـهم الذين يعتقدون أن  اإليممرجئة سواء جهمية مرجئة وـختلفون مع الـأهل السنة يو

امية وـال ان قول باللسان دون القلب أو مرجئة الفقهاء وهو ـهو القائلون أن اإليممعرفة أو الكر 

مرجئة ـقول اللسان ، وهذه األصناف الثالثة من الى اعتقاد القلب وـان علـمالذين يقصدون اإلي

ى اإليم ى ـمذهب أو هذه الفرقة الضال ة ليست علـأكيد أن  هذا الان ، وـأخرجوا العمل عن ُمسم 

 ان .ـي دائرة اإليمـال فـي إدخال األعمـأهلها فهج السن ة وـن

رط ـإن جعل العمل شي وـرالدين األلبانـحمد ناصـمحافظ ـمن هنا يظهُر جليًّا أن  الشيخ الو

ى اإليمـم يُ ـان إال أن ه لـي اإليمـى الوجوب فـاٍل علـكم ان بل متى ترك ـخرج العمل عن ُمسم 

ان ـي النار بل اإليمـخل د فـالعذاب ، إال أنه ال يُ انه ناقص وَيأثم ويستحق العقاب وـالعمل فإن  إيم

هم يعتقدون أن  ـ  مرجئة من ناحية أنـاما لقول الـمـخالٌف تـأن  هذا مُ وال ريب ، ينقص و عنده يزيد

،  !!! ويرون أن  تارك العمل كالعامل،  !!! انـن فهو مؤمٌن مستكمل اإليمـمن نطق بالشهادتي

ان ـبمعنى أن  اإليم!! ى أصلهم ـهم واحد علـانـموبقات فجميعهم إيمـالرف السي ئات وـمقتو

 ال ينقص .يزيد و ى أصلِهم أن ه الـعل

ره من أهل السن ة ـوال غي ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَ يـمذهب ال يقول به الشيخ األلبانـخفى أن  هذا الـوال ي

عمل معصي ة أن ه اعتقاد وقول وـينقص بالان يزيد بالطاعة وـأبدا ، ذلك ألن  من قال أن  اإليم
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هاري ـربـمد بن حنبل و البـعن اإلمام أحا ُنقل ذلك ـفقد برئ من اإلرجاء كل ه أول ه و أخره كم

 ره من أهل السنة .ـغيو

الي ة دون سائر ـال كمـهذا القول أي بأن  األعمـم ينفِرد بـل ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَ يـثم  إن  الشيخ األلبان

ان ( ـي كتابه ) اإليمـي عبيد القاسم بن السالم فـي مقالة أبـا فـن وإن مـمعيـأهل السن ة أج

ى هذا القول ، بل هو ـي ) فتح الباري ( ما فيه إشارة إلـحافظ بن رجب فـكذلك ما ورد عن الو

ر تارك ـن بعدم تكفيـى الكالم القائليـم ُيكفر تارك الصالة ، فمقتضـى مذهب كل من لـمقتض

ى رأسهم األئمة الكبار ـعلي ما ذهب إليه وـي فـالصالة يلزم منهم ما يلزم قول الشيخ األلبان

 اعة .ـجمـمن أهل السنة و ال

ذا باطٌِل بال ريب ، لذلك الواجب ميعاً وهـإنه يلزم إطالق هذا الوصف عليهم جوعليه ف

محب ة الصادقة ألهـل العلم والعدل ـرهم بالـران توقيـهم ورثـة األنبياء مع اقتـاء لكونـر العلمـتوقي

دم االعتقاد هم مع عـجديرة بـال منازلـإنزاهلم الن الظنِّ به وـحسيـتوالتقوى واإلخالص و

اءها وأنصارها ـعلموفإن  ذلك إحدى عالمات أهل السنة وهي حب هم ألئمة السنة ؛ العصمة فيهم 

ا عالمة أه  .ي أهل األثر ـل البدع فالوقيعة فوأولياءها ، أم 

ى ورثة ـهالك من قبلنا ، فاالختالف عل يـى األنبياء سببا فـعليه فإن ه إذا كان االختالف علو

 حيث قال : ر به النبي  ـا أخبـو مــى نحـهالك علـى الـه يؤدي إلوز ألنـجـاء بالباطل ال يــاألنبي
 بْ قَ  نْ مِ  نَ يْ ذِ ا َهَلَك الَّ ـمَ نَّ إِ  »

 يَ بِ نْ ى أَ ـلَ عَ  مْ هِ فِ اَل تِ اْخ ، وَ  مْ هِ لِ ائِ َس مَ  ةُ رَ ثْ كَ  مْ كُ لِ
 . « مْ هِ ائِ

نعم الوكيل هدينا للحق فهو حسبنا وـيأن ُيعز  أولياءه ويذل  أعداءه و ـى الَعَتَوَ هُانَحَبْسُـ ه ـأسأل الل

 . (1) ن ((ـميـه رب  العالـحمد للَّ ـمآل والـحال والـي الـعليه االتكال فو ميل كفيلـوبكل  ج
تي حوكمي نويَذنةكةر كة واتة : نابيَت لةم بابةتانةدا وةسف بكريَت بة ئريجا ، وةكو بابة

جةماعة جياوازيان تيَدا هةبووة نة لة نزيك وة نة لة دوورةوة ثةيوةندي سوننة وسةلةف لةئةهلي 

                                                
 ( . 18  : السؤال ،ى مسائل منهجية ـرية علـجالس تذكيـ) م (1)
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ةر سلة (ئةبو حةنيفة ثيَشةوا ماليك وشافعي وزوهري و )بة ئريجائةوة نية زاناياني ثيَشني وةكو 
كوفرةكةي كوفريَكي  تةمبةَلي باوةرِداريَكى سةرثيَضي كارة وئةو بؤضونةن كة نويَذنةكةر بة

ري زانا ثاشينةكان ميللةتي ئيسالم دةري ناكات تةنانةت ئةم بؤضونة الي مجهوو لةكردارية 
حمد ـو م) أبمجهوري حةنبةليةكان ئةم بؤضونةيان هةية ، وة ئةمةش بؤضوني وةرطرياوة ، و

 ....ـ بيَت رِةمحةتي خواي ليَـ  مغني (ـ) اللة كتيَيب  ي (ـمقدسـال
نةكردني نويَذنةكةر ئةوا ئريجا وةسف بكةن لةسةر كافرخ ئةلباني بة ئةطةر ئةو كةسانة شيَ

 ئةو ثيَشةوايانةي تريش كة هةمان بؤضوونيان هةية بةو شيوةية وةسف بكةن . تدةبيَ
نياييةوة خيالف لةم بابةتةدا لةنيَوان زاناياندا شتيَكي زانراوة وليَيانةوة نةهاتووة كة بة دَل

وةسفي وةسف كرابيَت ، بةَلكو دروست نية  رجاء (ـئي) كرابيَت يان كةس بة  ) تبديع ( آكةسي ث
بةهؤي ئةوةي كة  ( مورجيئة) تايبةتيش زانايان بكريَت بة هيض يةكيَك لةئةهلي سوننة بة

ثيَضةواي مورجيئةوة كردةوة دةخةنة ثيَناسةي نويَذنةكةر كافرناكةن ، ضونكة ئةهلي سوننة بة
لةم بابةتة خراثي بريوباوةرِي ليَ ناكةويَتةوة ضونكة باوةرِةوة ، وة جياوازي نيَوان ئةهلي سوننة 

ئةهلي سوننة يةكرِان لةسةر ئةوةي كة ئةو كةسةي تاواني طةورة بكات لة باوةرِ دةرناضيَت 
بةَلكو لة ذيَر ويسيت خوا داية ئةطةر ويسيت لة سةر بيَت سزاي دةدات و ئةطةر ويسيت لة سةر 

ةي تةكفريي نويَذنةكةر دةكةن ضةند بةَلطةيةكي تريان بؤ بيَت ليَ ي خؤش دةبيَت ، بةاَلم ئةوان
ئةم بنضينةية زيادكردووة ، بؤية ثةسةند كردني هةر بؤضونيَك لةوانة ثيَويستة رِةضاوي ثةيرِةوي 
تويَذينةوة و ئةدةبي خياليف تيَدا بكريَت وة لة سنوري شويَنكةوتين ثةيرِةوي ثيَشني دا مبيَنيَتةوة 

لةسةر برايةتي ئيماني ... وة ثاكي رِيَرِةوي بانطةوازي سةلةفيةت لةكةدار  كة كاريطةري نةبيَت
 نةكات و ئاماجنةكاني خراث نةكات .

بةآلم سةبارةت بة بابةتي دووةم : كة ثةيوةستة بة مةرجيةتي كردةوةكان ، لةو بابةتانةية 
ي خواي ليَ بيَت ـ بة ـ رةمحةت ي (ـالدين االلبانرـحمد ناصـ) مكة بة ستةم و دوذمنكاري تيايدا 

 وةسف كراوة ... (ئريجا ) 
ئةهلي سوننة جياوازن لةطةلَ مورجيئةدا جا مورجيئةي جةهمية بيَت كة ثيَان واية : باوةرِ 

باوةرِ تةنها وتنة بة زمان كة دةَليَن :  (كةرِامية  )، يان مورجيئةي  ) معرفة (بريتية لة زانني 
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 آزمانة ، ئةم س كة دةَليَن : بريوباوةرِي دلَ و ووتةي (فوقةها  )دلَ ، وة مورجيئةي  آبة ب
ي باوةرِ دةركردووة ، بة دَلنياييةوة ئةم ـ مسمى (ـ) الكوَمةَلة مورجيئة كردةوةيان لةناو ليَنراو 

مةزهةبة يان ئةم كؤمةَلة طومرِاية لة سةر ثةيرِةوي سوننةت وئةهلي سوننة نية لة داخل 
 وةي باوةرِ .كردني كردةوة بؤ ناو ضوار ضيَ

 ي (ـانـدين األلبـالرـد ناصـحمـحافظ مـ) ال ىخرِووني دةردةكةويَت كة شيَ ليَرةوة بة
 مسمى (ـ) الناوليَنراو  م كردةوةي لةآلباوةرِدا بة كةمال داناوة لة مةرجيئةطةرضي كردةوةي بة

بةَلكو هةر كاتيَك كةسةكة كردةوةى نةكرد باوةرِةكةي ناتةواوة و تاوانبار ، نةكردووة ي باوةرِ دةرـ
الي ئةو  بة بةهةميشةيي ناميَنيَتةوة بةَلكو باوةرِ لة اية . ئاطادارسز شياوي تؤَلة ودةبيَت و 

 كةم دةكات . زياد دةكات و
ئةوان ثيَيان وة طوماني تيَدا نية ئةمةش ثيَضةوانة ووتةي مورجيئةية لة رِووي ئةوةي كة 

واية هةر كةسيَك شايةتومان بهيَنيَت ئةو باوةرِداريَكة باوةرِ تةواوة ، وة ثيَيان واية ئةو كةسةي 
كردةوة ناكات وةكو ئةوة واية كة كردةوة دةكات و تاواني لةناو بةر دةكات هةموويان يةك 

 كات .باوةرِيان هةية واتة بةثيَي ئةو بنضينةيةي ئةوان باوةرِ زياد و كةم نا
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 باوةرِ بة طويَرِيةَلي 

دةوةية ، بريوباوةرِ و ووتة و كر ان (ـ) إيمزياد دةكات و بة سةر ثيَضي و تاوان كةم دةكات باوةرِ 
 هاري (ـربـ) البو  مد بن حنبل (ـ) أحبةري بووة ، وةكو ضؤن ثيَشةوا  (ئريجا ) ئةوا بة تةواوي لة 

 و جطة لةوانيش لة ئةهلي سوننة طيَرِدراوةتةوة .
ا نةي ووتووة كردةوة مةرجي بيَت ـ خؤي بة تةنهشيَخ ئةلباني ـ رمحةتي خواي ليَ ثاشان

و ئةوةي لة ،  ) أبو عبيد القاسم بن سالم (ي ـ ان (ـ) اإليمة كتيَيب ـاوةرِ بةَلكو لـة لة بكةماَل
دا ئاماذةي بؤ ئةم وتةية تيَداية بةَلكو ـ ) فتح الباري (ةوة طيَرِدراوةتةوة لة ـ ) ابن رجب (

ي بؤضوني هةموو ئةوانةية كة نويَذنةكةر كافر نازانن ... لة سةرووي ـ ى (ـ) مقتضخوازراوي 
نا طةورةكاني ئةهلي سوننة و مجاعة ... بؤية ثيَويستة رِيَز لة زانايان بطريدريَت هةمووشيانةوة زا

 ضونكة ئةوان مرياتطري ثيَغةمبةرانن ـ صةآلت و سةالمى خوايان لةسةر بيَت ـ ... هتد .
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 جياوازى نيَوان زانايانى ئةهلى سوننة لة ليَكدانةوةى
 ! ية نةك حةقيقى ) لفظ ( دا جياوازيةكى طؤيىـ رط (ـ) ش زاراوةى

 

 ثلة و ثايةى كردةوة لة ئيماندا و ثةيوةنديان بة يةكةوة : 
ـ ئةوة ئاشكرا بوو كة : لة ثرس و باسةكانى ثيَشودا ـ لةم نووسراوةى كة لةبةر دةستداية 

ووتةى  ووتةى دأل و: ووتة وكردةوة ، ووتةش : جةماعة بريتية لة ئيمان لةالى ئةهلى سوننة و
 رِووكةشة . زمانة ، وكردةوةش : كردةوةى دأل وكردةوةى ئةندامةكان و

 و زانني و مةعريفةى دأل ... ) التصديق (ووتةى دَليش بريتية لة : بةرِاست دانان 
كة  ه (ـحمد رسول اللَّ ـمه وـ) ال إله إال اللَّ ووتةى زمانيش بريتية لة : ووتنى شايةتومان 

طةأل بوونى توانا و نةبوونى هيض رِيَطريَك ؤرِان لةسةر ئةوةى كة نةووتنى لةزانايانى ك
 ئيمان .ة و بةتاَلبوونةوةى ئةوةية كة لةدَلدا هةية لةثاشطةزبوونةو

زمان ئةجنام دةدريَن ... لة ووتن وخويَندنانةى كة بة وة بريتية : لةهةموو ئةو زيكر و
... هةموو ياد و  ر (ـه أكبـ) اللَّ و  ه (ـحمد للَّ ـ) الو  ه (ـ) سبحان اللَّ خويَندى قورئان و ووتنى : 
زمان دةكريَت ، و هةموو ئةو ئةو فةرمان بةضاكة كردنانة كة بةزيكرةكانى تر ، و هةموو 

 ياساغيانةش كة بةزمان دةكريَت لة خراثة ...
 ... هتد .خوا و رِةجابوون و تةوةكول و ش بريتية لة : ئيخآلص و ترسان لةكردةوةى دَلي

رِؤذووطرتن و دانى زةكات و  مةكانيش بريتية لة : نويَذكردن وكردةوةى رِووكةش و ئةندا
حةجكردنى ماَلى خواى ثةروةردطار ، و دةستنويَذ طرتن و تيَكؤشان لة ثيَناوى خواى ثةروةردطا و 

 هةموو ئةو كردةوانةى كة بة ئةندامةكانى لةش و رِووكةش ئةجنام دةدريَن .
بةطشتى ـ كردةوةى دلَ بيَت يان كردةوةى ئةندامةكان و رِووكةش ـ : بةبةشيَك لة  كردةوةش

ى مشتومرِ و نويَذ كة جيَطةةكردنى تاكةكانى كردةوة ـ جطة لةئيمان دادةنريَت ، وازهيَنان و ن
خةوارجيةكان كة  كؤن و تازةدا ـ بة كوفر دانانريَت ، بة ثيَضةوانةى بؤضوونىجياوازى زانايانة لة

ازهيَنانيان لةتاكةكانى كردةوة بةكوفر زانيوة !!! بةآلم ـ لةالى ئةهلى سوننة وزانايانى سةلةفى و
بوونةوة ئيمان ، نةك كافربوونى كةم ةكانى كردةوة كاريطةرى دةبيَت لةتاكـ وازهيَنان لة



 308   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

 جيئةكان كة نةكردنى كردةوة ـخاوةنةكةى ، هةر ئةمةش ثيَضةوانة بوونةوةية بؤ بؤضوونى مور
 اليان ـ هيض كاريطةريةكى نية لةسةر ئيمان .لة

هةموو ثيَويست و داواكاريةكانى ئيسالم ، كة كردةوةى بةآلم : وازهيَنان طشتى لة
ار ـ سةرةرِاى مانةوةيةكى زؤر ئةندامةكان و رِووكةش ـ ترك جنس العمل ـ كردار بن يان طوفت

ى هيض بةربةستيَك بؤ ئةجنامدانى نةبوون ن و ووتنى شايةتومان ـ وذياندا ـ دواى هيَنالة
 كردةوةكان ، بةكوفر دادةنريَت ، بة كؤرِاى زانايانى ثيَشني و زانايانى سةلةفى لةم سةردةمةدا .

انايانى سةلةفى لةم سةردةمةدا لةباس و ووتةى زانايانى ثيَشني و زئةم كورتة باسة : لة
 ئاماذةكردن بةجياوازيان لةطوزارش واريان دةردةكةويَت ، لةطةأل ثيادةكردنى كردووتة و

ئيمان ، يان هةنديَكى ـة لة ) جزء (ووتةكانيان ، كة دةبينني هةنديَكيان دةليَن : كردةوة بةش 
بةكارهيَناوة ، يان هةنديَكى  ) جزء (جياتى بةش ـيان لة رط (ـ) شتريان : زاراوةى مةرج 

 ئيمان .طيان لةوةى كة كردةوة بةشيَكة لةدةنطةأل هاورهيَناوة ... هتد ... لةتريان رِوكنيان بةكا
ووتةكانياندا  لة رط (ـ) شثاشان دةبيَت ئةوة رِةضاو بكريَت كة : مةبةست لة زاراوةى مةرج 

لة  رط (ـ) شى زاراوةيى بيَت ، جا بابزانني ووشةى يَمةبةستى زمانةوانية نةك مةبةست ث
 سى ليَوة كراوة ؟زمانةوانى و زاراوةدا بة واتاى ضى هاتووة ، ضؤن با

 لة زمانةوانى و زاراوةى زانايانى ئوصولَدا رط (ـ) ش واتاى : 
 : لة زمانةوانيدا رط (ـ) ش ووشةى

بةواتاى نيشانة  رط (ـ) شفةرهةنطةكانى زمانى عةرةبيدا هاتووة كة ووشةى لةهةنديَك لة
ى َعَلٍم ـوالطاء : أصٌل يدلُّ علن والراء ـرط : الشيـ)) شدةَليَت :   ) ابن الفارس (ديَت ، ئةوةتا 

 (1) ها ((ـُالماتراط الساعة : عـمة . وأشَرط الَعاَل ـوعالمة ، وما قارب ذلك من َعَلم . من ذلك الشَّ 
بنةوايةكة بةواتاى نيشانة ديَتةوة ، يان ئةو واتايانةى كة  ) طاء (، واتة : ثيتى شني و رِاء و 

ش  راط الساعة (ـ) أشة كة واتاى نيشانةية ، و ـ َرط (ـ) الشَّ نزيكن ليَيةوة ، لةوانةش ووشةى 
 واتة : نيشانةكانى رِؤذى دوايى .

                                                
(1)

 ( . 260/ 3البن فارس : ، ) معجم مقاييس اللغة  
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واتاى زمانةوانى ئةم ووشةيةدا ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة ن (ـ) ابن عثيميبؤية دةبينني ثيَشةوا  

ْن  ] : ـى الَعَتَـ ه رط لُغًة : العالمة ، ومنه قولـ)) الشَّ فةرموويةتى : 
َ
اَعَة أ َفَهْل َينُْظُروَن إَِلذ السذ

اُطَها  َْشَ
َ
تِيَُهْم بَْغَتًة َفَقْد َجاءَ أ

ْ
 . (1) ها ((ـات( ، أي : عالم 18حمد : ـ) م [تَأ

 بةآلم ثيَشةوا شةوكانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دواى طيَرِانةوةى ئةم واتاية فةرموويةتى :
ره من كتب اللغة ، بأن الذي بمعنى العالمة ـوغيي ) الصحاح ( ـا فـرض عليه : بمـ)) واعت

 راط الساعة ، أي : عالماهتا .ـراط ، ومنه أشـمعه أشـَرُط بالتحريك ، وجـهو الَش 

مع القلة منه ـي جـمع الكثرة فيه ، ويقال فـروط ، هذا جـْرُط ، بالسكون : فجمعه شـوأما الَش 

و  ) الصحاح (ةوةى ليَطرياوة بةوةى كة لة ، واتة : وة رِةخنةى ئ (2) رط كفلوس وأفلس ((ـأش
 كؤكةشى ةية ، وـ َرط (ـ) الَش  جطة لةويشدا هاتووة كة : ئةوةى كة بةواتاى نيشانة ديَتةوة وشةى

 رِؤذة .رياوة كة واتاى : نيشانةكانى دواوةرط راط الساعة (ـ) أش، و هةر لةوةشةوة  راط (ـ) أش
ة و ـ مع الكثرة (ـ) جة ، ئةمةيان ـ روط (ـ) شكؤكردنةوةكةى  ْرط (ـ) الَش بةآلم ووشةى 
 .  أفلس () فلوس و، وةكو  رط (ـ) أشدةووتريَت :  مع القلة (ـ) جبؤ كؤكؤدنةوةى بة 

لة فةرنطةكانى زمانى عةرةبيدا بةضةند واتايةكى تر  ْرط (ـ) َش بةآلم سةرةرِاى ئةوة ووشةى 
 هاتووة كة ئةمانةى خوارةوة هةنديَكيانن :

ق (ـ بةواتاى  1 قُّ  هُ لُ ْص أَ  ْرطُ ـالشَّ )) وَ فةرموويةتى :  ) ابن دريد ( درز : ) الشَّ ،  (3) (( الشَّ
 بريتة لة درز . رط (ـ) شواتة : بنةواى 

 منظور (ـ) ابن ال شتيَكةوة :ثابةندكردن وثابةندبوون بة والتِزاُمه (يء ـ) إِلزاُم الش بة واتاىـ  2
جمع ـي البيِع ونحوه والـيء والتِزاُمه فـْرُط : إِلزاُم الشـ)) والشَّ  سةبارةت بةم واتاية فةرموويةتى :

                                                
الةرـ، باب ش ، البن العثيميـن مستقنعـى زاد الـممتع علـرح الـ) الش (1)  ( . 93/ 2:  وط الصَّ

،  375ص /1: ج  ، لإلمـام الشوكانــي حق مـن علـم األصـولـحقيق الــت ـى) إرشاد الفحول إل (2)

 رط ( .ـالتخصيص بالش رة :ـمسألة الثانية عشـال

 ( . 726/ 2:  شزديل ، مهرة اللغةـ) ج (3)
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بؤية  ، واتة : مةرج بريتية لة : ثابةندكردن و ثابةندبوون بة شتيَكةوة . (1) روط ... ((ـُش 
 . (2) يء والتزامه ((ـرط لغة : إلْزام الشـ)) والشكتيَبةكانى ئوصوَلدا هاتووة : لةهةنديَك لة

 : لة زاراوةى ئوصوليةكاندا رط (ـ) ش ووشةى
َعَدِمِه  نْ مِ  مُ زَ لْ ا يَ )) مَ دا فةرموويانة : ـ رط (ـ) شثيَناسةكردنى زاراوةى  نى ئوصل لةزانايا

، واتة : ئةوةية كة نةبوونى نةبوونى ئةو شتة  (3) وُد ((ُج وُ الْ  هِ ودِ ُج وُ  نْ مِ  مُ زَ لْ  يَ اَل ُم ، وَ َد عَ الْ 
 دةخوازيَت كة بةشة ليَى ، بةآلم بوونى بوونى ئةو شتة ناخوازيَت كة بةشة ليَى .

  َل يْ ا قِ مَ  نُ َس حْ أَ )) وَ وة ثيَشةوا شةوكانيش فةرموويةتى : 
 دِّ ي َح ـفِ

 هِ يْ لَ عَ  ُف قَّ وَ تَ ا يُ مَ  هُ نَّ : أَ  هِ

ووترابيَت ئةوةية كة :  رط (ـ) ش، واتة : باشرتين ووتةيةك كة سةبارةت بة  (4) ، ... (( ودُ ُج وُ الْ 
 ئةو شتةية كة بوونى ئةو شتةى لةسةر بةندة كة بةشة ليَى .

بةنةبوونى ئةو شتة  رط (ـ) شثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ زياد لةسةر ئةوةى كة 
دةكةويَتة دةرةوةى ماهيةتى شتةكةوة ،  رط (ـ) شبةتاأل دةكاتةوة كة بةشة ليَى ، فةرموويةتى : 

                                                
ـ ، وة برِوانـة : (  329/ 7:  ، البن الــمنظور ) لسان العرب (1) ـْرُط : إْلــ)) ش ر ط ، الشَّ ْيء ـزاُم الشَّ

بيـدي، ل ) تاج العروس من جـواهر القـاموسونحِوه ((  ي الَبْيعِ ـواْلتِزاُمه ف وة بـة هـةمان   ،  ( 404/  19:  لزَّ

معجم ـ) الـي بيـع أو نحـوه (( ـرط : مـا يوضـع ليلتـزم فــ)) الش دا هاتووة :ـمعجم الوسيط ( ـ) ال شيَوة لة

 . ( 1/479:  ، لـمجموعـة الوسيط

إرشـاد )  ة :ن، وة برِوا (1/100مشيقح : ـلـ، ل نـرح منظومة الشيخ ابن عثيميـي شـن فـد الثميـ) العق (2)

 . ( 27/ص1: ج  ، للشوكانـي حق من علم األصولـال حقيقـي تـالفحول إل

ـالة ـاُب ُش ب،  93/ 2:  ، البن العثيميـن مستقنعـى زاد الـممتع علـرح الـ) الش (3) العقـد ) ، و ( ُروط الصَّ

حقيق ـتـ ـىإرشاد الفحول إل) ، وانظر : (  1/100مشيقح : ـل، ل ي رشح منظومة الشيخ ابن عثيمنيـن فـالثمي

 ( . 27/ص 1: ج  ، للشوكانـي علم األصول حق منـال

مسألة ـ، الـ 376ص /1: ج  ، للشوكانــي حق من علم األصولـحقيق الـت لـى) إرشاد الفحول إ (4)

 رط ( .ـرة : التخصيص بالشـالثانية عش
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(1) رط : كالركنـ)) و الشهةروةكو لةم ووتةيةيدا هاتووة : 
رط ـا هو شـإال أنه يكون خارجاً عم 

 . (2) ي الصالة . فال تصح بدونه ((ـفيه . كالوضوء مثالً ف
روط الصالة : ما يتوقف عليه صحة ـ)) شيش فةرموويةتى :  ن (ـ) ابن عثيميثيَشةوا وة 

، واتة : مةرجةكانى نويَذ : ئةوانةن كة دروستى  (3) الصالة من أمور خارجة عن ماهيتها ، ... ((
 نويَذيان لةسةر دةوةستيَت ، لة شتيَليَك كة دةكةونة دةرةوةى ماهيةتةوة .

بةتاَلى لةزاراوةدا بريتية لةوةى كة بةنةبوونى حوكم بة رط (ـ) شكةواتة بةوة دةطةين : كة 
 دةكةويَتة دةرةوةى ماهيةتى شتةكةوة .ةو شتة دةدريَت كة بةشة ليَى ، ولةسةر ماهيةتى ئ

 و  ثرس لة ) رشط ( نادروستى بةكارهيَنانى ئوصولَيانة بؤ زاراوةىدروستى و
 : نجامى ترسناكى ئةو بةكارهيَنانةةرةد باسةكانى ئيماندا و

بريتية : لةوةى كة بة نةبوونى لة الى ئوصوَليةكان  رط (ـ) شئةطةر زانرا كة ووشةى 
حوكمى بةتاَلى لةسةر ماهيةتى ئةو شتة دةدريَت كة بةشة ليَى ، و دةكةويَتة دةرةوةى ماهيةتى 

لة باس و ثرسى كردةوة ئوصوَلى واتاى زاراوةيى تة بةكارهيَنانى ئةم ووشةية و بةشتةكةوة ، كةوا
،  (4)دةخويَنريَتةوة  ـآكى خراثى لو ثةيوةندى بة ئيمانةوة ، بةكارهيَنانيَكى نادروستة وئاكاميَ

 ئةوةش بةم ثيَيةى خوارةوة :
                                                

(1)
 يء الذي هو فيه ، ويلزم من عـدمـ)) هو ما يتم به الش دا فةرموويةتى :ـ) الركن (  وة لة ثيَناسةى 

ها (( ـه بطالنــي الصالة ، فهو ركن فيها ، يلزم من عدمـه ، كالركوع مثاًل فـا هو ركن فيــوجوده بطالن م

 . ( 1/1: ، لشلبانـي  ) تلخيص صفة صالة النبي 

 ( . 1/1: ، لشلبانـي  ) تلخيص صفة صالة النبي  (2)

 ( . 357، السؤال :  12/374ن : ـجموع فتاوى ورسائل ابن عثيميـ) م (3)

(4)
وةآلمى ثرسياريَك كة ئةمة دةقةكةيةتى : ـ خوا بيثاريَزيَت ـ لةي ( ـمدخلـ) ربيع بن هادي ال شيَخ 

 باإلرجاء . نرجو التعليق (( . ى ـالَعَتَ هُـاللَّ هُمَحِـ رَي ـر اإلمام األلبانـحدث العصـ)) هناك من يرمي م

)) و نحـن نقـول إن أدق العبـارات هـي عبـارات  : دةَليَـت ثرسـيارة  ئـةم  بـؤ   وةآلمىلة  رِةبيعيش شيَخ

ان قـول وعمـل ( بـدال مـن أن نمـتحن النـاس بألفـاظ قـد تـرد ـان ( أو ) اإليمـالسلف : ) العمل من اإليم
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واية !!! ئةو  رط (ـ) شئةطةر بووتريَت تاكةكانى كردةوة لة حوكمدا وةكو حوكمى  يةكةم :
نةبوونى ماهيةتةكة بةتاأل بة رط (ـ) شووتةكة دةخويَنريَتةوة ، ضونكة ى خةواريج لةكاتة بؤضوون

!!! كة ئةمةش بؤضوونى كردةوة ئيمان بةتاأل دةبيَتةوة نةبوونى تاكى بةدةبيَتةوة ، ئةو كاتةش 
ةكة ضة ثارضة نابيَت ، بة نةمانى بةشيَكى ئيمانرخةوارجية كة دةَليَن : ئيمان يةك بةشة ، و ثا

 !!!بةتاَلى ئةم بؤضوونةش ئاشكراية  !!!ة تةواوى بةتاأل دةبيَتةوة ب
ماهيةتى ئيماندا وةكو شويَن و جيَطةى لةشوين وجيَطةى لة ردةوةئةطةر بووتريَت ك دووةم :

 رط (ـ) ش!!! ئةو كاتة كردةوة دةكةويَتة دةرةوةى ماهيةتةوة هةروةكو ضؤن واية  رط (ـ) ش
دةر ، كة بةشة ليَى ، بةوةش كردةوة لةئيَمان ديَتة دةكةويَتة دةرةوةى ماهيةتى ئةو شتةى

ومرِا لة !!! بةمةش بؤضوونى مورجيئةى طى شتةكان بةدةرة لة ماهيةت رط (ـ) شهةروةكو ضؤن 
 ئاشكراية !!!ثيَشوو  كةىبؤضوونةوةمو  ةشيانبةتاَلى ئةم !!!ووتةكة دةخويَنريَتةوة 

لة باس و ثرسى كردةوة و ثةيوةندى بة ئيمانةوة ، بة  رط (ـ) شهيَنانى ووشةى بؤية بةكار
دةكةويَتةوة ، هةروةكو خراية يَهةَلةية و ئاكاميَكى ترسناكى ل واتاى زاراوةيى بةكارهيَنانيَكى

 . (1)رِوو ، و ئاشكرا كرا 
دةستداية بةدَلنياييةوة بةر هةر لةبةر ئةمةية ـ ليَرةدا ـ نووسةرى ئةم ضةند ووشةية كة لة

ئةهلى  نانى زانايانى ثايةبةرزى سةلةف وبآ هيض طومانيَك دةتوانيَت بَليَت : كة بةكارهيَو بة
) شيخ اإلسالم ابن و  ري (ـ) ابن بطة العكبو  ) البغوي (سوننة وجةماعة ، وةك ثيَشةوايان 

لةم  ن (ـابن عثيميي وـأللباناحكمي وابن باز وـحافظ الـ) الثيَشةوايان وثيَشينان لة تيمية (
                                                                                                                                      

فالتقيـد بألفـاظ  مرجئة .ـخوارج وإما أن ترد عليها من قَِبِل الـعليها إلزامات ؛ إما أن ترد عليها من قَِبِل ال

 . ( 1ريط ـالش، رح نواقض اإلسالم ـ) ش((  لخإ ر ...ـكبير ـالسلف فيه خي

(1)
باسـى ثةيوةنـدى    لـة  ) الـركن ( زانايان بـؤ ووشـة و زاراوةى   ن شيَوة بةكارهيَنانى هةنديَك لةبةهةما 

حـةج ـ بـة ئيمانـةوة ، بـةواتاى      اية كرداريةكةى ئيسالم : نويَذ ورِؤذوو وزةكـات و كردوةكان ـ بةتايبةت ضوار ث 
واتة بةش ديَت ، نةك بةوةى كة ئةطـةر هةريـةك    ) جزء ( زاراوةيى نية ، بةَلكو بة واتاى زمانةوانية و بة واتاى

شيَخى ثايةبـةرزى ئيسـالم لـة هةنـديَك     ان ئيمانةكةنة بةتاأل دةبيَتةوة !!! هةروةك دةبينني ثيَشةوا ولةوانة نةم
 دا ئةوةى بةكارهيَناوة .ـ مجموع (ـ) الشويَنى 
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تويَذينةوةية ةت بيَت ـ كة كةسايةتى ئةم باس وتايبةت ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحسةردةمة ـ بة
بةكارهيَنانى زاراوةيى نية ،  ئيمانةوةلة باس وثرسى كردةوة وثةيوةندى بة رط (ـ) شـ بؤ ووشةى 

 كة ئةو طران قةدرانة بةرِاشكاوى لةاوة ، ضونبةكاريان هيَن ) جزء (َلكو بة واتاى بةش بة
كرداريشيان ئةوةيان سةملاندووة و كردةوة بةشيَكة لةئيمان ، و بة:  ووتةكانياندا فةرموويانة

ئاشكرايان كردووة ، ئةمةش ـ وةك منونة ـ ضةند ووتةيةكى ئةو ئثيَشةوايانةية ـ بة رِةمحةت بن 
 بةكارهيَناوة ، ئةوةش بةم ثيَيةى خوارةوة :ـ لةو بارةيةوة كة تيايدا ئةو ووشةيةيان تيَيدا 

  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ : ) البغوي (ووتةى ثيَشةوا 
فإن معنى  « انُ َس ْح ا اإْلِ مَ  » )) وقوله :لة ووتةيةكيدا فةرموويةتى :  ) البغوي (ثيَشةوا 

، وة مةبةست  (1) ان واإلسالم معا ((ـي صحة اإليمـرط فـاإلحسان هاهنا : اإلخالص ، وهو ش

ضية ؟ ليَرةدا بة واتاى  ) اإلحسان (كة هاتووة دةثرسيَت  ـ المُالسَّ هِيْلَـ عَلةو ووتةيةى جربيل 
 ئيسالميش .ة بؤ دروستى ئيمان وـ رط (ـ) شئيخآلص ديَتةوة ، كة 

بة واتاى زاراوةيية ،  رط (ـ) شكةواتة ئةطةر وا بيَت كة بةكارهيَنانى ثيَشةوايان بؤ ووشةى 
واتاى بةش ديَت ، ئةوا دةبيَت ليَرةدا بووتريَت : ئةم واتا زمانةوانةييةكةى كة بة نةك بة

 !دةرةوةى ماهيةت !! ص بة بةشيَكى دةرةكى دةزانيَت لةثيَشةواية ئيخآل
  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ : ري (ـ) ابن بطة العكبووتةى ثيَشةوا 

)) فالتوكل :  بة رِةمحةت بيَت ـ لة باسى تةوةكولدا فةرموويةتى :ش ـ  ) ابن بطة ( ثيَشةوا

ه ، وتفويض األمر إليه ، بعد فعل األسباب ـى اللَّ ـاد علـان ، وهو االعتمـي صحة اإليمـرط فـش

 بؤ رط (ـ) ش ، واتة : تةوةكول (2) جمع أمرين .... ((ـالنافعة ، هذا هو االستعانة والتوكل ، ي
 ... هتد واتاكةى ، كةواتة سةبارةت بة ووتةى ئةم ثيَشةوايةش هةمان ئةوةدروستى ئيمان ، 

                                                
 ( . 11/  1رحا : ـرح السنة ـ لإلمام البغوى متنا وشـش ) (1)

 . ( 28ص /1: ج ، البن بطة  ) اإلبانة الصغرى (2)
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ئةويشيان ئةوةيان ووترا !!! بةآلم نةئةم و نة ) البغوي ( ووتةكةى ثيَشةوادةووتريَت ، كة سةبارةت بة
 ئيمان !!!ئيمان دةربكةن و بةبةشى نةزانن لة نية كة ئةو دوو كردةوةيةى دأل لةمةبةست 

)) ألن الصالة سةبارةت بة نويَذ دةفةرموويَت : ـ بة رِةمحةت بيَت ـ هةر ئةم ثيَشةواية 

ها تنتقض عليه كلمة التوحيد ، ما يكون ـم يصل فإنـان والتوحيد ، فإذا لـي صحة اإليمـرط فـش

 ا لوـى يكون موحدا ، يكون إذا ترك الصالة انتقض توحيده ، كمـى ، فإذا صلـموحدا إال إذا صل

ي صحة الصالة ، فكذلك : الصالة ـرط فـا أن الوضوء شـتوضأ ثم أحدث ينتقض وضوءه ، كم

 . (1) ان والتوحيد ((ـي صحة اإليمـرط فـش
!! !ة بؤ دروستى ئيمان ـ رط (ـ) شرِاشكاوى ئةوة دةردةبرِيَت كة نويَذ  كة بة ئاشكرا و

ئةم ثيَشةواية نويَذ كة طةورةترين لةطةأل ئةوةشدا ئةوثةرِى ستةم ليَكردنة كة بووتريَت ، 
 !!!كانى ئيسالم لة ئيمان دةردةكات !كردةوةى كردارية لة ثاية

  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ : ) ابن تيمية (ووتةى ثيَشةوا 
 رط (ـ) ش ش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وةكو ئةو زانايانةى ثيَش خؤى ووشةى ) ابن تيمية (ثيَشةوا 

م ـاعة : أن من لـجمـ)) إن الذي عليه البةكار هيَناوة لة باسى ئيماندا ، هةروةك فةرموويةتى : 

معرفة ، وأن القول من القادر عليه ـي قلبه من الـم ينفعه ما فـر عذر لـان بلسانه من غيـيتكلم باإليم

ى ووتنى يَست ثبةمة، واتة : ووتةى زمان ـ كة ليَرةدا  (2) ان ، .... ((ـي صحة اإليمـرط فـش
ة لة دروستى ئيمان ، و ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت ـ ئةطةر بووتريَت ـ رط (ـ) ششايةتوومانة ـ 

) ابن تة دةرةوةى ماهيةتةوة ـ ثيَشةوا زاراوةيية كة دةكةويَ رط (ـ) شبةكارهيَنانةكةى بؤ ووشةى 

 !!! كة واش نية !!!!! ئيمان دةردةكات !! ـ ووتةى زمان لة تيمية (
 
 

                                                
 ( . 309ص /1: ج ، البن بطة ) اإلبانة الصغرى  (1)

 ( . 6/12:  ، البن تيمية ى شاتم 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

طةأل الرِيَبوواندا لة نى ثيَشني و زانايانى سةلةف ، لةباسى ئةوةى كة جياوازى بؤضووبةكارديَنيَت لة
)) أن  فةرموويةتى : ية رط الصحة (ـ) ش ة يانـ ال (ـرط الكمـش)  باسى ئةوةى كة كردةوة

ال ، ـي الكمـرطا فـر منها شـي الصحة ، بل جعلوا كثيـرطا فـال شـجعلوا كل األعمـم يـالسلف ل

م ـم يستكملها لـان ، ومن لـالعزيز فيها : ) من استكملها استكمل اإليما قال عمر بن عبدـكم

، واتة :  (1) ه أعلم ((ـي الصحة ، واللَّ ـرطا فـمعتزلة : جعلوها كلها شـان ( . والـيستكمل اإليم
وة جياوازيش لة نيَوان ئةمة و ووتةى ثيَشني و سةلةفى صاَلح ئةوةية كة : سةلةفى صاَلح هةموو 
كردةوةكانيان بة مةرج دانةناوة بؤ دروستى ئيمان ، بةَلكو زؤريَكيان بةمةرج داناوة بؤ كةماَلى 

كردةوةكان فةرموويةتى : سةبةرةت بة ) عبدالعزيز ( ى كورِىـ ) عمر (هةروةكو ثيَشةوا ئيمان ، 
نةكردووة ئةو كةسةى تةواوى بكات ئةوا ئيمانةكةى كامأل كردووة ، وة ئةو كةسةش كة تةواوى 

بةرامبةريشدا ، موعتةزيلةكان : هةموو نةكردووة ، بةآلم لة تةواو ئةوا ئيمانةكةى كامأل و
 كردةوةكانيان بة مةرج داناوة بؤ دروستى ئيمان ، خواى ثةروةردطاريش زاناترة .

 كردةوة لة ئيمان نازانيَت !!! حكمي (ـ) ال لةو باوةرِدا نيم كةسيَك هةبيَت بَليَت : كة ثيَشةوا

  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ :   ) ابن باز (ووتةى ثيَشةوا 
ةمحةت بيَت ـ لة ضةندةها خى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِطةورة زاناى هاوضةر ) ابن باز ( ثيَشةوا

دادةنريَن لة ئيماندا  رط (ـ) ش باسى كردةوةدا ئاماذةى بةوة داوة كة كردةوةكان بةووتة وفةتوايدا لة
، كةضى بة هيض شيَوةيةك ـ هةروةكو ضؤن ثيَشةوا ئةلبانيش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بة هيض شيَوةك 

ةستى ئةوة نية كة كردةوة لة ئيمان دةربكات ، و بة بةشيَكى نةزانيَت مةبةستى ئةوةى نية ـ مةب
 لة ئيمان ، لةو ووتةو فةتوايانةش :

دا بؤمان دةطيَرِيَتةوة كة ـ جزيرة (ـ) ال لة رِؤذنامةى ) عبدالعزيز بن فيصل الراجحي ( شيَخ

 هُمَحِرَـ ي أحد دروسه ـهـ ( ـ وكنا ف1415عام )  ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ  ابن باز)) سألت شيخنا اإلمام  دةَليَت :
                                                

(1)
 ( . 602/ 2:  ، للحكمي ) معارج القبول 
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 1415)  ساَلى واتة : لة،  ال ؟ ((ـرط كمـان ، أم شـرط صحة لإليمـال : أهي شـعن األعمـ  ـ هُـاللَّ

كرد كاتيَك لة يةكيَك لة دةرسةكانيدا بووين سةبارةت  ) ابن باز ( ثرسيارم لة شيَخمان ثيَشةوا ك (
 دروستى ئيمان ، يان مةرجة بؤ تةواوى و كامَليَتى ؟بة كردةوة : ئايا مةرجة بؤ 

رط ـال شـ)) من األعميش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة وةآلمدا فةرمووى :  ) ابن باز (ثيَشةوا 

رط ـكالصالة ، فمن تركها فقد كفر . ومنها ما هو ش هاـان إال بـان ال يصح اإليمـصحة لإليم

كردةوةكان  ، واتة : هةنديَك لة (1) تاركها وإثمه ((ها ، مع عصيان ـان بدونـال يصح اإليمـكم
،  هةن مةرجة بؤ دروستى ئيمان ، بةشيَوةيةك ئيمان دروست نية جطة بةوة نةبيَت وةك نويَذكردن

كامَليَتى ، بةشيَوةيةك ، وة هةشيَتى مةرجة بؤ تةواوى و دةبيَتئةوةى كة واى ليَبيَنيَت كافر
 تاوانباريَتى .لةطةأل سةرثيَضى خاوةنةكةى وئيمان دروستة بةجطة لةوانةش ، 

   : ووتةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ 
ة اإليمـان ؟ رطاً لصحـون الصالة شجواب عن كـ)) فأين الثيَشةوا ئةلبانى فةرموويةتى : 

، واتة : جا كوا وةآلمى ئةوةى كة نويَذ مةرجة بؤ  (2) رط كمـال ، ... ((ـأي : ليس فقط ش
 دروستى ئيمان ؟ واتة ئةوةى كة تةنها مةرج نية بؤ كامَليَتى .

 
 

                                                
  ، الثالث ( . هـ1423/ 13/7 : يـف، 12506 : جزيرة ـ عددـ) نقاًل عن جريدة ال (1)

م يكفـر تـارك الصـالة مـن ـ: من ل ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ يقول الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي ، فقلت له 

رط ـجميع شــرط صحة ؟ فقال : ال ، بل العمل عند الــال ؟ أم شـرط كمـالسلف ، أيكون العمل عنده ش

اع ـمــاعة : إنـه الصـالة ، وعليـه إجـمــان بـه منـه ؛ فقالـت جـاإليمـ ا يصحـهم اختلفوا فيمـصحة ، إال أن

 ه بن شقيق .ـاللَّ ا حكاه عبدـ، كم ـ مْهُنْعَ هُـاللَّ يَضِرَـ الصحابة 

هذا ـلـميعًا . ـان عنـد السـلف جــرها . إال أن جنس العمل البـد منـه لصـحة اإليمــرون بغيوقال آخ

 جتمعة .ـا مهـاد ، ال يصح إال بوعمل واعتق ولان عندهم قـاإليم

 ( . 42: ص ، لشلبانـي ) حكم تارك الصالة  (2)
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 ـ بة رِةمحةت بيَت ـ : ن (ـ) ابن العثيمي ثيَشةوا ووتةى 
رِاشكاوى ئةوة دةردةبرِيَت كة ةيدا بةـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةم ووتةي ن (ـ) ابن عثيمي ثيَشةوا

 ئةوةش بؤ ئةو كةسةى كة شايةتومان دةهيَنيَت ، و بةَلطةشى بؤ دةهيَنيَتةوة ،ـة رط ( ـ) شدةوة كر
ه ، ـمن قال : ال إله إال اللَّ ـرطية العمل لـى شـحديث واضح الداللة علـ)) فال كة فةرموويةتى :

 اُح تَ فْ مِ  » ، ولذا قال بعض السلف عند قول النبي  « هِ ـاللَّ  هَ ْج وَ  َك لِ َذ ي بِ غِ تَ بْ يَ  »حيث قال : 
، واتة :  (1) ... (( بمفتاح ال أسنان له ال يفتح له لكن من أتى : « هُ ـ اللَّ الَّ إِ  هَ لَ  إِ : اَل  ةِ ـنَّ َج ـالْ 

ة بؤ ئةو كةسةى كة شايةتومانى ـ رط (ـ) شفةرموودةكة رِاشكاوة لة سةر ئةوةى كة كردةوة 
... هتد ... جا نازامن تؤ بَليَت : ئةم ثيَشةواية مةبةستى لة ووتةكةى ئةوة بيَت كة كردةوة  هيَناوة

 ى بةكارهيَناوة ؟!!ـ رط (ـ) شدةكةويَتة دةرةوةى ئيمان !!! ضونكة ووشةى 

                                                
 ( . 78ـ  1/77: ، البن العثيميـن ى كتاب التوحيد ـمفيد علـ) القول ال (1)

،  ان رط اإلمي   العمل منه ش  :  فنقولان ؟ ـي صحة اإليمـف رطـ)) و أما هل العمل ش : ـ  هُـاللَّ هُمَحِـ رَوقال 

م يصل فهو كـافر كفـرًا ـ، فمن ل اله ي كم ان وليس ف ي أصل اإلمي رط ف فالصالة فعلها ش،  رط ومنه ما ليس بش

 .الصالة بالكلية (  تارك، كفر  192/23مفتوح : ـ) لقاءات الباب الملة (( ـخرجًا عن الـم

ن الشـباب وطلبـة العلـم : هـل ـ)) وال حاجـة أن نقـول مـا يـدور اآلن بيـ ـ أيضـا ـ : ـ هُـاللَّـ  هُمَـ حِـ رَ وقال

ان ؟ فهذا السؤال ال داعي له ، أي إنسان يسألك ويقول : ـان أو من صحة اإليمـال اإليمـال من كمـاألعم

 ان ؟ـرط لصحة اإليمـان أو شـال اإليمـال رشط لكمـهل األعم

ـمنها ما هو شرط ومنه ا م ا ل يس بش رط ، فق ول       : قلنا ـأو  ه (ـ) ال إلـه إال اللَّ ه وأن ـ) شـهادة أن ال إلـه إال اللَّ

فه و   ه (ـحمدًا رسول اللَّ ـه وأن مـ) أشهد أن ال إله إال اللَّ  يف وجود اإلميان من مل يقل : شرط ه (ـحمدًا رسول اللَّ ـم

 . ( 312ـ  1/311) رشح العقيدة السفارينية :  والصالة عمل فهو كافر ... ((م يصل ـه ومن لـ، وإن آمن باللَّ  كافر

 ؟ فنق ول : العم ل من ه ش رط     وأما هل العمل شرط يف صحة اإلمي ان يقول : ))  ـ  هُـاللَّ هُمَحِـ رَي قول آخر له ـوف

م يصـل فهـو كـافر ـفمن ل، اإلميان ، ومنه ما ليس بشرط ، فالصالة فعلها شرط يف أصل اإلميان وليس يف كماله 

 ، كفر تارك الصالة بالكلية ( . 23/  192مفتوح : ـ) لقاءات الباب ال ملة ((ـخرجًا عن الـكفرًا م
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الى ض ستةمكاريَك رِةواية بووتريَت كة ئةم ووى ووتةى زانايان دةَليَم : لةرِوة لةكؤتايى خستنة
 !!؟ةييةكةى بةكارهيَناوة لةم ثرس وباسةدا يان بةمانا زاراو رط (ـ) ش ثيَشةوايانة ووشةى

ةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت رِاشكاوى ئةم زانايانة ـ بةتايبةت ثيَشةوا ئلةكاتيَكدا كة دةبينني بة
كةكانياندا ونووسني و ثةرتيَكؤَلينةوةى ئةم نووسينةية ـ لةضةندةها شويَن لةلى ئةم باس ويَـ كة ج

 !!ئةوةيان دةربرِيوة !
ان يزيد وينقص وأن ـ)) اإليم بؤ منوونة ثيَشةوا ئةلبانى ، بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :

هم ال يزالون ـحنفية ؛ فإنـاء سلفًا وخلفًا ما عدا الـر العلمـاهيـمـان ، وعليه جـال من اإليمـاألعم

رح بأن ـبإنكار ذلك عليهم ، حتى إن منهم من ص رحونـليص همـمخالفة ؛ بل إنـى الـرون علـيص

 ي ) باب الكراهية ( من ) البحر الرائق ، البن نجيمـى ـ فقد جاء فـه تعالـباللَّ  ذلك ردة وكفر ـ والعياذ

ان عندنا ليس من ـان ال يزيد وال ينقص ؛ ألن اإليمـواإليم)  ( : 205/ 8حنفي ـ ما نصه : ـال

ُسئَِل : أيُّ  ه ـاللَّ  ، أن رسول ي هريرة ـراحة ـ حديث أبـف ـ صخالـ... وهذا ي«  الـاألعم

ي ـره ـ ، وفـحديث ـ أخرجه البخاري ـ وغيـال ... ـ«  هِ ولِ ُس رَ وَ  هِ ـاللَّ بِ  انٌ ـمَ يْ إِ  » العمل أفضل ؟ قال :

، واتة : ئيمان زياد و كةم  (1) ( (( 2/107رغيب : ـي ) التـرى ترى بعضها فمعناه أحاديث أخ
ئيمان ، هةر ئةم بؤضوونةشة بؤضوونى زانايانى ثيَشني و ت ، بيَطومان كردةوةش بةشيَكة لةدةكا

حةنةفى مةزهةبةكان ، كة تاكو ئيَستا هةر سورِن لةسةر صاَلح ، و ثاشينانيشيان ، جطة لةسةلةفى 
ئةوةى نةت طةشتؤتة ثيَضةوانة بوونةوة !!! بةَلكو بةرِاشكاوى نكوَلى لةوة دةردةبرِن بةرامبةريان ، تةنا

ار ثةنامان بدات ـ !!! ئةوةتا ثاشطةزبوونةوة بزانن ـ خواى ثةروةردطكة هةنديَكيان ئةو كارة بةكوفر و
ئيمان نة » هاتووة كة :  ( 8/205حنفي ـ  باب الكراهية ، ـال ) البحر الرائق ، البن نجيمكتيَبى لة

رِاشكاوانة وة ئةم ووتةيةش بة «كردةوة نية ات ، ضونكة ئيمان لةالى ئيَمة لةكةميش دةكزياد و نة
كرا : ض يَثرسيارى ل ، كة ثيَغةمبةرى خوا  ية ) أبو هريرة ( ثيَضةوانةى فةرموودةكةى 

.. « . ثيَغةمبةرةكةى ئيمان بوون بةخواى ثةروةردطار و» كردةوةيةك باشرتة ؟ ئةويش فةرمووى : 
ايانةتةوة ، و هةر لة واتاى ئةم فةرموودةيةش جطة لةويش طيَرِفةرموودةكةش ثيَشةوا بوخارى و

 دان .ـ ( 107/  2رغيب : ـ) التضةندةها فةرموودةى تر هةن ، هةنديَكيان لة كتيَبى 
                                                

 ( . 33ـ  32ص،  ، لشلبانـي مدـأح مد عن مسند اإلمامـ) كتاب الذب األح (1)
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مسائل األخرى التي تتعلق ـى مسألة أخرى ، أو بعض الـ)) ننتقل إلهةروةها فةرموويةتى : 

مشايخ اليوم : إن ـر الـاهيـمـا يقول جـكم ي العقيدة ، وليسـختلفون حتى فـمسلمون مـبالعقيدة ، فال

ي األصول ، ) هذه شنشنة نعرفها من أخزم ( ـي الفروع وليس فـا هو فـن إنمـمسلميـن الـخالف بيـال

ى هذه النغمة فيها ، وهي أن ـرة وعلـى هذه الوتيـرب علـجد الضـجلة دينية إال وتـوال تكاد تقرأ م

ى ذلك فيقولون : ـي األصول ، ثم يزيدون علـي الفروع وليس فـف ا هوـن إنمـمسلميـن الـخالف بيـال

 ن :ـمة ، وهذا كله خطأ من ناحيتيـي الفروع رحـواالختالف ف

ي أس ـخالف وقع فـى األصول ، بل إن الـى : أن االختالف يتعدى الفروع إلـالناحية األول

ن ـخالف بيـخفى عليكم الـا أظنكم يـ، فم ـى الَعَتَوَ كَارَبَتَـ  هـان باللَّ ـاألصول كلها ، أال وهو اإليم

ان ، هل يقبل الزيادة والنقص أم ال ؟ وهل من ـي اإليمـميعًا فـأهل السنة جاتريدية ـ مثاًل ـ وـمـال

 حة أم ال ؟ـال الصالـاه األعمـمسم

ان يزيد وينقص ، وأن العمل الصالح من ـجمهور ونصوص الكتاب والسنة تثبت أن اإليمـفال

ان يقبل الزيادة ـان ال يزيد وال ينقص ، وكل إيمـاتريدية فال يزالون يقولون : اإليمـمـأما ال ان .ـاإليم

مذهب حتى ـيء ال يقبل الزيادة والنقص أبدًا ، وهذا الـان شـهم يعتقدون أن اإليمـألن؛  فهو كفر !!

 . (1) المي ((م اإلسـر رقعة من العالـى أكبـا يكون مسيطرًا علـاليوم مسيطر وربم
بريوباوةرِةوة ، ة : دةضينة سةر باس وثرسيَكى تر ، بريَك باس وثرسى تايبةت وثةيوةست بةوات 

ة بةو شيَوةيةش نية كة زؤريَك بريوباوةرِيشدا ، وة موسَلمانان جياوازن تةنانةت لةئةوةش ئةوةية ك
تةنها لةبابةتة فقهيةكانة ، نةك وازى نيَوان موسَلمانان مامؤستايان ئةمرِؤ دةيَليَن : كة جيالة
، طةشتؤتة ئةوةى كة هيض طؤظاريَكى ئايينى  ) هذه شنشنة نعرفها من أخزم (آلم ةبريوباوةرِ ، بلة

 موسَلمانان تةنهاناخويَنيتةوة ئيلال باس لةسةر ئةم بنةواية دةكات ، كة ئةويش جياوازى نيَوان 
ثةرستش و سةر ئةوةشة دةَليَن : جياوازى لة!! لةبريوباوةرِدا !و ثةرستشةكانداية ، نةك لةفيقهلة

 فيقهدا رِةحم و بةزةيى خواى ثةروةردطارة !!! وة ئةمةش هةموو هةَلةية لة دوو بوارةوة رِيَطةوة :

                                                
 والفروع ( .ي األصول ـن فـمسلميـ: اختالف ال 5:  8ي : ـاأللبان للشيخ) دروس  (1)
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ة بريوباوةر فيقهو ثةرستشةكانةوة تيَثةرِيوة ، طةشتؤتطومان جياوازيةكان لةيَرِيَطةى يةكةم : ب
 خواى ثةروةردطار !!!بنةوادا كة ئيمان بوونة بةةترين طةور، بةَلكو جياوازى لة

ـ وةك منوونة ـ و ئةهلى سوننة لةالى هيض يةكيَك باوةرِيش ناكةم كة جياوازى نيَوان ماتوريدى 
ة ئايا كردةوةى ضاك كةم بوونة ، يان نة ؟! ولةئيَوة شاراوة بيَت ، لةئيماندا ، ئايا قابيلى زياد و

 ئيمانة ، يان نة ؟!لة
زانايان وقورئان وسوننةت ئةوة جيَطري ودةسةمليَنن كة ئيمان زياد وكةم دةكات ، و مجهورى 

ديةكان تاكو ئيَستا بةرادةوامن ودةَليَن : ئيمان زياد ناكات بةآلم ماتوري ئيمانة .كردةوةى ضاكيش لة
وان ضونكة ئة كةميش ناكات ، وة هةموو ئيمانيَك كة زيادبوونى تيَدا رِووبدات ئةوة كوفرة !!!و

كةمى تيَدا رِوونادات ، كة بةداخةوة ئةم وةرِيان واية كة ئيمان يةك شتة وهةرطيز زياد وبريوبا
 بؤضونة دةستى طرتووة بةسةر طةورةترين ثانتايى لة جيهانى ئيسالمى .

وة لةوةش زياتر ئةم ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دواى ئاماذة كردنى بؤ ئةوةى كة ثيَشةوا 
ئيمان ، بةرثةرضى ئةوانةش اندوويةتى كة كردةوة بةشيَكة لةكتيَبى ئيماندا سةمللة () ابن تيمية 

بيست ساأل ية !!! ئةطةرضى ئةو ثيَش زياد لةدةداتةوة كة تؤمةتبارى دةكةن بةوةى كة ئريجائى تيَدا
 ئيمان !!! هةروةك فةرموويةتى :بةشيَكة لةئةوةى سةملاندووة كة كردةوة 

ا ـان ، وأنـه يزيد وينقص ـ بمـال من اإليمـم ابن تيمية وجه كون األعم)) وقد فصل شيخ اإلسال

 راجعه من شاء البسط .ـان ( ، فليـي كتابه ) اإليمـال مزيد عليه ـ ف

وعقيدة أهل السنة  رين عامًا ، مقررًا مذهب السلف ،ـأقول : هذا ما كنت كتبته من أكثر من عش

ار ، والناشئة الصغار : ـجهلة األغمـال بعض ي اليومـان ، ثم يأتـي مسائل اإليمـحمد ـ فـه الــ وللَّ 

 . (1) مشتكى من سوء ما هم عليه من جهالة وضاللة وغثاء ((ـال هـى اللَّ ـرموننا باإلرجاء !! فإلـفي

                                                
 . ( 33  ـ 32ص ،  ، لشلبانـي مدـمد عن مسند اإلمام أحـ) كتاب الذب األح (1)

ان قـول وعمـل يزيـد بالطاعـة ويـنقص ـ)) ومعلوم أن اإليمـ:  ـى  الَعَتَ هُـاللَّ هُمَحِرَـ بن باز ، اوقال الشيخ 

قـول وعمـل واعتقـاد يزيـد ان ـي هـذا البـاب وهـي أن اإليمــفـ أخـرىعبـارة  وألهـل السـنة معصية .ـبالـ

واللسان  ن صحيحة ، فهو قول وعمل ، يعني قول القلبـي ، وكلتا العبارتيـمعاصـوينقص بال بالطاعات

جوارح واعتقـاد بالقلـب ، ـبالـ جوارح وهو قول وعمل واعتقاد ؛ قول باللسـان وعمـلـوعمل القلب وال
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ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بة دريَذى و بة  ) ابن تيمية (واتة : ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم 
كةم ةوةى ئاشكرا كردووة كة كردةوة لةئيمانة ، و ئةوةش كة زياد وتيَروتةسةل رِووى ئشيَوةيةكى 

يدا ، جا هةركةس  ان (ـ) اإليم كتيَبىكة هيض زيادةى نةخريَتةسةر ـ لة دةكات ـ بةشيَوةيةك
 دريَذةى ئةو باسةى دةويَت با بؤى بطةرِيَتةوة .

: هةر ئةمةية كة منيش بيست ساأل لةمةو  (ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  )دةَليَم 
مةزهةبى سةلةف ، و  ى ثةروةردطار ـ دامن بة بؤضوون وثيَش نووسيومة و تيَيدا ـ شوكر بؤ خوا

باسةكانى ئيماندا ، كةضى ئةمرِؤ جيَطريم كردووة ، لةثرس و ريوباوةرِى ئةهلى سوننةدا ناوة وب
منداَلكار ديَن ، تؤمةتبارمان دةكةن بة ئريجا !!! جا كةسانيَكى نةزانى ناديار ، و هةرزةى 

سكاآلى ئةوة بؤ الى خواى ثةروةردطار بةرزدةكةينةوة ، بةرامبةر بة هةموو ئةو خراثيةى كة لة 
 سةرين ، لة نةزانني ، طومرِايى ، و بيَنرخى و سوكيَتيان .

كؤنيشدا  ةردةمة ـ لةةكارهيَنانى زانايانى سةلةفى لةم سبةمةش ئةوة ئاشكرا دةبيَت كة ب
ة ، نةك ـ ) جزء (واتاى بةش ةكاهيَنانيَكى زمانةوانية ، و بةب رط (ـ) شـ بؤ ووشةى 

!! و بةنةبوونى كة دةكةويَتة دةروةى ماهيةتةوة !بةكارهيَنانيَكى زاراوةيية كة بةواتاى ئةوةى 
 ش زاناترة .نةبوون و بةتاَلى ماهيةتى ئةو شتةية كة بةشة ليَى ... خواى ثةروةردطاري

 
 
 
 

                                                                                                                                      

ال ـروعة كلهـا أعمــمشــال الـج وسـائر األعمـحـوالـ ه والصالة والزكاة والصيامـي سبيل اللَّ ـجهاد فـفال

اعة ؛ ـجمــان وينقص بنقصـها عنـد أهـل السـنة والـها اإليمـيزيد ب ان التيـرية ، وهي من شعب اإليمـخي

 وأتباعهم باإلحسان .  وهم أصحاب النبي

ــ ـــمــ وأن هـفشــهادة أن ال إلــه إال اللَّ ، حج ـوالــ، والصــوم ، والزكــاة ، والصــالة ، ه ـحمدا رســول اللَّ

ان ـها اإليمــان التـي يزيـد بــروعة كلها من شعب اإليمـمشـال 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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 لةم  رط (ـ) ش ليَكدانةوةى ئوصولَيانة بؤ زاراوةى:  نادروستى هةريةك لة
يان !!! و حوكمدان لةسةر بةكارهيَنةرةكةى بةوةى كة مورجيئةية  ،باس و ثرسةدا 

 !!! (1)خةواريجة 
بريتية : لةوةى كة بة نةبوونى  رط (ـ) شلةباسيَكى ثيَشرتدا ئةوة ئاشكرا بوو كة ووشةى 

ةويَتة دةرةوةى ماهيةتى حوكمى بةتاَلى لةسةر ماهيةتى ئةو شتة دةدريَت كة بةشة ليَى ، و دةك
كة بةكارهيَنانى ئةم ووشةية و بةواتاى زاراوةيى لةباس و !!! وة ئةوةش ئاشكرا كرا شتةكةوة 

ـآ ادروستة و ئاكاميَكى خراثى لن ئيمانةوة ، بةكارهيَنانيَكىثرسى كردةوة و ثةيوةندى بة
 دوو خاَلدا ، و بةم ثيَيةى خوارةوة :دةخويَنريَتةوة ، ئةوةش لة

واية !!!! ئةو  ) رشط (ئةطةر بووتريَت تاكةكانى كردةوة لة حوكمدا وةكو حوكمى  يةكةم :
 بة نةبوونى ماهيةتةكة رط (ـ) شكاتة بؤضوونى خةواريج لة ووتةكة دةخويَنريَتةوة ، ضونكة 

كة ئةمةش !!! ردةوةش ئيمان بةتاأل دةبيَتةوة نةبوونى تاكى كبةتاأل دةبيَتةوة ، ئةو كاتة بة
ضة ثارضة نابيَت ، بة نةمانى بةشيَكى ردةَليَن : ئيمان يةك بةشة ، و ثابؤضوونى خةوارجية كة 

 شكراية !!!!!! بةتاَلى ئةم بؤضوونةش ئاةكة بة تةواوى بةتاأل دةبيَتةوة ئيمان
ماهيةتى ئيماندا وةكو شويَن و ئةطةر بووتـريَت كردةوة لةشوين وجيَطةى لة :دووةم 

رط ( ـ) ش!! ئةو كاتة كردةوة دةكةويَتة دةرةوةى ماهيةتةوة هةروةكو ضؤن واية  رط (ـ) شجيَطةى 

ئيَمان ديَتة دةر ، كة بةشة ليَى ، بةوةش كردةوة لة دةكةويَتة دةرةوةى ماهيةتى ئةو شتةى
!!! بةمةش بؤضوونى مورجيئةى طومرِا لة لةماهيةتى شتةكان بةدةرة  رط (ـ) شهةروةكو ضؤن 

 ووتةكة دةخويَنريَتةوة !!!!

                                                
)) و نحـن نقـول إن أدق العبـارات هـي عبـارات  : فةرموويـةتى  ي (ـمدخلــ) ربيع بن هادي ال شيَخ (1)

ان قول وعمل ( بدال مـن أن نمـتحن النـاس بألفـاظ قـد تـرد عليهـا ـان ( أو ) اإليمـالسلف : ) العمل من اإليم

بألفـاظ السـلف فيـه مرجئة . فالتقيد ـخوارج وإما أن ترد عليها من قِبَِل الـإلزامات ؛ إما أن ترد عليها من قِبَِل ال

 . (1ريط ـالش، رح نواقض اإلسالم ـش ) لخ ((إر .... ـر كبيـخي
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لة باس و ثرسى كردةوة و ثةيوةندى بة ئيمانةوة ، بة  رط (ـ) شبؤية بةكارهيَنانى ووشةى 
هةروةكو خراية دةكةويَتةوة ،  ـآترسناكى ل واتاى زاراوةيى بةكارهيَنانيَكى هةَلةية و ئاكاميَكى

 رِوو ، و ئاشكرا كرا .
رِوونكردنةوةى يةكةم كةمرت نةبيَت ئةوةية كة : اَليَكى تر كة ـ رِةنطة ـ هيض لةوة خ

حوكمدان لةسةر لةم باس وثرسةدا ، و رط (ـ) شليَكدانةوةى ئوصوَليانة بؤ زاراوةى 
اوةرِةدام ئةم ليَكدانةوةية !!! كة لةو ب!!! يان خةوارجية بةكارهيَنةرةكةى بةوةى كة مورجيئةية 

 يةبةرز ، و فيَرخوازانى شةرعى بةئاكاميَكى خراثى ليَكةوتووةتةوة ، كة ضةندةها زاناى ثا
!! لة كة : ووتةيان ووتةى مورجيئةية !!! يان : ئريجايان تيَداية ! كراوون بةوةىهؤيةوة تاوانبار

 !!!رجيئة لةقةَلةم بدريَن ية كة : ئةو زانا وفيَرخوازانة بة موهةمووشى خراثرت ئةوة
وة بؤ زياتر ئاشكراكردنى ئةو مةترسية ئةطةر مبانةويَت ليَرةدا ئاماذة بدةين بة هةنديَك لةو 
زانايانةى كة ئةم زاراوةيةيان بة واتاى ئوصوَلى ليَكداوةتةوة نةك بة واتاى زمانةوانى ئةوا شيَخ 

هةنديَك لة لةسةر نووسني و ئةوةش لةوونة بهيَنينةوة ، هةر وةك من ) عبدالعزيز الراجحي (
 يش دةردةكةويَت ، هةروةكو لةم ووتانةى خوارةوةدا هاتووة : ) صالح الفوزان (ووتةكانى ثيَشةوا 

)) س : يقول وةآلمى ثرسياريَك كة ئةمة دةقةكةيةتى : لة ) عبدالعزيز الراجحي (شيَخ 

حات ـال الصالـرة أن األعمـله رسالة صغي ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَي ـالدين األلبانرـحمد ناصـهذا السائل الشيخ م

، واتة : ئةم  ان عند أهل السنة فهل كالمه صحيح أفتونا مأجورين ؟ ((ـي اإليمـال فـرط كمـكلها ش
حمد ناصرالدينى ئةلبانى لة نووسراويَكى بضووكيدا فةرموويةتى ـثرسياركارة دةَليَت : شيَخ م

ضاكةكان هةموو مةرجى كامَليَتني لة ئيماندا ، ئايا ئةم ووتةيةى : لة الى ئةهلى سوننة كردةوة 
 دروستة ، وآلممان بدةنةوة ، خواى ثةروةردطار ثاداشتى بةخيَرتان بداتةوة .

نِة والفةرموويةتى :  واُب َعنَْد أَْهِل السُّ اَل ُجزٌء ـاعِة َأْن األَعمـَجمَ ـ)) ليَْس بَصحيْح ، َو الصَّ

الةِ َوهَو شـ ُروط ، كالوضوءِ ـَمْش ـْرُط َخاِرُج الـْرطاً ، فالشَّ ـَسْت َش اِن ، وليْ ـمَن اإِليم رٌط لصحِة الصَّ

نِة َيُقولُوَن أَنَّ اإليم  ، َوَأْهل ُالسُّ
الةِ اَن قوٌل باللساِن ، وتصديٌق بالقلِب ، وعمٌل ـخاِرٌج عِن الصَّ
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معصيِة ، وليَس ـبالطاعِة وينقُص بالجوارِح ، يقولون عمٌل وقوٌل ونيٌة ، يزيُد ـبالقلِب وعمٌل بال

 . (1) روِط !!! ((ـمشـرُط خارٌج عِن الـرطاً ، فالشَّ ـش
اعة ئةوةية كة جةمَلكو ووتةى دروستى ئةهلى سوننة وواتة : نةخيَر دروست نية ، بة

دةكةويَتة دةرةوةى  رط (ـ) شبن ، ضونكة مةرج  رط (ـ) شئيمان ، نةك مةرج كردةوةكان بةشن لة
ئةو شتةى كة بةمةرج دانراوة بؤى ، وةك ضؤن دةستنويَذ مةرجة بؤ دروستى نويَذ ، و دةكةويَتة 

ةوة دةَليَن : ئيمان : ووتةية بةزمان ، وبةرِاست دانانى دةرةوةى نويَذةوة ، ئةهلى سوننة لةم بارةي
طويَرِايةَلى ، بةةتة ـني ة وـةوة و ووتان دةَليَن : كردـ، يدامةكان ـئةنة بةدأل وـدأل ، وكردةوةي

نية تيَيدا ، ضونكة  رط (ـ) شسةرثيَضيش كةم دةكات ، وة كردةوةش مةرج دةكات ، و بة زياد
 دانراوة بؤى . رط (ـ) شدةكةويَتة دةرةوةى ئةو شتةى كة بة مةرج  رط (ـ) ش جمةر

وةآلمى ثرسياريَك كة ئةمة دةقةكةيةتى :  ـ خوا بيثاريَزيَت ـ لة وزان () صالح الفثيَشةوا 
، ... فهل  « ال فيهـرط كمـان قول واعتقاد وعمل ، لكن العمل شـاإليم » )) هناك من يقول :

بريوباوةرِ و  ديَك هةن دةَليَن : ئيمان ووتة و، واتة : هةن هذا القول من أقوال أهل السنة أم ال ؟ ((
كردةوة مةرجى تةواويَتية تيايدا ، ... جا ئايا ئةم ووتةية لة ووتةكانى ئةهلى  كردةوةية ، بةآلم

 سوننةية يان نة ؟
ان قول وعمل واعتقاد .. ثم يقول : إن ـجواب : ... وقوله : إن اإليمـ)) الفةرموويةتى : 

ثم  انـي صحته ، هذا تناقض !! كيف يكون العمل من اإليمـان وفـال اإليمـي كمـرط فـالعمل ش

روط ، فهذا تناقض منه . وهذا يريد ـمشـرط يكون خارج الـرط ، ومعلوم أن الشـيقول العمل ش

متأخرين وهو ال يفهم التناقض ، ألنه ال يعرف قول السلف ـن قول السلف وقول الـجمع بيـأن ي

                                                
(1)

ر سـورة النسـاء ، وصـحيح ابـن حبـان : ـر ابـن كثيــهــ ، درس تفسيـ 1427ى ربيع األول 14)  

ئيمانـدا  بةكاردةهيَنيَت لةباسى نويَذ ورط ( ـ) شـ خؤشى ووشةى) الراجحى (  كةضى شيَخ ي ( .ـمجلد الثانـال

رح العقيــدة الطحاويــة ، عبــدالعزيز ـ) شــ، ... ((  ألن الص  الة ش  رط يف ص  حة اإلمي  ان)) ، كــة دةفــةرموويَت : 

، جا ئةطةر بةو ثيَوةرة بيَت كة باس كرا ئةوا دةبيَت خـودى شـيَخيش بةهـةمان ثيَـوةر      ( 381/  1الراجحي : 
 ستةمة لةم شيَخة بةرِيَزة .بثيَوريَت ، و ئةمةش بيَطومان ثيَوانيَكى نادروستة ، و 
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،  ان قول وعمل واعتقادـا .. فاإليمـمتأخرين ، فأراد أن يدمج بينهمـوال يعرف حقيقة قول ال

رط ـان أو شـروط صحة اإليمـرطاً من شـان ، وليس هو شـان وهو اإليمـوالعمل هو من اإليم

ان قول باللسان ، واعتقاد ـها اآلن . فاإليمـر ذلك من هذه األقوال التي يروجونـال أو غيـكم

 . (1) معصية ((ـجوارح ، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالـبالقلب ، وعمل بال
 بريوباوةرِة ، ثاشان دةَليَت : كردةوة مةرجىووتوويةتى : ئيمان ووتة وكردةوة ووةى كة واتة : ئة

ةنةوة !! ضؤن دروستيَتيدا ، ئةم دوو ووتةية يةكرت ثوضةأل دةكتةواويَتية لةئيماندا ، يان لة رط (ـ) ش
 رط (ـش)  ة ، ئاشكراشة كةـ رط (ـ) ش ئيمان دادةنريَت ، ثاشان دةَليَت : كردةوةكردةوة بةبةشيَك لة

ة تيَيدا ، بؤية ئةم دوو ووتةيةى يةكرت ثوضةأل دةكةنةوة ـ رط (ـ) ش دةكةويَتة دةرةوةى ئةو شتةى كة
دذيةكى ةطةأل يةكدا كؤبكاتةوة ، كةضى لةثاشني لةسانة دةيانةويَت ووتةى ثيَشني و، وة ئةم جؤرة ك

نةواوى ووتةى ثاشينيش نازانيَت ، بنازانيَت ووتةى ثيَشني ، و بنج وووتةكانى تيَناطات ، ضونكة ئةو 
.. بؤية ئيمان ووتة وكردةوة وبريوباوةرِة ، بؤية ويستويةتى هةردوو ووتةكة تيَهةَلكيَش بكات .

ى ـ روط (ـ) ش مةرجةكاندانانريَت لة رط (ـ) ش ئيمانيشة ، و بةوكردةوةش بةشة لةئيمان ، و
،  لةم ووتانةى كة بانطةشةى بؤ دةكريَتدروستى ئيمان ، يان مةرجى تةواويَتى ئيمان ، يان جطة 

ورِووكةشة ، وزياديش دةكات  كردةوةى ئةندامةكانى دأل وبريوباوةرِكةواتة : ئيمان ووتةى زمانة و
 تاوان .بةطويَرِايةَلى وتاعةت وكةميش دةكات بةسةرثيَضى و

كة لة  ان (ـيمي مسمى اإلـوارح داخلة فجـال الـي أن أعمـ) أقوال ذوي العرفان ف وة لة ثةرتؤكى
 ) الفوزان (ـة ، نووسةر هةر لةم بارةيةوة ووتةيةكى ثيَشةوا  ي (ـالسنان ) عصام نووسينى

هم يقولون : العمل ـ)) ألن كاتى ثيَداضوونةوةى بؤ كتيَبى ناوبراودا فةرموويةتى :دةطيَرِيَتةوة كة لة

ئةو كةسانةى كة  ئةوانة ـ، واتة : ضونكة  ال ((ـرط كمـان ، وبعضهم يقول شـرط صحة لإليمـش
ووتةكانياندا كؤكردووةتةوة ـ دةَليَن : كردةوة مةرجى ونى ئةهلى سوننة و مورجيئةيان لةبؤضو

ثاشان لة ثةراويَزةكةيدا  ةَليَن : مةرجى تةواويَتني ... ودروستني بؤ ئيمان ، وة هةنديَكيان د

                                                
:  1ان والكفر .. لفضيلة الشـيخ الـدكتور صـالح الفـوزان : ج ـي مسائل اإليمـ) أسئلة وأجوبة ف (1)

 ي ( .ـ، السؤال الثان 3ـ ص  2ص 
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)) ومـراد الشيخ : أن نووسيوة كة :  ) صالح الفوزان (نووسةر ئةمةى لةسةر ئةم ووتةيةى ثيَشةوا 

، واتة : مةبةستى  (1) ان ال خارج عنه ... ((ـيء ، والعمل جزء من اإليمـرط خارج عن ماهية الشـالش
تةكةوة ، كةضى كردةوة دةكةويَتة دةرةوةى ماهيةتى ش رط (ـ) ششيَخيش ئةوةية كة مةرج 

 دةرةوةى بيَت .بةشيَكة لةئيمان ، نةك لة
) عبدالعزيز ريَت : ليَكدانةوةى شيَخ رِؤشنايى باسةكانى ثيَشوو ـ دةوتذيَر ية ـ لةبؤ

لة ووتةكةى ثيَشةوا  رط (ـ) الشبؤ ووشةى مةرج  وزان () صالح الفو ثيَشةوا  الـراجحي (
ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ و جطة لةويش بةواتاى زاراوةيى ، ليَكدانةوةيةكى هةَلةية ، 

يش  ) صالح الفوزان (بؤ ووتةكةى ثيَشةوا  ي (ـ) عصام السنانسةر نووسينى ؤن لةهةروةكو ض
 بةو شيَوةية هةَلةية !!! خواى ثةروةردطاريش زاناترة . رط (ـ) شلة ليَكدانةوةى 
 دةرةنجام و كؤتايى ئةم رِوونكردنةوةية : 
اليةن لة (رط ـ) شبةكارهيَنانى ووشةى باسةدا بةوة دةطةين كة مةبةست لةكؤتايى ئةم لة

واتاى كارهيَنانة زمانةوانيةكةية كة بةى بةيَلةفى ـ لةم سةردةمةدا ـ مةبةست ثزانايانى سة
بةنةبوونى كةى كة كردةوةى ثآ دةردةكريَت لةئيمان !!! وديَت نةك واتا زاراوةيية ) جزء (بةش 
ووتة ونوسراوياندا خودى ئةو زانايانة لة !!! لةكاتيَكدا كةانى ئيمانى ثآ بةتاأل دةبيَتةوة تاكةك

 ئيمان .دةسةمليَنن كة كردةوة بةشيَكة لةرِاشكاوى ئةوة بة
 
 
 
 
 
 

                                                
عصــام بــن ان ، لـي مســمى اإليمـــجوارح داخلــة فـــال الـــي أن أعمـــ) نقــالً عــن : أقــوال ذوي العرفــان فــ (1)

 ( . 3حاشية رقم ـ، ال 24ص  ،ي ، مراجعة : فضيلة الشيخ العالمة صالح بن فوزان الفوزان ـالسنانه ـعبداللَّ 
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 بةشى سيَيةم :
 ثيَشةوا ئةو طومانانةى كة 

 تؤمةتبار دةكريَت ىَث ـبة رِةحمةت بيَت  ـ ئةلبانى
 و رِةتدانةوة و بة درؤخستنةوةيان

 
 تؤمةتباركردنى بةوةى كة كردةوة بة بةشيَك لةئيمان نازانيَت !!! يةكةم : 
 ـ بةو واتايةى كة ئةوان  ) ترك جنس عمل (: تؤمةتباركردنى بةوةى كة  دووةم

 !!!مةبةستيانة ـ بة كوفر دانانيَت 
 كة ئةو كةسةشو : تؤمةتباركردنى بةوةى كة نويَذنةكةر بةكافر نازانيَت ،  يةميَس 

 !!! ةر بةكافر نةزانيَت ـ بة طومانى ئةوان ـ كاريطةرى ئريجائى كةوتووةتة سةرنويَذنةك
 تؤمةتباركردنى بةوةى : ئةو كاربةدةستة بةكافر نازانيَت كة حوكم بةوة  وارةمض :

طةَلدا نةبيَت ، ئةمةش لةالى ندووة ، ئةطةر بةحةآلَلدانانى لةناكات كة خواى ثةروةردطار دايبةزا
 مورجيئةية نةك ئةهلى سوننة !!!وونى ئةوان بؤض
 بةَلكو دةَليَت : كوفر بةكردةوة رِوونادات طوايا بةوةى كة : تؤمةتباركردنى  ثيَنجةم !!

التكذيب = نفي  بةدرؤدانان : )، واتة : كوفر حةصر دةكات لة  !! ةبيَتدتةنها بةبريوباوةرِ 

 !!! كة ثةيوةستة بة دَلةوة ( التصديق
 خؤى كوفر  ردنى بةوةى كة هيض كردةوةيةك لةالى ئةو خؤى بؤ: تؤمةتبارك شةشةم

 !!! نية ، بةَلكو نيشانة و بةَلطةية لةسةر كوفر ، كة ئةمةش بؤضوونى مورجيئةية
 تؤمةتباركردنى بةوةى كة كةس بةكافر نازانيَت تاكو مةبةستى كوفرةكةى  حةوتةم :

 !!! الفعل () قصد  نةك مةبةستى كردةوةكة ) قصد الكفر ( نةبيَت
 كردن بةخواى ثةروةدطار ى ة جنيودان وسوكايةت: تؤمةتباركردنى بةوةى  ك هةشتةم

 و ئايينةكةى بة كوفر نازانيَت !!! و ثيَغةمبةرةكةى 
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   كةئةو طومانانةى 
 تؤمةتبار دةكريَت ىَث ـبة رِةحمةت بيَت  ـثيَشةوا ئةلبانى 

 رِةتدانةوة و بة درؤخستنةوةيانو 
 

ووتةكانى ثيَشةوا ئةَلبانى ـ بة ة شةرعيةكان ، و تيَنةطةشتوان لةزانستكةسانى نةزان بة
 ان تؤمةت ئةم ثيَشةواية تؤمةتباردةكةن ، بؤية دةبينيت خةَلكى لةضةندـ بةرِةمحةت بيَت 

 رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :ـ بة  ) ابن تيمية (رِاستيةكان ويَأل و ضةواشةكراون ، ثيَشةوا 
يِّيْ ـَن الْ ـَحقُّ َبيْ ـُع الْ َما َيِضيْ  راً ـَوَكثِيْ  )) اِل اأْلُمِّ فِيـَن الْ ـَن َوَبيْ ـُجهَّ َن لِْلَكلِِم الَِّذيَن فِيِهْم ُشْعبَُة ـُمَحرِّ

ْن يُْؤمِنُوا لَُكْم َوقَْد  ]اَل : ـَحيُْث قَ ، اِب ـِل الْكِتَ ـَعْن أَهْ  ـسُبْحَانَهُ ـ َر ـا َأْخبَ ـاٍق َكمَ ـنِفَ 
َ
َفتَْطَمُعوَن أ

َ
أ

ِ ثُمذ ُُيَر ِفُونَُه مِْن بَْعِد َما َعَقلُوهُ وَُهْم َيْعلَُمونَ  َم اَّللذ :  هِ ـى َقْولِ ـإلَ  [ ََكَن فَرِيٌق مِنُْهْم يَْسَمُعوَن لََكَ

َماِنذ  ]
َ
ِيُّوَن ََل َيْعلَُموَن الْكِتَاَب إَلذ أ م 

ُ
( (اآْلَيَة  [ َومِنُْهْم أ

(1) . 
نيَو ئةوانةى ووتةكان  ةزانانة نةخويَندةوارةكان ، و لةنيَو ن يَت لةبواتة : زؤرجار رِةوايى وندة

يان تيَداية ، هةروةكو وودوورِو بةشيَك لة ر وسيفةتكااكة ئئةوانةى رِيَرِةوى خؤى الدةدةن ،  لة
، كة داوين يَنيةكان هةواَلى ثئامساخواى ثةروةردطار سةبارةت بة ئوممةتانى خاوةن كتيَبة 

ْن يُْؤمِنُوا لَُكْم َوقَْد  ]فةرموويةتى : 
َ
َفَتْطَمُعوَن أ

َ
 تاكو كؤتايى ئايةتةكة . [ ...أ

يةك تؤمةتدا كؤدةبنةوة كة ئةويش ةر هةموو ئةو تؤمةتباركردنانة لةكؤتاييدا لةكة ه
ريَتةثاأل طروث وكؤمةَلى طومرِاى دةد بانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ تيَيدائةوةية : ثيَشةوا ئةل

ئاشكراترينى ئةو !!! بةآلم ـ بة ثشتيوانى خواى ثةروةردطار ـ لةم بةشةدا هةوَلدةدةين مورجيئة 
نووسني و ووتارةكانى خودى جيَطريكردنى ثيَضةوانةكةى لة تؤمةتانة خبةينةرِوو لةطةأل سةملاندن و

بوونى ئةو ثيَشةواية لةو تؤمةتة يدنى بةرةمحةت بيَت ـ بؤ سةملانثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِ
 يةى خوارةوة :يَدروست و نابةجيَية ، ئةوةش بةم ثنا

 
 

                                                
(1)

 ( . 130ـ  129/ 25:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) م 
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 بة رِةحمةت  ـتؤمةتباركردنى ثيَشةوا ئةلبانى :  طومان و شوبهةى يةكةم
 !!!ئيمان نازانيَت بةوةى كة كردةوة بة بةشيَك لةـ بيَت 

ةدا وةآلمى ئةم طومانة ثوضةَلوسةرباسةدا ، و لة خويَنةرى بةرِيَز : لةذيَر ئةم ناونيشان وخاأل
 كة ئةوانيش بريتني لة :رِوو ، وةآلمى ضةند خاَليَك دةخةينة

 ئيمان دادةنيَت يان نة ؟!ى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كردةوة لةئايا ثيَشةوا ئةَلبان يةكةم :
 ـ سودى هةية ؟! الى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَتئايا ئيمانى بآ كردووة لة دووةم :
وة رِاوبؤضوونى ئةم ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ضية بؤ ئةو ثيَناسةيةى كة بؤ  سآيةم :

 (1) ان ((جنـرار باللسان ، و التصديق بال)) اإليمـان : هو اإلقئيمان دةكريَت و تيَيدا هاتووة : 
دانانى دأل !!!! كة  استزمان ، بةرِواتة : ئيمان بريتية لةدانثيانى وهيَنانى شايةتومان بة

 !!!دةردةكريَت ؟!ـآ كردةوةى ل
 جا بة ثشتيوانى خواى ثةروةردطار بؤ وةآلمدانةوةى هةريةك لةو ثرسيارانة دةووتريَت : 

 ئايا ثيَشةوا ئةَلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كردةوة لة ئيمان دادةنيَت يان نة ؟ يةكةم :
ثيَشةوا ئةلبانيش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وةكو هةموو زانايـانى سةلةف وا دةبينيَت كة : 

ةوةى ئةندامةكان ـ كردةوةش ـ كردةوةى دأل بيَت يان كردلةطوفتار وكردار ، وئيمان بريتية 
 بؤ منوونة ئةم ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةم بارةيةوة فةرموويةتى :، بةشيَكن ليَى 
ان ، وأنه يزيد وينقص ـ ـال من اإليمـفصل شيخ اإلسالم ابن تيمية وجه كون األعم )) وقد

 راجعه من شاء البسط .ـان ( ، فليـي كتابه ) اإليمـا ال مزيد عليه ـ فـبم

                                                
(1)

 . ( 332ـ  331 : رح العقيدة الطحاويةـ) ش بؤ زانينى ووتةى حةنةفيةكان برِوانة : 

بةآلم سةبارةت بة بؤضوونى سةلةف ئةوا لة زؤر شويَنى ئةم نوسينةدا ووتةيان هيَنراوةتةوة ، و ئاشـكراية  
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بؤضوونى مورجيئةى لة ئيمان و باوةرِدا ئاشكرا كـردووة كـة      ( حافِظ ابن َحجـرـال) ثيَشةوا 

ةش دةردةكةويَت كـة  م، بة ( 46/  1) فـتح البـاري :  (( مرجئة قالوا : هَو اعتقاٌد ونطٌق فقطـ)) والفةرموويةتى : 
ـةش ـ بـة     ( شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة) ، وة هـةروةها ثيَشـةوا    ووتةيةيان كردووة لة ئيمـان دةردةكـةن ...   وبة

مرجئُة الـذيَن قـالوا : ـ)) والرِةمحةت بيَت ـ بؤضوونى مورجيئةى لةم بارةيةوة رِوونكردووةتةوة كة فةرموويةتى :  

 .(  194/ 7 : جموع الفتاوىـ) م اُل لَيَست ِمنُه ((ـاُن َتصديُق القلِب َوَقوُل اللِّساِن ، واألعمـاإليم
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رين عاماً ، ـ: هذا ما كنت كتبته من أكثر من عش(  ـ رَحِمَهُ اللَّـهُ تَعَالَى ـ) أي : اإلمام األلبانـي أقول 

 ي اليومـان ، ثم يأتـي مسائل اإليمـحمد ـ فـه الـوعقيدة أهل السنة ـ وللَّ  مقرراً مذهب السلف ،

مشتكى من سوء ـال هـى اللَّ ـرموننا باإلرجاء !! فإلـار ، والناشئة الصغار : فيـجهلة األغمـال بعض

 . (1) ما هم عليه من جهالة وضاللة وغثاء ((
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بة دريَذى و بة  ) ابن تيمية (واتة : ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم 

شيَوةيةكى تيَروتةسةل رِووى ئةوةى ئاشكرا كردووة كة كردةوة لة ئيمانة ، و ئةوةش كة زياد و 
جا يدا ،  ان (ـ) اإليمكةم دةكات ـ بةشيَوةيةك كة هيض زيادةى نةخريَتةسةر ـ لة كتيَبى 

 هةركةس دريَذةى ئةو باسةى دةويَت با بؤى بطةرِيَتةوة .
: هةر ئةمةية كة منيش بيست ساأل لةمةو  (ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  )دةَليَم 

ثيَش نووسيومة و تيَيدا ـ شوكر بؤ خواى ثةروةردطار ـ دامن بة بؤضوون و مةزهةبى سةلةف ، و 
ة و جيَطريم كردووة ، لة ثرس و باسةكانى ئيماندا ، كةضى ئةمرِؤ بريوباوةرِى ئةهلى سوننةدا ناو

كةسانيَكى نةزانى ناديار ، و هةرزةى منداَلكار ديَن ، تؤمةتبارمان دةكةن بة ئريجا !!! جا 

                                                
(1)

 ( . 33 ـ 32: ص  ، لشلبانـي مدـمد عن مسند اإلمام أحـ) كتاب الذب األح 

 معصية .ـبالطاعة وينقص بالان قول وعمل يزيد ـ)) معلوم أن اإليم:  ـ هُاللَّ هُمَحِـ رَ قال الشيخ بن باز

ان قول وعمـل واعتقـاد يزيـد بالطاعـات ويـنقص ـأن اإليم: ي هذا الباب وهي ـعبارة أخرى ف وألهل السنة

، جوارح ـن صحيحة ، فهو قول وعمل ، يعني قول القلب واللسان وعمل القلب والـي ، وكلتا العبارتيـمعاصـبال

ــجهاد فــجوارح واعتقاد بالقلـب ، فالــبال وهو قول وعمل واعتقاد ؛ قول باللسان وعمل ه والصـالة ـي سـبيل اللَّ

يزيـد  ان التـيـرية ، وهي مـن شـعب اإليمــال خيـروعة كلها أعمـمشـال الـحج وسائر األعمـوال والزكاة والصيام

 وأتباعهم باإلحسان . اعة ؛ وهم أصحاب النبي ـجمـان وينقص بنقصها عند أهل السنة والـها اإليمـب

ي سـبيل ـجهاد فــحج والــه والصـالة والزكـاة والصـوم والــحمدا رسول اللَّ ـم ه وأنـفشهادة أن ال إله إال اللَّ 

 .ان وينقص بنقصها (( ـها اإليمـان التي يزيد بـروعة كلها من شعب اإليمـمشـال الـه وسائر األعمـاللَّ 

 .(  http://www.binbaz.org.sa/mat/8270) الرابط : 

http://www.binbaz.org.sa/mat/8270
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سكاآلى ئةوة بؤ الى خواى ثةروةردطار بةرزدةكةينةوة ، بةرامبةر بة هةموو ئةو خراثيةى كة لة 
 ومرِايى ، و بيَنرخى و سوكيَتيان .سةرين ، لة نةزانني ، ط

ان يزيد وينقص وأن ـ)) اإليموة لة ووتةيةكى تريدا ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 

هم ـ أي : ـحنفية ؛ فإنـاء سلفاً وخلفاً ما عدا الـر العلمـاهيـمـان ، وعليه جـال من اإليمـاألعم

رحون بإنكار ذلك عليهم ، حتى إن ـليص همـنمخالفة ؛ بل إـى الـرون علـاألحناف ـ ال يزالون يص

ة ( من ــاب الكراهيـي ) بـاء فــد جــى ـ فقـه تعالـباللَّ  اذـرح بأن ذلك ردة وكفر ـ والعيـمنهم من ص

ان ال يزيد وال ينقص ؛ ألن ـواإليم »( :  205/  8حنفي ـ ما نصه : ـال ) البحر الرائق ، البن نجيم

ه ـاللَّ  ي هريرة ، أن رسولـراحة ـ حديث أبـخالف ـ صـوهذا ي« ... األعامل ان عندنا ليس من ـاإليم

  : حديث ـ أخرجه البخاري ـ ـال ـ« ...  هِ ولِ ُس رَ وَ  هِ ـاللَّ بِ  انٌ ـمَ يْ إِ  »سئل : أي العمل أفضل ؟ قال

 . (1) (( 107/  2رغيب : ـي ) التـي معناه أحاديث أخرى ترى بعضها فـره ـ ، وفـوغي
ئيمان ، هةر ئةم ت ، بيَطومان كردةوةش بةشيَكة لةئيمان زياد و كةم دةكاواتة : 

بؤضوونةشة بؤضوونى زانايانى ثيَشني و سةلةفى صاَلح ، و ثاشينانيشيان ، جطة لة حةنةفى 
مةزهةبةكان ، كة تاكو ئيَستا هةر سورِن لةسةر ثيَضةوانة بوونةوة !!! بةَلكو بةرِاشكاوى نكوَلى 

بةرامبةريان ، تةنانةت طةشتؤتة ئةوةى كة هةنديَكيان ئةو كارة بة كوفر و لةوة دةردةبرِن 
) البحر الرائق ، ثاشطةزبوونةوة بزانن ـ خواى ثةروةردطار ثةنامان بدات ـ !!! ئةوةتا لة كتيَبى 

ئيمان نة زياد و نة كةميش  »هاتووة كة :  ( 205/  8حنفي ـ  باب الكراهية ، ـال البن نجيم
وة ئةم ووتةيةش بة رِاشكاوانة ثيَضةوانةى  «كة ئيمان لةالى ئيَمة لة كردةوة نية دةكات ، ضون

كرا : ض كردةوةيةك يَثرسيارى ل ، كة ثيَغةمبةرى خوا  ية  ) أبو هريرة (فةرموودةكةى 
...  « ثيَغةمبةرةكةى  ئيمان بوون بة خواى ثةروةردطار و »باشرتة ؟ ئةويش فةرمووى : 

فةرموودةكةش ثيَشةوا بوخارى و جطة لةويش طيَرِايانةتةوة ، و هةر لة واتاى ئةم فةرموودةيةش 
 دان .ـ ( 107/  2رغيب : ـ) التضةندةها فةرموودةى تر هةن ، هةنديَكيان لة كتيَبى 

                                                
(1)

 ( . 33ـ  32: ص ، لشلبانـي مد ـأح مد عن مسند اإلمامـ) كتاب الذب األح 
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ى مسألة أخـرى ، أو بعض ـ)) ننتقل إلبة هةمان شيَوة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دةفةرموويَت : 

ي العقيـدة ، وليس ـختلفون حتى فـمسلمون مـرى التي تتعلق بالعقيدة ، فالمسائل األخـال

ي الفروع وليس ـن إنمـا هو فـمسلميـن الـالف بيخـمشايخ اليوم : إن الـر الـاهيـمـكمـا يقول ج

رب ـد الضجـجلة دينية إال وتـاد تقرأ مه شنشنة نعرفها من أخزم ( وال تكي األصول ، ) هـذـف

ي ـو فا هـن إنمـمسلميـن الـخالف بيـذه النغمة فيها ، وهي أن الى هـرة وعلـذه الوتيى هـلع

مة ـروع رحي الفـى ذلك فيقولون : واالختالف فـدون علي األصـول ، ثم يزيـالفروع وليس ف

 ن :ـاحيتي، وهذا كله خطأ من ن

ي أس ـخالف وقع فـإن الى األصول ، بل ـى : أن االختالف يتعدى الفروع إلـالناحية األول

ن ـخالف بيـخفى عليكم الـا أظنكم يـ، فم ـى الَعَتَوَ كَارَبَتَـ ه ـان باللَّ ـاألصول كلها ، أال وهو اإليم

ان ، هل يقبل الزيادة والنقص أم ال ؟ وهل من ـي اإليمـميعاً فـأهل السنة جتريدية ـ مثالً ـ واـمـال

 حة أم ال ؟ـال الصالـاه األعمـمسم

ان يزيد وينقص ، وأن العمل الصالح ـجمهور ونصوص الكتاب والسنة تثبت أن اإليمـفال

ان يقبل ـان ال يزيد وال ينقص ، وكل إيمـاتريدية فال يزالون يقولون : اإليمـمـأما ال ان .ـمن اإليم

مذهب ـليء ال يقبل الزيادة والنقص أبدًا ، وهذا اـان شـهم يعتقدون أن اإليمـالزيادة فهو كفر ؛ ألن

 . (1) م اإلسالمي ((ـر رقعة من العالـى أكبـا يكون مسيطراً علـحتى اليوم مسيطر وربم
بريوباوةرِةوة : دةضينة سةر باس وثرسيَكى تر ، بريَك باس وثرسى تايبةت و ثةيوةست بة واتة

كة  بريوباوةرِيشدا ، وة بةو شيَوةيةش نيةة موسَلمانان جياوازن تةنانةت لة، ئةوةش ئةوةية ك
زؤريَك لة مامؤستايان ئةمرِؤ دةيَليَن : كة جياوازى نيَوان موسَلمانان تةنها لة بابةتة فقهيةكانة 

، طةشتؤتة ئةوةى كة هيض طؤظاريَكى  ) هذه شنشنة نعرفها من أخزم (آلم ة، نةك لة بريوباوةرِ ، ب
وازى نيَوان ئايينى ناخويَنيتةوة ئيلال باس لةسةر ئةم بنةواية دةكات ، كة ئةويش جيا

موسَلمانان تةنها لة فيقهو ثةرستشةكانداية ، نةك لة بريوباوةرِدا !!! لةسةر ئةوةشة دةَليَن : 
                                                

(1)
 ي األصول والفروع ( .ـن فـمسلميـ: اختالف ال 5/ 8ي : ـ) دروس للشيخ األلبان 
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مةش هةموو هةَلةية جياوازى لة ثةرستش و فيقهدا رِةحم و بةزةيى خواى ثةروةردطارة !!! وة ئة
 رِيَطةوة : و لة دوو بوار

هو ثةرستشةكانةوة تيَثةرِيوة ، طةشتؤتة رِيَطةى يةكةم : بآ طومان جياوازيةكان لة فيق
 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 الى هيض 
بيلى زياد و كةم بوونة ، يان نة ؟! وة ئايا يةكيَك لة ئيَوة شاراوة بيَت ، لة ئيماندا ، ئايا قا

 كردةوةى ضاك لة ئيمانة ، يان نة ؟!
مجهورى زانايان و قورئان و سوننةت ئةوة جيَطري و دةسةمليَنن كة ئيمان زياد و كةم دةكات ، 

بةآلم ماتوريديةكان تاكو ئيَستا بةرادةوامن و دةَليَن : ئيمان زياد  و كردةوةى ضاكيش لة ئيمانة .
 اكات و كةميش ناكات ، وة هةموو ئيمانيَك كة زيادبوونى تيَدا رِووبدات ئةوة كوفرة !!!ن

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 .

ئةم ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةوةشى رِةتكردووةتةوة سةبارةت بة ئيمان كة بةَلكو 
حةنةفى مةزهةبةكان دةيَليَن : كة طوايا ئيمان تةنها بريتية لة دانثيانان بة زمان ، و 

 بةرِاستدانانى دَلة !!! بةبى ئةوةى كة كردةوةكان بةبةشيَك دابنةن لة ئيمان .
ِة ـحنفيَّ ـ)) هذا َمذَهُب الةت بيَت ـ لة وةآلمياندا فةرموويةتى : ثيَشةوا ئةلبانى ـ بةرِةمح

لِف َوَج ـمـوال ِرِهم ـَمَد واألوزاعي  َوَغيـالك والشافعيِّ وأحـِر األئمِة ، َكمـاِهيـمـاُتريديَِّة ِخالفاً للسَّ

 ى اإلقراِر والتَّصديِق : الَعمُل باألركاِن .ـ، فإنَّ هؤالِء زادوا عل

ارُح ـ يعني ابن أبا ذَ ـِن اختالفاً ُصورياً َكمـمذهبيـن الـخالُف َبيـَولَيَس ال ي العز ـَهَب إليِه الشَّ

ِة أن ى ـالَعَتَ هُاللَّ هُمَحِـ رَحنفي شارح الطحاوية ـال رةِ ال ـى أنَّ ُمرتكَِب الَكبيـميعاً اتَّفقوا علـهم جَ ـَّبُِحجَّ

بُه وإن شاَء َعفا َعنُه ، فإنَّ هذا االتِّفاَق وإن ـاللَّ ي مشيئِة ـاِن ، وأنَّه فـخُرُج َعن اإليمـيَ  ه إن شاَء َعذَّ

ي إنكارهم أنَّ ـًة فـخالفًة َحقيقيَّ ـِر مُ ـاهيـَن للجمـخالِفيـَر مُ ـحنفيَة لو كانوا َغيـَكاَن َصحيحاً فإنَّ ال

ُقُص ، وأنَّ زيادتُه بالطاعِة َوَنقَصُه اَن َيزيُد َوَينـى أنَّ اإليمـاِن ؛ التَّفقوا َمَعُهم علـالَعَمَل من اإليم

نِة واآلثاِر السلفيَِّة علـبال  .ى ذلك ... ـمعصيَِة ، َمَع َتظافِر أِدلَِّة الكتاِب والسُّ
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جيزوَن ألفَجِر واحٍد منهم أن َيقوَل : ُـ مذكوُر ُصوريًا َوهم يـخالُف الـُثمَّ كيف َيِصحُّ أن َيكوَن ال

ديق ، َبل كإيمي ـاِن أبـي كإيمـانـإيم عَلَيهِم الصاّلةُ ـ  ريَل وميكائيَل ـَن َوِجبـمرسليـاِن األنبياِء والـبكٍر الص 

وَل : َكاَن فاِسقًا فاِجرًا ـ أن َيقُ ا ـِجيزوَن ألَحِدِهم ـ َمهمـذا ال يُ ى َمذَهبِِهم هـَكيَف وُهم بِناًء عل،  ـوالساّلمُ 

إِنذَما الُْمْؤمِنُوَن  ]:  يقوُل  ـ لَّجَوَ زَّعَـ  هـَيقوُل : أنا مؤمٌن حقًا ، واللَّ ى ، بل ـُه تعالـأنا مؤمٌن إن شاَء اللَّ 
ُ وَِجلَْت قُلُوبُُهْم ِإَوذَا تُلِيَْت َعلَيِْهْم آيَاتُُه زَاَدتُْهْم إِيَمانًا ولَََعَ َرب ِهِ  ِيَن إِذَا ُذكَِر اَّللذ ُوَن اَّلذ ْم َيتََوَّكذ

ِيَن يُقِيُموَن الصذ  ا اَّلذ ولَئَِك ُهُم الُْمْؤمِنُوَن َحقًّ
ُ
ا َرزَْقنَاُهْم ُينْفُِقوَن أ ،  ( 4ـ  2) األنفال :  [ََلةَ َومِمذ

ِ قِيًَل  ] ْصَدُق مَِن اَّللذ
َ
 . (1) (( ( 122) النساء :  [َوَمْن أ

ريديةكانة بةثيَضةوانةى ثيَشني وسةلةفى صاَلح ماتواتة : ئةمة بؤضوونى حةنةفى وو
 ئةوانة لةسةر جطة لةوانيشة كة دةبيننيمالك ، وشافعى ، وئةمحةد ، وئةوزاعى ، و وثيَشةوايان

 كردووة .است داناندا ، كردةوة كردنيان بةئةركانةكان وئةندامةكان زيادرِدانثيانان ، و بة
رِووكةش نية ، هةروةكو  بؤضوونةدا جياوازيةكى شيَوةيى و نيَوان ئةم دووئةم جياوازيةش لة

، كة هةستاوة بة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ( حنفي ـي العز الـ) ابن أب رِوونكةرةوةى كتيَبةكة ـ واتة :
وويةتى ، بةبيانووى ئةوةى كة هةردوو مةزهةبةكة ـ فةرم اوية () عقيدة الطحرِوونكردنةوةى كتيَبى 

ة بةو تاوانةيان ، دةروئيمان ناضنة كةسانى خاوةن تاوانة طةورةكان لةيةك دةنطن لةسةر ئةوةى كة 
هةبيَت سزايان دةدات ، وة ئةطةر  ـآ، ئةطةر ويستى لبةَلكو دةكةونة ويستى خواى ثةروةردطارةوة 

بيةويَت ليَيان خؤش دةبيَت ، سةرةرِاى ئةوةى كة ئةم يةك دةنطية دروستة ، بةآلم حةنةفى 
قيقى لة نكوَليكردنيان مةزهةبةكان ئةطةر ثيَضةوانةى ئةوانة نةبوونايةتةوة ، بة شيَوةيةكى حة

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 ، 

هاتنى هةموو ئةو شويَنةوارة  لةطةأل هاتنى بةَلطةى قورئان و سوننةت ، سةرةرِاى بوون و
 سةلةفيانة لةسةر ئةوة .

ثاشان ضؤن رِاستة بووتريَت كة ئةو جياوازية شيَوةيى و رِوكةشية ، كةضى دةبينيت ئةوان 
 بةدروستى دةزانن كة خراثرتين و سةركةشرتين كةسيان بليَت : ئيمانى من وةكو ئيمانى ئةبو بةكرى

                                                
(1)

 ( . 2: هامش ،  63ـ  62ي : ـشلبان، لرح وتعليق ـ) العقيدة الطحاوية ش 
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 مُهِيْلَعَـ  ثيَغةمبةران و نيَردراوانى خواى ثةروةردطار جربيل و ميكائيلةصديقة ، بةَلكو وةكو ئيمانى 

كةيان شيَوةيى و رِووكةشى ، ضؤن ووتنى ئةوة دروست و رِةواية كة بووتريَت جياوازية ـ المُالسَّوَ الةُالصَّ
ان ـ تةنانةت يةكيَكيلةسةر ئةم بؤضوونةيان ئةوة بينادةكةن كة رِيَطة نادةن بة كاتيَكدا ئةوان!!! لة

ئةطةر فاسقرتين كةسيش بيَت ـ بَليَت : من ئيماندارم ـ ئةطةر خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر 
 ار فةرموويةتى :ـواى ثةروةردطـدارم ، كةضى خـةق من ئيمانت ـ بةَلكو دةبيَت بَليَت : بةحتبيَ
ِ قِيًَل  ]، وة فةرموويةتى :  [... إِنذَما الُْمْؤمِنُوَن  ] ْصَدُق مَِن اَّللذ

َ
 . [َوَمْن أ

وة لة ووتةيةكى تريدا و لة جياوازى نيَوان ئةهلى سوننة و مورجيئةدا لة باسى ئةوةى كة ئايا 
مسلم أن يؤمن بكل ما ثبت عن ـى الـجب علـ)) ي كردةوة بةشيَكة لة ئيمان يان نة ؟ فةرموويةتى :

ن أهل ـخالف القديم بيـا تعلمون ـ من الـيدخل فيه ـ كمان ، وـجمل اإليمـه ورسوله ، هذا مـاللَّ 

ي ـختلفون فـرهم .. وإن كانوا يـمعتزلة واألشاعرة وغيـمرجئة والـن الفرق الضالة من الـالسنة وبي

 . ـ المُالسَّوَ الةُالصَّ هِيْلَعَـ ان العام الذي جاء به الرسول ـنسبة انحرافهم ، ونسبة ضالهلم عن اإليم

ن أهل السنة هو : هل ـمذكورة آنفا وبيـن بعض الفرق الـان بيـي اإليمـاالختالف الواقع فومن 

ي ـي صدد الكالم التفصيلـان يدخل فيه العمل الصالح أم ال يدخل ؟ مذاهب ، ولسنا اآلن فـاإليم

ـ  مرجئة ومنهم ـ مع األسفـى أن الـا فقط ألفت النظر إلـان وإنمـخالف حول هذا اإليمـى الـعل

يدخل فيه العمل الصالح .. ان الـان ال يزيد وال ينقص ، وأن اإليمـحنفية اليوم ، يقولون بأن اإليمـال

حنفية حديثًا ، وال ينبغي أن يفهم أحد أهنم ينكرون فرضية العمل ـًا ، والـمرجئة قديمـوهكذا يقول ال

ى الناس ، ـي إصدارهم أحكامهم علـيعدلوا فن أن ـمسلميـيأمر ال ـ لَّجَوَ زَّعَـ الصالح .. ال ، ربنا 

ان عند أهل السنة تعريفه : إقرار باللسان ، وتصديق ـن .. فاإليمـمسلميـوبخاصة إذا كانوا من ال

حنفية اليوم : فاإليامن هو إقرار باللسان ، وتصديق ـمرجئة والـجنان ، وعمل باألركان .. أما عند الـبال

 . (1) ان ((ـي مسمى اإليمـحة فـال الصالـاألعمجنان فقط ! أي ال يدخلون ـبال

                                                
(1)

 ( . 730ريط : ـهدى والنور : شـ) سلسلة ال 
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خواى ثةروةردطار و انى بةهةموو ئةوانة هةبيَت كة لةواتة : ثيَويستة لةسةر موسَلمان ئيم
يَتةوة ـ جيَطري بووة ، ئةمة ئيمانة بةطشتى ، وة ئةو جياوازية كؤنةش دةطر ثيَغةمبةرةكةى 

كؤمةَلة طومرِاكاندا هةبووة لةمورجيئة وموعتةزيلة هةروةكو دةزانن ـ كة لةنيَوان ئةهلى سوننة و
طومرِاييان انيش ... ئةطةرضى جياوازيش بن لةرِيَذة وبرِى الدان وئةشعةريةكان ، و جطة لةوو

 ثيَى هاتووة . ـ المُالسَّوَ الةُالصَّ هِيْلَـ عَ دةربارةى ئيمان بةطشتى ، كة ثيَغةمبةرى خوا
و ئةو طروثانةدا هةية كة بامسانكردن ـ وةك  ئةهلى سوننةنيَوان لةو جياوازيانةى كة لة

ة : ئايا كردةوةى ضاك ئةشعةريَكان و جطة لةوانيش ـ لةباسى ئيماندا ئةوةيمورجيئة وموعتةزيلة و
ئيمان يان نة ؟! ضةند بؤضوونيَك لةو بارةيةوة هةية ، ئيَمةش ليَرةدا لةوةدا نني كة بة بةشيَكة لة

ئيمان هةيانة ، بةَلكو تةنها سةرجنتان بؤ زية خبةينةرِوو كة سةبارةت بةاواتيَروتةسةىل ئةو جي
مورجيئةكانيان رِادةكيَشم ـ كة بةداخةوة ـ حةنةفيةكانى ئةمرِؤ لةوانن ، و دةَليَن : ئيمان نةزياد 

ئةمة ووتةى  ـآوة كردةوة ضاكةكان بةشيَك نني لةئيمان !!! ... بةَلدةكات و نةش كةم دةكات !!! 
ش وا تيَبطات كة ئةوان ئيَستادا ، بةآلم نابيَت كةسيئةكانة لةكؤندا ، وحةنةفيةكان لةمورجي

كردةوةى ضاك دةكةن ... نةخيَر ، ثةروةردطارمان فةرمانى بة  (فةرزيَتى  ) ثيَويستىنكوَلى لة
تايبةت ئةطةر دانةكانيان بةسةر خةَلكدا ـ بة مانان كردووة كة دادثةروةر بن لةحوكمموسَل
ةرِاست دانانى دأل و مانيش بن ـ ... ثيَناسةى ئيمان لةالى ئةهلى سوننة : دانثيانانى زمان و بموسَل

ةمرِؤ : تةنها دانثيانانى حةنةفةيةكانى ئكردةوةشة بةبنةواو ئةندامةكان ... بةآلم لةالى مورجيئة و
 بةرِاست دانانى دَلة !! واتة : كردةوةى ضاك ناخةنة ناو ئيمانةوة !!!زمان و

دَلنياييةوة ـ كة طومان و بةيَدةزانني ـ بة بـ شوكر بؤ خواى ثةروةردطار ـ وة بةمةش 
نكارةوة ثيَضةوانةى ووتةى طروث نةزاى ئةم ثيَشةواى ستةم ليَكراوة لةاليةن كةسانى نةفام وووتة

زانايانى سةلةفى صاَلحةوة ، طةأل ئةهلى سوننة وهاودةنطة لةوكؤمةَلى مورجيئةى طومرِاية ، و
 ئيمان .فةرموويانة : كردةوة بةشيَكة لة ةك
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 الى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سودى هةية ؟!ئايا ئيمانى بآ كردووة لة دووةم :
الى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت دووة لةرِوو كة ئايا ئيمانى بآ كرلةم خاَلةدا ئةوة دةخةينة

هيَنانةوةى ضةند ئةوةش بةكردةوةى لةطةَلدا بيَت ؟ ؟ يان ئيمان ثيَويسة  بيَت ـ سودى هةية
 لةوانةش :،  ووتةيةك لة ووتةكانى ئةم زانا ثايةدارة

ان بدون عمل ال ـ)) هذا ليدل أن اإليمثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 

 اً انـل الصالح ؛ ألننا ال نتصور إيمبالعم اً ان يذكره مقرونـا يذكر اإليمـحينم ـ لَّجَوَ زَّـ عَه ـيفيد ؛ فاللَّ 

حمد رسول ـه ومـبدون عمل صالح ، إال أن نتخيله خياال ؛ آمن من هنا ـ قال : أشهد أال إله إال اللَّ 

حمد ـه ، مـه ـ ومات من هنا ... هذا نستطيع أن نتصوره ، لكن إنسان يقول : ال إله إال اللَّ ـاللَّ 

!! ؛ فعدم عمله الصالح هو دليل  اً حـه ـ وال يعمل صالـا شاء اللَّ ـمـمه ، ويعيش دهره ـ ـرسول اللَّ 

ان ليدل ـبعد اإليم حةـال الصالـى قلبه ؛ فذكر األعمـان إلـم يدخل اإليمـأنه يقوهلا بلسانه ، ول

 الصالح (( بالعمل اً ان النافع هو الذي يكون مقرونـى أن اإليمـعل
، واتة : ئةمةش بؤ ئةوةى  (1)

ئةوةمان ثآ رِابطةيةنيَت كة ئيمان بةبآ كردةوة سودى نية ، ضونكة خواى ثةروةردطار كة باسى 
ئيمان دةكات لةطةأل كردةوةى ضاكدا  باسى دةكات ، ضونكة ئيَمة ناتوانني تةصةورى ئةوة بكةين 

ئةو شتة دروست بكةين ، ليَرةوة كة ئيمانى بآ كردةوة هةبيَت ، جطة لةوة نةبيَت كة بةخةياآلت 
، و رِاستةوخؤ  ه (ـحمد رسول اللَّ ـه ومـه إال اللَّ ) أشهد أال إلئيمانى هيَنا و شايةتومانى هيَناوة : 

لةوالوة كؤضى دواى كرد !!! ئةمة تةنها دةتوانني بةخةياأل تةصةورى بكةين ، بةآلم مرؤظيَك 
                                                

(1)
 ريط السادس ـ الوجه األول ( .ـمفرد ـ الشـرح األدب الـ) ش 

ـ ــ  هُـاللَّـ  هُمَـ حِرَـ  وسئل الشيخ ) ابن باز ( ميع ـولكـن تـرك جـ، واعتقـد بقلبـه ، ه ـ: مـن شـهد أن ال إلـه إال اللَّ

ه ـاً حتى يوحد اللَّ ـ: )) ال ، ما يكون مسلم ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ  ( ابن باز) الشيخ  فأجاب اً ؟ـمسلم ال ، هل يكونـاألعم

ور ذا . وال يتصـه أوجـب كـذا وحـرم كــه بخوفه ورجاءه ، وحمبته ، والصالة ، ويؤمن أن اللَّــبعمله ، يوحد اللَّ 

ر أن اإلنسيتص ... ما ــان الو  ه . ال يمكـن ال ، هـذا التقـدير ال أسـاس لــاألعمـ ميعـرك جــه يتــمسلم يؤمن باللَّ

) نقـالً مـن ان الصـادق ... نعـم (( . ـى العمـل ؛ اإليمــحفزه إلــان يـور أن يقع من أحد ... نعم ؛ ألن اإليميتص

 . ي (ـالوجه الثان ي أولـريط الثانـرح كتاب التوحيد الشـمجيد شـى فتح الـالتعليق عل
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و ثاشان تةمةنيَكى دريَذ مبيَنيَتةوة ـ ئةوةندةى  ه (ـاللَّ  حمد رسولـه ، مـ) ال إله إال اللَّ بَليَت : 
طومان يَةوةيةكى ضاك ئةجنام نةدات !!! بخواى ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَت ـ كةضى هيض كرد

نةبوونى كردةوةى ضاكى بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة شايةتومانةكةى تةنها بة زمانة ، و ئيَمان 
باسكردنى كردةوةى ضاك لة دواى ئيمان بؤ ئةوةية كة ئةوةمان ثآ نةرِؤشتووةتة دَليةوة ، بؤية 

 رِابطةيةنيَت كة ئيمانى سودبةخش ئةو ئيمانةية كة كردةوةى ضاكى لةطةَلدا بيَت .
نيوة بؤ زا ه (ـحمد رسول اللَّ ـه ، مـ) ال إله إال اللَّ وة كردةوةشى بة يةكيَك لة ثيَويستيةكانى 

)) فقول دؤزةخ ، هةروةكو فةرموويةتى : لةمانةوةى هةتا هةتايى لةرِزطاربوونى موسَلمان 

ذاب ـه هذا بال شك ينجيه من عـد رسول اللَّ ـحمـه مـه إال اللَّ ـمسلم َأي  مسلم كان : ال إلـال

،  هُ ـ اللَّ الَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل  نَّ وا أَ ُد هَ ْش ى يَ تَّ َح  اَس النَّ  َل اتِ قَ أُ  نْ أَ  ُت رْ مِ أُ  »:  ا قال ـالدنيا أال وهو القتل . كم

ا هَ قِّ َح  بِ الَّ إِ  مْ هُ ـالَ وَ مْ أَ وَ  مْ هُ اءَ مَ ي دِ نِّ وا مِ مُ َص عَ  ْد قَ ا ، فَ وهَ الُ ا قَ ذَ إِ ، فَ  هِ ـاللَّ  وُل ُس رَ  اً دمَّ َح ـمُ  نَّ أَ وَ 

ن ال ينجو موت ، ولكـه ، نجى بنفسه من الـإله إال اللَّ  . فمن قال : ال«  هِ ـى اللَّ ـلَ عَ  مْ هُ ـبُ اَس حِ وَ 

ادة ـحق هذه الكلمة ، وأول حقها هو عبي النار ، إال إذا قام بـخلود فـال من ـلَّ جَزَّ وَعَـ  هـاللَّ ام ـأم

 . (1) وحـده ال رشيك له (( ـلَّ جَزَّ وَعَـ  هـاللَّ 
حمد ـه مـه إال اللَّ ) ال إلواتة : ووتةى موسَلمانان ـ هةر موسَلمانيَك بيَت ـ كة دةَليَت : 

طوشنت ، هةروةكو  طومان ئةمة رِزطارى دةكات لة سزايى دونيا كة بريتية لةيَب ه (ـرسـول اللَّ 
باوةرِاندا جبةنطيَم تاكو يَتى : فةرمامن ثيَكراوة لةطةأل بفةرمووية  ثيَغةمبةرى خوا

، جا ئةطةر ووتيان ، بةوة  ه (ـرسـول اللَّ  اً حمدـمه وـه إال اللَّ ) ال إلشايةتومان ديَنن و دةَليَن : 
ن و سامانى خؤيان لةسةرم حةرام دةكةن جطة لةوةى كة لةبةر مافيَك لة مافةكانى ئيسالم خويَ

 نةبيَت ، و موحاسةبةكردنيشيان لةالى خواى ثةروةردطار دةميَنيَتةوة .
لة مردن خؤى رِزطار دةكات ، بةآلم رِزطار  ه (ـه إال اللَّ إل ) الجا ئةو كةسةى كة دةَليَت : 

تاهةتايى لة ئاطرى دؤزةخدا لة الى خواى ثةروةردطار ، ئةطةر هةَلنةستيَت نابيَت لة مانةوةى هة

                                                
(1)

 ي ( .ـي : الوجه الثانـريط الثانـ) رحلة النور : الش 
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بة مافةكانى ئةم ووشةية ، يةكةمني مافيشى ئةوةية كة ثةرستشى خواى ثةروةردطار بكات كة 
 هيض هاوةَليَكى نية .

وة كردةوةشى كردووة هؤكار بؤ ضوونة بةهةشتى بةرينى خواى ثةروةردطار ، هةروةكو 
، هذه  ( 32) النحل :  [اْدُخلُوا اْْلَنذَة بَِما ُكنْتُْم تَْعَملُوَن  ] : ـى الَعَتَـ ه ـ)) قال اللَّ فةرموويةتى : 

ا جاء ـان ، كمـهو اإليمحة ـال الصالـالباء هنا سببيه يعني بسبب عملكم الصالح ، وأعظم األعم

،  ـى الَعَتَوَ كَارَبَتَـ ه ـان باللَّ ـال ؟ قال : إيمـحديث الصحيح أن النبي سأله رجل عن أفضل األعمـي الـف

 .ه بالعمل ، ال ا يظن بعض الناس أنه ال عالقة لـان عمل قلبي ُمْش كمـاإليم

 .ه ورسوله ـان باللَّ ـ: البد من أن يتحرك القلب باإليم أوالً  ان :ـاإليم

ى البدن ـي القلب ، أن يظهر ذلك علـان الذي وقر فـرن مع هذا اإليمـثم البد أن يقت

، نص قاطع  [اْدُخلُوا اْْلَنذَة بَِما ُكنُْتْم تَْعَملُوَن  ]:  ـى الَعَتَو كَارَبَتَـ جوارح ، لذلك فقوله ـوال

 . (1) ي ... ((ـجنة ليس بمجرد األمانـريح بأن دخول الـص
: ى ـ، ثيت [ادُْخلُوا اْْلَنذَة بَِما ُكنْتُْم تَْعَملُوَن  ]ةتى : ـفةرمووي رواى ثةروةردطاـواتة : خ

ورةترين واتة : بةهؤى كردةوة ضاكةكانتانةوة ، طةـة ،  ) سببية ( يـةدا ، هؤكارليَر ) الباء (
دا هاتووة : كة ـ ) صحيح (فةرموودةى كردةوةى ضاكيش بريتية لةئيمان ، هةروةكو لة

ثيَاويَك ثرسيارى ليَكرد سةبارةت بة ضاكرتين كردةوة ؟ ئةويش فةرمووى :  ثيَغةمبةرى خوا 
 ئيمان هيَنان بةخواى ثةروةردطار .

ئيمان كردوةيةكى دَلة ، نةك وةكو هةنديَك خةَلك طومانى واية كة هيض ثةيوةنديةكى بة 
 خيَر .كردةوةوة نية !!! نة

يةكةم : ثيَويستة جبوَليَتةوة بةو ئيمانةى كة تيَيداية بة خواى دا : و باوةرِ ئيمانلة 
 . ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى 

كردةوة و يَطري بووة كردةوة هةبيَت ، و لةدَلدا جةثاشان ثيَويستة لةطةأل ئةم ئيمانةدا كة ل
وا اْْلَنذَة بَِما اْدُخلُ  ]ئةندامةكانى لةشدا دةركةويَت ، بؤية خواى ثةروةردطار فةرموويةتى : 

                                                
(1)

 ي ( .ـ، الوجه الثان 11ريط / ـهدى والنور : الشـ) سلسلة ال 
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، دةقيَكى يةكاليى كةرةوة ، و رِاشكاوة لةسةر ئةوةى كة ضوونة بةهةشت  [ُكنُْتْم تَْعَملُوَن 
 تةنها بة ئاوات و خةونةكان نية !!!

ى بعض الناس ، ويتوهم أنه ـحديث قد ُيْشكُِل علـ)) واعلم أن هذا الوة فةرموويةتى : 

ورِثْتُُموَها بَِما ُكنْتُْم تَْعَملُوَن  ] : ـى الَعَتَـ خالف لقوله ـم
ُ
 ( 72) الزخرف :  [َوتِلَْك اْْلَنذُة الذِِت أ
جنة بالعمل ، وقد أجيب بأجوبة : ـى أن دخول الـونحوها من اآليات واألحاديث الدالة عل

ي ـوالباء ف ة ،ـحديث : ) بعمله ( هي باء الثمنيَّ ـي الـي قوله فـى الصواب : أن الباء فـها إلـأقرب

لدخول  اً جنة ولكنه ليس ثمنـأن العمل الصالح سبب ال بد منه لدخول ال: اآلية باء السببية ، أي 

مقيم والدرجات ... (( ـفيها من النعيم ال جنة .. وماـال
(1) . 

موسَلمانان ناديارى هةبيَت ، رموودةية لةالى زؤريَك لةواتة : وة ئةوةش بزانة رِةنطة ئةم فة
َوتِلَْك  ]ئةوة بكةن كة ثيَضةوانةى ووتةى خواى ثةروةردطارة كة فةرموويةتى :  وة طومانى

ورِثْتُُموَها بَِما ُكنْتُْم تَْعَملُوَن 
ُ
، لة طةأل هاوشيَوةكانى لةو ئايةت و فةرموودانةى  [اْْلَنذُة الذِِت أ

بةضةند شيَوةيةك بةهةشت بةهؤى كردةوةكانةوةية ، وة زانايان  ةوة دةكةن كة ضوونةكة باس ل
ةيدا ـلة ووتةك اء (ـ) البؤ رِاستى ئةوةية كة : ثيَتى ـان بـان داوةتةوة ، نزيكرتينيـوةآلمى ئةوةي
 ) الباء (ئايةتةكةدا ثيتى ة ، بةآلم لةـ (بائى نرخييَت  ة :ـ) باء الثمنيَّ فةرموودةكةدا لة ) بعمله (

ن هؤكاريَكى ثيَويسنت بؤ ضوونة بةهةشتةوة ، ، واتة : كردةوة ضاكةكا (هؤكاريَتية  سببية : )بؤ 
 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 ثةيوةست 
ى صاَلحى ئةم ئوممةتةية ، هةروةك بةيةكن ، كة ئةوةش بؤضوونى ثيَشةوايان و ثيَشني و سةلةف

)) و من جهة فةرموويةتى :  ) البوطي (ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة وةآلمدانةوةى بؤ 

لخ . فلم يفتنا ذلك مطلقاً بحمد إهم أن االقتداء ... (( ـفاترى علينا بقوله : )) وـأخرى فقد افت

ا ازداد ـازداد حباً له ، و أنه كلم  مسلم اتباعاً للنبيـازداد الا ـن أنه كلمـه بل نعلم علم اليقيـاللَّ 

                                                
(1)

 ( . 2602حديث رقم : ـ: ال، لشلبانـي ) الصحيحة  
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،  (1) اماً ((ـمـالعمل الصالح تان ، وـا أمران متالزمان كاإليمـ، فهم  حباً له ازداد اتباعاً له
ضووة كة ياد وة ئةوةيان لة ))واتة : وة لة اليةكى ترةوة خبتى بةدةمةوة كردووين بةو ووتةيةى : 

، نةخيَر ـ شوكر بؤ خواى ثةروةردطار ـ ئةوةمان هةرطيز لةياد نةضووة ، (( السايكردن ... هتد 
زياد  بةَلكو دةزانني ، و دَلنياشني لةوةى كة تاكو موسَلمان شويَنكةوتنى بؤ ثيَغةمبةرى خوا 

بكات ، خؤشةويستى بؤى زياد دةكات ، وة تاكو خؤشةويستيشى بؤى زياد بكات ، 
ويَنكةوتنى بؤى زياد دةكات ، ضونكة ئةو دووة دووشتى ثةيوةسنت بةيةكةوة ، وةكو ثةيوةستى ش

 ئيمان و كردةوةى ضاك بةيةكةوة .
ةى كة بؤ رِاوبؤضوونى ئةم ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ضية بؤ ئةو ثيَناسةي سآيةم :

 ؟ جنان ((ـللسان والتصديق بالان هو اإلقرار باـ)) أن اإليمهاتووة : ئيمان دةكريَت و تيَيدا
رار ان : إقـ)) اإليمئةطةر بووتريَت رِاست و دروستى ئةو ثيَناسةى ضية كة تيَيدا هاتووة : 

واتة : ئيمان بريتية لة : دان ثيانانى زمان ، و بةرِاست  جنان ؟! ((ـباللسان ، و تصديق بال
دانانى دأل ؟! كة كردةوةى تيَدا نية ، و ليَى دةركراوة !! 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 سةلةفى صاَلحى ئوممةت دادةنيَت 
، و بة ثيَضةوانةى زؤرينةى زانايانى دةزانيَت ، كة ئةمةش خؤى لة خؤيدا : هاودةنطى ئةم 

ة لة ثيَشةوايةية لة طةأل زانايانى ثيَشني و سةلةفى صاَلح و زانايان لةوةى كة كردةوة بةشيَك
 ئيمان ، بة ثيَضةوانةى ئةوةى كة ئةم ثايةدارةى ثآ تؤمةتبار دةكريَت !!!

)) هذا ووتةكةش ئةوةية كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بةرِةمحةت بيَت ـ تيَيدا فةرموويةتى : 

لِف َوَج ـمـِة والـحنفيَّ ـَمذَهُب ال ِة ِخالفاً للسَّ َمَد ـوأحالك والشافعيِّ ـِر األئمِة ، َكمـاِهيـمـاُتريديَّ

 ى اإلقراِر والتَّصديِق : الَعمُل باألركاِن .ـإنَّ هؤالِء زادوا علِرِهم ، فـواألوزاعي  َوَغي

                                                
(1)

 . ( http://www.sahab.net/forums/showthre...805#post724805 )  الرابط :  

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?p=724805#post724805
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ارُح ـ يعني ابن أبا ذَ ـِن اختالفاً ُصورياً َكمـمذهبيـن الـالُف َبيخـَولَيَس ال ي العز ـَهَب إليِه الشَّ

ِة أن ـ ىالَعَتَهُ ـهُ اللَّمَـ رَحِ حنفي شارح الطحاويةـال رةِ ال ـى أنَّ ُمرتكَِب الَكبيـميعاً اتَّفقوا علـهم َج ـَّ بُِحجَّ

بُه وإن شاَء َعفا َعنُه ، فإنَّ هذا االتِّفاَق وإن ـي مشيئِة اللَّ ـاِن ، وأنَّه فـخُرُج َعن اإليمـيَ  ه إن شاَء َعذَّ

ي إنكارهم أنَّ ـخالفًة َحقيقيًَّة فـمُ ِر ـاهيـَن للجمـخالِفيـَر مُ ـحنفيَة لو كانوا َغيـَكاَن َصحيحاً فإنَّ ال

اَن َيزيُد َوَينُقُص ، وأنَّ زيادتُه بالطاعِة َوَنقَصُه ـى أنَّ اإليمـاِن ؛ التَّفقوا َمَعُهم علـالَعَمَل من اإليم

نِة واآلثاِر السلفيَِّة علـبال أن َيكوَن  ى ذلك ... ُثمَّ كيف َيِصحُّ ـمعصيَِة ، َمَع َتظافِر أِدلَِّة الكتاِب والسُّ

ي بكٍر ـاِن أبـي كإيمـانـجيزوَن ألفَجِر واحٍد منهم أن َيقوَل : إيمـمذكوُر ُصورياً َوهم يُ ـخالُف الـال

ديق ، َبل كإيم ، َكيَف وُهم  ـالمُ السَّالةُ وَالصَّ هِمُعَلَيْـ ريَل وميكائيَل ـَن َوِجبـمرسليـاِن األنبياِء والـالص 

ا َكاَن فاِسقاً فاِجراً ـ أن َيُقوَل : أنا مؤمٌن إن شاَء ـِجيزوَن ألَحِدِهم ـ َمهمـال يُ بِناًء عىل َمذَهبِِهم هذا 

ِيَن إِذَا ذُكَِر  ] يقوُل : ـ لَّجَوَ زَّعَـ ه ـ، بل َيقوُل : أنا مؤمٌن حقاً ، واللَّ  ـى الَعَتَـ ُه ـاللَّ  إِنذَما الُْمْؤمِنُوَن اَّلذ
 ِ ُوَن اَّلذ ُ وَِجلَْت قُلُوبُُهْم ِإَوذَا تُلِيَْت َعلَيِْهْم آيَاتُُه زَاَدتُْهْم إِيَمانًا ولَََعَ َرب ِهِْم َيتََوَّكذ يَن يُقِيُموَن اَّللذ

ولَئَِك ُهُم الْمُ 
ُ
ا َرزَْقنَاُهْم ُينْفُِقوَن أ ََلةَ َومِمذ ا الصذ ْصَدُق  ]( ،  4ـ  2) األنفال :  [ْؤمِنُوَن َحقًّ

َ
َوَمْن أ

ِ قِيًَل   . (1) ( (( 122) النساء :  [ِمَن اَّللذ

                                                
(1)

 ( . 2: هامش ،  63ـ  62ي : ـشلبان، لرح وتعليق ـ) العقيدة الطحاوية ش 

ان : هـو اإلقـرار باللسـان ـواإليمـ »ى قـول الطحـاوي : ـمعلقـًا علـ ـ  هُـاللَّ هُمَحِـ رَ( ابن باز ) قال الشيخ 

ــ ــه ) أهــل: ))  «جنان ـوالتصــديق بال ــذي علي ــوٌر !! والصــواب ال ــه نظــر وُقُص ــف في الســنة  هــذا التعري

ى ذلـك ـمعصية . واألدلـة علــان قوٌل وعمٌل واعتقاٌد ، يزيد بالطاعة وينقص بالــاعة ( : أن اإليمـجمـوال

ارح ابن أبـحصـمن الكتاب والسنة أكثر من أن ت ملة منها ، فراجعها إن شئت . ـي العز جـر . وقد ذكر الشَّ

، بل  اً ن ) أهل السنة ( فيه لفظي  ـخالف بينهم وبيـمرجئة . وليس الـول الان هو قـوإخراج العمل من اإليم

مرجئة ( ، ـم ) أهل السنة ( وكالم ) الـرة ، يعلمها من تدبر كالـرتب عليه أحكام كثيـلفظي ومعنوي ، ويت

 ( . 60ص، ى العقيدة الطحاوية ـمستعان (( ) نقاًل عن تعليق الشيخ علـه الـواللَّ 
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ةفى صاَلح و سةلريديةكانة بةثيَضةوانةى ثيَشني وماتوواتة : ئةمة بؤضوونى حةنةفى و
ةوانة لةسةر ني ئئةوزاعى ، و جطة لةوانيشة كة دةبينثيَشةوايان مالك ، وشافعى ، وئةمحةد ، و

 كردووة .دانثيانان ، و بةرِاستداناندا ، كردةوة كردنيان بةئةركانةكان وئةندامةكان زياد
ئةم جياوازيةش لة نيَوان ئةم دوو بؤضوونةدا جياوازيةكى شيَوةيى و رِووكةش نية ، هةروةكو 

ت ، كة هةستاوة بة بة رِةمحةت بيَ حنفي (ـي العز الـ) ابن أبرِوونكةرةوةى كتيَبةكة ـ واتة : 
ـ فةرموويةتى ، بةبيانووى ئةوةى كة هةردوو  ) عقيدة الطحاوية (رِوونكردنةوةى كتيَبى 

مةزهةبةكة يةك دةنطن لةسةر ئةوةى كة كةسانى خاوةن تاوانة طةورةكان لة ئيمان ناضنة دةروة 
هةبيَت سزايان  ـآل بةو تاوانةيان ، بةَلكو دةكةونة ويستى خواى ثةروةردطارةوة ، ئةطةر ويستى

دةدات ، وة ئةطةر بيةويَت ليَيان خؤش دةبيَت ، سةرةرِاى ئةوةى كة ئةم يةك دةنطية دروستة ، 
بةآلم حةنةفى مةزهةبةكان ئةطةر ثيَضةوانةى ئةوانة نةبوونايةتةوة ، بة شيَوةيةكى حةقيقى لة 

ط دةبوون لة طةَلياندا نكوَليكردنيان لةوةى كة ئيمان بةشيَك بيَت لة ئيمان !!! ئةوا هاودةن
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 .
يَت كة ئةو جياوازية شيَوةيى و رِوكةشية ، كةضى دةبينيت ئةوان ثاشان ضؤن رِاستة بووتر

بةدروستى دةزانن كة خراثرتين و سةركةشرتين كةسيان بليَت : ئيمانى من وةكو ئيمانى ئةبو 
بةكرى صديقة ، بةَلكو وةكو ئيمانى ثيَغةمبةران و نيَردراوانى خواى ثةروةردطار جربيل و 

، ضؤن ووتنى ئةوة دروست و رِةواية كة بووتريَت جياوازيةكةيان  ـ المُالسَّوَ الةُالصَّ مُهِيْلَـ عَميكائيلة 
شيَوةيى و رِووكةشى !!! لة كاتيَكدا ئةوان لةسةر ئةم بؤضوونةيان ئةوة بينا دةكةن كة رِيَطة 
نادةن بة يةكيَكيان ـ تةنانةت ئةطةر فاسقرتين كةسيش بيَت ـ بَليَت : من ئيماندارم ـ ئةطةر 

ةق من ئيماندارم ، كةضى ت ـ بةَلكو دةبيَت بَليَت : بةحتةروةردطار ويستى لةسةر بيَخواى ث
ِينَ  ]خواى ثةروةردطار فةرموويةتى :  َوَمْن  ]، وة فةرموويةتى :  [ ... إِنذَما الُْمْؤمِنُوَن اَّلذ

ِ قِيًَل  ْصَدُق ِمَن اَّللذ
َ
 . [أ
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ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ : ئاشكرا دةبيَت كة  كؤى ئةوةى خرايةرِوو ئةوة ةل
ئيمان دةزانيَت ، و ئةوةش كة سةبارةتى دةووتريَت لة ثرِوثاطةندة باوةرِ و كردةوة بة بةشيَك لة 

بةدةر هيضى تر نية ، و تؤمةتيَكى بآ بنةواية بؤ ئةم ثيَشةواية دةكريَت ، و ثيَضةوانةى ئةو 
 يانيدا فةرموويةتى .هةموو ووتانةية كة لة ذ

، ئةوةية كة جا ئةطةر زانرا و ئاشكرابوو كة بؤضوونى ثيَشةوا ئةلباني ـ بة رِةمحةت بيَت ـ 
و ئةم تاوانة ئيمان دةزانيَت ، باشة بابزانني : بؤضى تؤمةتبار دةكريَت كردةوة بة بةشيَك لة

 !!!ت ؟نيَئيمان نازاكة طوايا : كردةوة بة بةشيَك لة ثاألناقؤآليةى دةدريَتة
وةآلمى ئةم ثرسيارة دةووتريَت : طةورةترين شتيَك كة تؤمةتباركاران ثيَشةواى ثآ  لة

تؤمةتبار دةكةن ، يان هؤكارى ئةو تؤمةتباركردنةية ، ووتةيةكى ثيَشةوا ئةلبانية كة لة 
ت : زؤريَك لة ووتار و دةرس ، و نووسينةكانيدا دةرى دةبرِيَت ، كة ئةويش ئةوةية كة دةفةرموويَ

، ئةم ووتةيةش ـ لة ديد و بؤضوونى ئةو جؤرة كةسانة ـ  ان ((ـال اإليمـرط لكمـ)) العمل ش
يَت !!! بةوةش هاودةنط ئيمان نازانةوا ئةلبانى كردةوة بة بةشيَك لةئةوة دةطةيةنيَت كة ثيَش

 !!دةبيَت لةطةأل طروثى مورجيئة كة كردةوة لةئيمان دةردةكةن !
 هةلَسةنطاندنى بةو ،  ةيةـى ئةم ووتنارِاست استى وكردنى رِبؤ ئاشكرابؤية 

ـ  ثشتيوانى خواى ثةروةردطاربةـ  ئاشكراكردنى ئةم طومانة و، يَوةرِيَكى زانستيانة ث
 : رِووضةند رِوونكردنةوةيةك دةخريَتة

ال ـرط لكمـحة شـال الصالـ) األعمبةكارهيَنانى ئةم برِطةية  : يةكةم رِوونكردنةوةى

 كاتى بةرثةرضدانةوةى ئةو نةيارانة كة بةتاوان موسَلمانان تةكفري دةكةن :لة ان (ـاإليم
شويَنى  وسَلمان هةر ووتة و طوفتاريَك لةكاتى ليَكدانةوةيدا لةدادوةرى لةوةداية كة م

 ان و رِةخنةطران ئةوةيان رِةضاوليَرةشدا وةكو هةموو جيَطاكانى تر دةبوايا نةياردابنيَت ،  يداخؤ
ةوة و كاتى بةرثةرضدانـ بة رِةمحةت بيَت ـ بة زؤرى لة ة ئةم ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانىبكرداية ك

ةكانى خةواريج و بريؤضكأل هةَلطران يان كاريطةربووان بةطةتاوتويَكردنى بابةتةكان لة
دةهيَنيَت ، ضونكة ئةو طروثانة دةَليَن : ئيمان يةك بةش و ثارضةية ، بة موعتةزيلة بةكار

نةمانى بةسةردا ديَت !!! بة بةشيَك ليَى ئيمانةكة ثووضةلَ وبةتاأل دةبيَتةوة ، و نةمانى هةر
زانايانى سةلةف ، بؤية دةبينيت ، ئةم يَضةوانةى بؤضوونى ئةهلى سوننة وجةماعة ، وث
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رطاً ـون الصالة شجواب عن كـ)) فأين الكاتى بةرثةرض دانةوةيان دةيفةرموو : ثيَشةواية لة

ال ، ـرط كمـحة كلها شـال الصالـرط كمـال ، فإن األعمـأي : ليس فقط شة اإليمـان ؟ لصح

، واتة : جا كوا وةآلمى ئةوةى كة نويَذ مةرجة بؤ  (1) معتزلة ... ((ـللخوارج ، وال اخالف
دروستى ئيمان ؟ واتة ئةوةى كة تةنها مةرج نية بؤ كامَليَتى ، ضونكة كردةوة ضاكةكان هةموو 

 بة ثيَضةوانةى بؤضوونى خةواريج و موعتةزيلةكان .مةرجى كامَليَتني ، 
ةوة ئةو دةرةجنامةى سةرةوةمان جا ئةطةر ديقةتى ئةم ووتةيةى ثيَشةوا بدةين و ليَى ووردبين

انة ، نةك دةبيَتةوة ، كة باسةكة باسى ثيَضةوانة بوونةوةى خةواريج و موعتةزيلةكلةال رِوون
 ئيمان ، هةروةك ووتراوة !!! حةقيقةتىدان بة دةركردنى كردةوة لة حوكم

ووتةيةكيدا ئةوة ئاشكرا دةكات كة جياوازى يش لة حكمي (ـحافظ الـ) الئةوةتا ثيَشةوا 
رط ـ) شباسى ئةوةى كة كردةوة نى ثيَشني و زانايانى سةلةف ، لةطةأل الرِيَبوواندا لةبؤضوو

ال ـجعلوا كل األعمـيم ـ)) أن السلف لية ئةوةية كة :  رط الصحة (ـ) شة يان ـ ال (ـالكم

ا قال عمر بن عبد العزيز فيها : ـال ، كمـي الكمـرطا فـر منها شـي الصحة ، بل جعلوا كثيـرطا فـش

معتزلة : جعلوها ـان . والـم يستكمل اإليمـم يستكملها لـان ، ومن لـمن استكملها استكمل اإليم

وازيش لة نيَوان ئةمة و ووتةى ثيَشني و ، واتة : وة جيا ه أعلم ((ـي الصحة ، واللَّ ـرطا فـكلها ش
سةلةفى صاَلح ئةوةية كة : سةلةفى صاَلح هةموو كردةوةكانيان بة مةرج دانةناوة بؤ دروستى 

ى كورِى ـ ) عمر (ئيمان ، بةَلكو زؤريَكيان بةمةرج داناوة بؤ كةماَلى ئيمان ، هةروةكو ثيَشةوا 
ةواوى بكات ئةوا ئيمانةكةى ى : ئةو كةسةى تكردةوةكان فةرموويةترةت بةسةبة ) عبدالعزيز (

كردووة ، وة ئةو كةسةش كة تةواوى نةكردووة ئةوا ئيمانةكةى كامأل و تةواو نةكردووة ، كامَل
بةآلم لة بةرامبةريشدا ، موعتةزيلةكان : هةموو كردةوةكانيان بة مةرج داناوة بؤ دروستى 

 ئيمان ، خواى ثةروةردطاريش زاناترة .
ئةوة بيَت كة كردةوة لةئيمان دةربكات !!! ضونكة  حافظ (ـ) البآ ئةوةش مةبةستى ثيَشةوا 

ضةند ثةرِةيةكى ثيَشرت لةو ووتةيةى ئةوة ئاشكرا دةكات كة : ئةطةر ئيمان بة تةنها باس لة
                                                

(1)
 ( . 42: ص  ، لشلبانـي ) حكم تارك الصالة 
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سوننةتى ثيَغةمبةرى ، ثاشان بةَلطةى قورئانى ثريؤز وى هةموو ئايينة يَبكريَت ئةوا مةبةست ث
ماندا كة دةَليَن : ثيَناسةى ئيةستى سةلةف و ثيَشني دةزانيَت لةمةب، هةر ئةوةش بة ا خو

كو هةنديَكيان كؤرِاى هاوةآلن ئيمان ... بةَلئيمان ووتة وكردةوةية وهةموو كردةوةكانيش بةشن لة
ينكارى جطة لةويش ... وة ئشافعى و زانايانى لةسةر ئةوة دةطيَرِنةوة وةك ثيَشةواوشويَنكةوتوان و

نراويان زانيوة ووتةيةكى داهيَدووة لةسةر ئةوانةى كة كردةوة لةئيمان دةردةكةن و بةئةوةشيان كر
و  ) النسائي (صحيحةكةيدا ... وة كردةوةى ثيَشةوا ... هةر ئةوةش بةمةبةستى ثيَشةوا بوخارى لة

ن بؤ و ثيَناسةشياسوننةنةكةياندا دةزانيَت ... هةتا دواى باسةكةى ... ئةيش لة رمذي (ـ) الت
حديث ـ)) وكالم أئمة الالرِيَبوونة ، هةروةكو فةرموويةتى : بةرثةرضدانةوةى طومرِايان و

ى أهل ـا قصدوه بذلك الرد علـمـي كتبهم يطول ذكره ، وهو معلوم مشهور ، ومـمهم فـوتراج

ئةوةى كة لة  طةأليانى ئةهلى حةديس ، لة، واتة : وة ووتةى ثيَشةوا من قال : ... ((ـالبدع م
كتيَبةكانيان باسيان ليَوة كردووة ، باسكردنى درِيَذة دةكيَشيَت ، زانرا و بةربآلويشة ، بةآلم 
ئةوةى مةبةستى ئةوان بيَت لةو ووتانةياندا : بةرثةرضدانةوةى ئةهلى بيدةع و بيدعةكارانة ، 

 لةوانةى كة ووتوويانة ... هتد .
سةلةفى صاَلح بةرثةرضيان داونةتةوة ، لةوانةى كة  دواتر باسى ئةوانة دةكات كة ثيَشني و

خواى !!! يان دةَليَن : تةنها زانني ومةعريفةية بةدةَليَن : ئيمان تةنها بةرِاست دانانى دَلة 
دانثيانانى زمان بآ بوونى بريوباوةرِى دأل ةى كة دةَليَن : ئيمان بريتية لةثةروةردطار !!! وة ئةوان

دانثيانان زمانة !!! وة خةوارجيةكانيش ة : بةرِاست دانانى دأل و ووتن ويان!!! وة ئةوانةش كة ووتوو
تةوة ـ سوننةت بن يان فةرز ـ ، طويَرِايةَليةكان دةطريَويانة : ئيمان : هةموو عيبادةت وكة ووتو

موعتةزيلة ى جوبائى و!! ثاشان بؤضوونيَكى ئيمانةكة بةتاأل دةكاتةوة !نةمانى هةر بةشو
 !!! (1)يَنيَتةوة بةصريةكانيش د
يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةرةرِاى ئةوةى كردةوةكانى رِووكةشيش  ر (ـ) ابن عبدالبوة ثيَشةوا 

ه إذا ـاللَّ  ي مشيئةـن فـمسلميـم يصل من الـ)) من لبة بةشيَك لة ئيمان دةزانيَت ، فةرموويةتى : 

                                                
(1)

 ( . 602ـ  2/597: ، للحكمي ) معارج القبول  
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معتزلة ـم يعمل ، و هذا يرد قول الـلمقرًا ، و إن  مصدقاً  حمد ـا جاء به مـكان موحدًا مؤمناً بم

رها (( ـخوارج بأسـالو
ويستى خواى ذيَر ، واتة : ئةوةى نويَذنةكات لة موسَلمانان لة  (1)

ثيَهاتووة   حمد (ـ) مثةروةردطاردا دةبيَت ، ئةطةر يةكخواثةرست و ئيمانى هةبيَت بةوةى كة 
كردةوةش نةكات ، وة ئةمةش تةواوى ووتةى بةرِاستى بزانيَت ، دانيشى ثيابنات ، ئةطةرضى  ، و

 موعتةزيلة و خةواريج رِةت دةكاتةوة .
ى ليَكدانةوةى ووتةى كاتكةواتة ئةبيَت جيَطة وشويَنى بةكارهيَنانى ووتة رِةضاوبكريَت ، لة

، واتة : هةموو  ) لُِكلِّ َمَقاٍم َمَقاٌل (طشتطري نةكريَت ، ضونكة هةروةكو ووتراوة : زانايان ، و
 يَطة و شويَنيَك ووتةى تايبةت بةخؤى هةية .ج

دوو  ان (ـال اإليمـرط لكمـحة شـال الصالـ) األعمئةم برِطةية  : دووةم رِوونكردنةوةى

 ثيَشةوا ئةلبانى ثآ تؤمةتبار بكريَت :ى خراثى وةربطرييَت وـ ) الزم (اليةنةية و نابَيَت خوازراو 
سةر ةبيَت ـ واتة : مانايةكى زياد لةهووتةى مرؤظةكان الزمى زؤريَك لة لةوانةية

ثيَويستة ئةم ثيَوةرةى ثيَشةوا انةدا خبوازيَت ـ بؤية لةم جؤرة حاَلةتمةبةستى سةرةكى بيَذةرةكةى 
الزمى ووتةى ضاو بطرين ، كة سةبارةت بة لة ثيَش ) ابن تيمية (شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم و

 اإلنسان نوعان :ى هذا فالزم قول ـ)) وعلزانايان فةرموويةتى : 

جوز ـحق حق و يـجب عليه أن يلتزمه ، فإن الزم الـا يـمـحق : فهذا مـأحدمها : الزم قوله ال

ا يضيفه الناس ـمـر مـوكثي ، أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه ال يمتنع من التزامه بعد ظهوره

 من هذا الباب . ى مذهب األئمةـإل

تناقض ، و د جب التزامه إذ أكثر ما فيه أنه قـذا ال يبحق : فهليس ي : الزم قوله الذي ـوالثان

ن ثـم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره ـر النبييـم غيـقد ثبت أن التناقض واقع من كل عال

د قال لكونه ق ، ه فساده لـم يلتزمهجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر لـد يضاف إليه و إال فال يله فق

 ول و ال يلزمـه .يشعر بفساد ذلك القا يلزمه وهو ال م

                                                
(1)

 ( . 290/ 22: ، البن عبدالبـر ) التمهيد  
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مذهب هل هو مذهب أو ليس بمذهب ؛ هو ـي الزم الـاس في اختالف النـذا التفصيل فوه

ا كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله ، وما ال ـود من إطالق أحـدمها ، فمأج

 . (1) يرضاه فليس قوله وإن كان متناقضا ((
 ثيَية دةردةكةويَت كة خوازراوى ووتةى مرؤظ دوو جؤرة :واتة : وة بةم 
خوازراوى رِةواى ووتةكةى : ئا ئةمةيان ثيَويستة كة ثابةند بيَت ثيَيةوة ،  يةكةميان :

ضونكة خوازراوى رِةوايى رِةواية ، وة دةشتوانريَت ئةوةى بدريَتة ثالَ ئةطةر بزانريَت بة شيَوةيةكة 
بوونى ثيَوةى ، وة زؤريَك لةوةى كة خةَلكانيَك دةيدنة ثانةد نية لةةوة ئاشكرابوو رِيَطرئةطةر ئ

 لةم جؤرةيانة . ثاأل بؤضوونى ثيَشةوايان ئا
خوازراوى نارِةواى ووتةكةى : ئةم جؤرةيان نابيَت ثابةند بكريَت ثيَوةى ، ضونكة  دووةميان :

شةريعةتيشدا ئةوة جيَطر ذيةك بوونةتةوة ، وة لةئةوثةرِى كة بووتريَت ئةوةية كة ووتةكانى د
ةمبةران نةبيَت ، دةكةويَتةوة ، جطة لة ثيَغ ـآة هةموو زانايةك ووتةى دذيةكى لسةمليَنراوة ك

شيَوةيةك بزانريَت كة ئةو كةسة ثابةندى ئةو بؤضوونة دةبيَت ئةطةر ئاشكرا ثاشان ئةطةر بة
يَتة ثاأل دروست نية ئةوةى بدر بكريَت ، ئةوا دةتوانريَت ئةوةى بدريَتة ثاأل ، ئةطةرنة نابَت و

ى نابيَت ثيَوةى ، ضونكة ئةو ووتةيةكى فةرمووة ئةوةئةطةر خراثى بؤ ئاشكرابوو ثابةند
 ثوضةَلى ئةو ووتةية ، بؤية نابيَت بدريَتة ثاَلى .خواستووة ، و بآ ئاطاش بووة لة

بة بؤضوونى لة ثرس و باسى ئةوةى كة خوازراوى ووتة  فراوانيةليَكدانةوة بةم ئةم  ئا
ايى بووتريَت ، بؤية ئةوةى كة هلةوة باشرتة كة يةكيَكيان بة رِة، ؟ بيذةرةكةى دادةنريَت يان نة 

خوازراوى ووتةكةيةتى و ثآى رِازى دةبيَت ئةطةر بؤى ئاشكرا كرا ئةوةش بة ووتةى ئةو دادةنريَت 
ئةو دابنريَت ، ئةطةرضى ، بةآلم ئةوةى كة بيَذةكة ثآى رِازى نابيَت ئةوا ناكريَت بة ووتةى 

 ووتةكانى ثيَضةوانةى يةك بوونةتةوة .
كة لةو برطةيةدا بةكارهيَنراوة بةماناى زاراوةيى زانايانى  رط (ـ) شضونكة ئةطةر ووشةى 

ئوصول ليَك بدريَتةوة ـ كة ئةمةش ليَكدانةوةيةكى هةَلةية بؤ ئةو ووشةية ضونكة ليَرةدا 
اراوةيى كة بة واتاى بةش ديَت ـ بةشيَكة دةكةويَتة دةروةى بةكارهيَنانةكة زمانةوانية نةك ز

                                                
(1)
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دةبيَتةوة !!! ئةو كاتة ئةوة  ماهيةتةوة !!! بةنةمانى ماهيةت وحةقيقةتى شتةكة بةتالَ
 ئيمان دةركراوة !!!ردةوة لة دةرةوةى ئيمانداية و لةدةطةيةنيَت كة ك

الزمةكةى ئةوةية ةخويَنريَتةوة و، ئةوةى ليَد كةمال ليَكدرايةوةيان : كة كردةوة بةئةصل و
 ئيمان !!!، و بةوةش كردةوة دةردةكريَت لة ئيمانة بة بةشيَكى ئةصلى دانةنريَت لةكة كردةو

 نابيَ  :ـ موسلَمانى خواناس و دادوةر ـ كةوابوو 
 يَكدانةوةى ووتةكانى ـ هةروةك لةل تةى ئةم ثيَشةواية وةربطرييَت لةالزمى خراثى وو ـ 1

ووتةكانيدا ـ  لةبةر ئةوةى كة ئةم ثيَشةواية لةخراية رِوو ـ ،  ) ابن تيمية (ووتةكةى ثيَشةوا 
 .ةردةبرِيَت كة كردةوة بةشيَكة لةئيمان ئةطةر هةمووى كؤبكريَتةوة ـ ئةوة د

)) إذا كان والبد ـ خوا بيثاريَزيَت ـ لةم بارةيةوة فةرموويةتى :  ) صالح الفوزان (ثيَشةوا 

ي ـم فـجمع كالم العالـى آخره ، ويـه إلي النقل من أولـل العلم فعليه أن يستوفكالم أه من نقل

ى بعض ، وال يكتفي ـه إلتلف كتبه ؛ حتى يتضح مقصوده ، ويرد بعض كالمخـمسألة من مـال

م ـا لى العالـم مـوء الفهم ، وأن ينسب إلرك الطرف اآلخر ؛ ألن هذا يسبب سـبنقل طرف ويت

، واتة : ئةطةر هةر ثيَويستى كرد ووتةى زانايان بطيَرِدريَتةوة ، ئةوا ثيَويستة  (1) يقصده ((
كانى طةأل كؤكردنةوةى هةموو ووتةوة لة سةرةتاوة تاكو كؤتايى ، لةلةسةرى بةتواوى بيطيَرِيَتة

كتيَبةكانى بةطشتى ، بؤ ئةوةى مةبةست لة ووتةكةى هةموو  زاناكة لةو ثرس و باسةدا لة
كةى ترى واز الكى بطيَرِيَتةوة و اليةيَنيَتةوة بؤ الى يةك ، نةك بيَت ، وة ووتةكانى بطةرِئاشكرا 

بةسى بزانيَت ، ضونكة ئةمة دةبيَتة هؤى تيَطةيشتنى هةَلة ، و ئةوةى ئةو  ليَبيَنيَت ، و بة
 زاناية شتيَكى بدريَتة ثاأل كة مةبةستى نية .
ـل شيخ اإلسالم ابن تيمية )) وقد فصرموويةتى : ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فة

ي كتابه ) اإليمـان ( ، ـا ال مزيد عليه ـ فـان ، وأنه يزيد وينقص ـ بمـال من اإليمـون األعموجه ك

 راجعه من شاء البسط .ـفلي

                                                
 ( . 6ـ  5: ص  ، للدوسـري ) مقدمة رفع الَّلئمة (1)
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رين عاماً ، مقررًا مذهب السلف ، وعقيدة أهل ـأقول : هذا ما كنت كتبته من أكثر من عش

ار ، والناشئة ـجهلة األغمـبعض ال ي اليومـان ، ثـم يأتـي مسـائل اإليمـحمد ـ فـه الـالسنة ـ وللَّ 

مشتكى من سوء ما هم عليه من جهالة وضاللة ـه الـى اللَّ ـإلرموننا باإلرجاء !! فـالصغار : في

ت ـ بة ة رِةمحةت بيَـ ب ) ابن تيمية (، واتة : ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم  (1) وغثاء ((
ةوةى ئاشكرا كردووة كة كردةوة لةئيمانة ، و ئةوةش كة شيَوةيةكى تيَروتةسةل رِووى ئدريَذى و بة

يدا ، جا  ان (ـ) اإليمكةم دةكات ـ بةشيَوةيةك كة هيض زيادةى نةخريَتةسةر ـ لة كتيَبى زياد و
 هةركةس دريَذةى ئةو باسةى دةويَت با بؤى بطةرِيَتةوة .

: هةر ئةمةية كة منيش بيست ساأل لةمةو  (ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  )دةَليَم 
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 

نيَكى نةزانى ناديار ، و هةرزةى منداَلكار ديَن ، تؤمةتبارمان دةكةن بة ئريجا !!! جا كةسا
سكاآلى ئةوة بؤ الى خواى ثةروةردطار بةرزدةكةينةوة ، بةرامبةر بة هةموو ئةو خراثيةى كة لة 

 سةرين ، لة نةزانني ، طومرِايى ، و بيَنرخى و سوكيَتيان .
ة ووتةيةك بووتريَت سةبارةت بةم برِطةية ـ دةتوانريَت بؤية ئةطةر ـ هةر ثيَويست بكات ك

شيَوةيةك ية هةَلةيةكى زمانةوانية ، باشرتوابوو كة بةبووتريَت : كة بةكارهيَنانى ئةم برِطة
 ية ، نةك ئةوةى كة بووتريَت :زفةبووتراية خوازراوى خراثى نةبواية واتة : هةَلةكة ل

 !!! (مةرجةئة !!!  )طةأل غوالتى هاودةنطة لة
 يان : ووتةكةى ووتةى مورجيئةية !!!

 يان : كةوتووةتة ذيَر كاريطةرى مورجيئة !!!!
وو لة درؤ و بوختيان و تؤمةتباركردنى ثيَشةوا ئةلبانى ن ئريجاى تيَداية !!! كة هةر هةميا

 َكَُبَْت ََكَِمةً  ]نةبيَت ـ بة رِةمحةت بيَت ـ هيضى تر نية ، خواى ثةروةردطار فةرموويةتى : 
فَْواهِهِْم إِْن َيُقولُوَن إَِلذ َكِذبًا 

َ
 . ( 5) الكهف :  [ََتُْرُج مِْن أ

                                                
(1)
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دةبيَت  دريَتةوة ، بةَلكوة واتاى زاراوةيى ئوصوَلى ليَك بب رط (ـ) شوة نابيَت : ووشةى  ـ 2
بةشيَكة دةوة ماهيةت ديَتةوة ـ واتة : كربة واتاى زمانةوانى ليَكبدريَتةوة كة بةواتاى بةشيَك لة

ئيمان ـ ضونكة بةكارهيَنانى زانايان بؤ ئةم ووشةية بة واتا زمانةوانيةكةيةتى نةك لة
 زاراوةييةكةى ، جا بةئاطا بة !!!

ضونكة ئةطةر بةو واتاية بيَت كة ئةوان ليَكى دةدةنةوة و بيَذةرةكةى بة هةَلة دةخةنةوة ، 
، ئةجمارةيان زانايان تؤمةتبار دةكةن بةوةى ئةو رِؤذيَك ديَك كةسانيَكى ترى نةزانكار ثةيدا دةبن 
 ان (( !!!ـرط لصحة اإليمـا شـ)) األعمكة بريؤضكةى خةوارجيان هةية لةوةى كة دةَليَن : 

،  ... (( ، وَ  مُ َد عَ الْ  هِ مِ َد عَ  نْ مِ  ونُ كُ ا يَ مَ  وَ هُ  ))لة ئوصوَلدا وا ثيَناسةكراوة كة  رط (ـ) شضونكة 
سةر ماهيةت دةدريَت بة بةتاَلى !!! كةواتة بةنةبوونى بةنبوونى حوكم لةواتة : ئةو شتةية كة 
سةر ئيمانةكة دةدريَت بة بةتاَلى ، و ة لةئيمان ، حوكم لةـ رط (ـ) شهةر كردةوةيةك كة 

 نةمانى !!! كة ئةمةش بؤضوونى خةوارجية طومرِاكانة !!!
ـ بة واتاى زمانةوانى ليَك  رط (ـ) شليَكدانةوةى ئةم ووشةية ـ واتة : بؤية دةبيَت لة
طؤميَك دةرمان دةكات ، كةضى دةماخناتة تاى زاراوةيى ئوصوَلى ، ضونكة لةبدريَتةوة نةك بة وا

 ى لةو قوَلرتةوة !!و زؤنطاويَك طؤميَك
) ربيع بن هادي ، و  ن (ـ) ابن عثيميهةر لةبةر هؤكارى لةم جؤرةية دةبينني زانايان ، وةك : 

تنةوةمان دةدةن لةو زاراوانةى ، هانى دووركةو ) الراجحي (، و  السحيمي ()  ، و ي (ـمدخلـال
رط الصحة ، و جنس العمل ... ـال ، و شـرط الكمـ) شواتاكانياندا ، وةكو كةضةند اليةنن ، لة

اليةن الوانى موسَلمانةوة ، نانةوةى ئاشووبيَكى زؤر بوون لة ، ضونكة ئةم ووشانة هؤكارى لخ (إ
، وة ضةندةها كةسى الرِيَبوو بةهةليان زانيوة بؤ  ليَكدانةوةياندا و ثةلةكردنيان لةلةبةر نةزانني

 طةأل ثيَشةوا ئةلبانى كردوويانة !!!ةتباركردنى زانايان ، هةروةكو لةتؤمتانةدان و
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ووتةى زانايانى تردا بةدى اوشيَوةى ئةم ووتةيةى ثيَشةوا لة: ه يةميَس رِوونكردنةوةى
 بؤية تؤمةتباركردنى ئةو تؤمةتباركردنى ئةوانيشة :دةكريَت ، 

محةت بيَت ـ كردةوة بة دواى ئةوةى كة ثيَشرت ئةوة رِوونكراوةية كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِة
ةوا ئةلبانى ـ بة بةشيَك لةئيمان دةزانيَت ، و بةرِاشكاوى ئةوة دةخاتةرِوو ، دةبيَت بزانريَت ثيَش

رِاشكاوى بيَت يان بة واتا ـ ، ئةمةى دا ثيَشني وسةلةفى هةية ـ بةةيرِةمحةت بيَت ـ لةم ووتةي
 خوارةوةش ضةند زانايةكن لةو زانايانة :

 ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : ي (ـ) احلـافظ ابن حجر العسقالنثيَشةوا  ـ 1
 َكْونه َيِزيد َوَينُْقص .: ي ـ. َوالثَّانِ  َوَعَمالً  َكْونه َقْوالً : ِن : أََحدمَها ـاَميْ ي َمقَ ـا فِ )) َوالَْكاَلم ُهنَ 

ا الَْقْول : َفالْ  َهاَدَتيْ ـَفأَمَّ ا الَْعَمل : َفالْ  ِن .ـُمَراد بِِه النُّطْق بِالشَّ َما ُهَو َأَعم  ِمْن َعَمل  ُمَراد بِهِ ـَوَأمَّ

يمَ  ي َتْعِريفـأَْدَخَل َذلَِك فِ  َوُمَراد َمنْ  ااِلْعتَِقاد َوالِْعبَاَدات . َجَواِرح ، لِيَْدُخلـالَْقْلب َوالْ  ان َوَمْن ـاإْلِ

 . ـى الَعَتَـ  هِ ـى َما ِعنْداللَّ ـا ُهَو بِالنَّظَِر إِلَ ـَنَفاُه إِنَّمَ 

َلف َقالُوا ُهَو اِْعتَِقاد بِالَْقْلِب ، َوُنطْق بِاللَِّساِن ، َوَعَمل بِاأْلَْرَكاِن ، َوأََراُدوا بَِذلَِك أَنَّ  َفالسَّ

ِ ِمْن ُهنَـا َنَشأَ َثمَّ الْقَ وَ  الِِه .ـي َكمَ ـْرط فِ ـال َش ـاأْلَْعمَ  َياَدِة َوالنَّْقص َكَمـا َسيَأْت  ي .ـْول بِالزِّ

ُمْعتَِزلَة َقالُوا : ـَفَقْط . َوالْ  َو ُنطْقق َفَقْط . َوالَْكَراِميَّة َقالُوا : هُ َو اِْعتَِقاد َوُنطْ ُمْرِجئَة َقالُوا : هُ ـَوالْ 

 َوااِلْعتَِقاد . ُهَو الَْعَمل َوالنُّطْق

َلف : َأنـَوالَْفاِرق َبيْنهْم َوَبيْ  تـفِ  اً ْرطـال َش ـاأْلَْعمَ  ُهْم َجَعُلواـَّ ن السَّ َلف َجَعُلوَها ي ِصحَّ ه ، َوالسَّ

ط   اً رَشْ
ئةوةى كة كيَكيان : ، واتة : ووتةكانيش ليَرةدا دوو تةوةر دةطرنةوة : ية (1) الِِه ((ـَكمَ  يـفِ

 كةم دةكات .دووةميشيان : ئةوةى كة زياد و كردةوةية ،ئيمان ووتة و
وة سةبارةت  هيَنانى هةردوو شايةتومانةكةية .ى ووتن ويَسةبارةت بةووتة : مةبةست ث

و  رِى طشتطريترة لةكردةوةى دأل وئةندامةكان ، بؤ ئةوةى بريوباوةيَبةكردةوة : مةبةست ث
وة مةبةستى ئةوةى كة ببةشيَكى داناوة لة ثيَناسةى ئيمان ، و  .ثةرستشةكانيش بطريَتةوة 

 .ةوةى كة لةالى خواى ثةروةردطارة رِوانيان بؤ ئيَكى دانةناوة ، تةنها بريتية لةئةوةش كة بةبةش
                                                

(1)
 ( . 9صفحة :  ،جزء األول ـ، ال يـالبن حجر العسقالن،  ) فتح الباري 
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اوةرِى دأل ، و ووتنى بةزمان ، وبريب فةرموويانة : بريتية لةو سةلةفى صاَلح ة ثيَشني بؤي
 كامَليَتى وةكان مةرجن لةكان ، وة مةبةستيشيان لةوة ئةوةية كة كردةئةندامة كردةوةشة بةو

هةروةكو  كايةوة ،ة ليَرةشةوة ووتةى : زياد بوون وكةمبوونى ئيمان هاتؤتةو، وتةواوى ئيماندا 
 .دواتر بةرضاو دةكةويَت 

ةكانيش ةرِاميـ!! وة كان ـاوةرِ و ووتنى زمـبريوب انة : بريتية لةـجيئةكانيش ووتوويوة مور
كردةوة و ووتن  ةــة لـانيش دةَليَن : بريتيـتةزيلةكموع و انة !!!ـانة : تةنها ووتنى زمـووتووي
 اوةرِ !!!ــو بريوب

مةرج طرتووة بؤ ئةوةية كة : ئةوان كردةوةيان بة سةلةفداجياوازيش لةنيَوان ئةوان و
 تةواويَتيدا .كةماأل و ئيمان ، كةضى سةلةف كردوويانة بةمةرج لةدروستى 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةوة دةداتة ثاأل سةلةف و  حافظ ابن حجر (ـ) الئةوةتة ثيَشةوا 
، ئةوةش  اِن (ـاِل اإليمـَكمَ  يـْرٌط فِ ـاُل َش ـ) األَْعمَ ثيَشينى صاَلحى ئةم ئوممةتة ، كة فةرموويانة : 
رح صحيح ـفتح الباري ش )جةماعة كة كتيَبى لةيةكيَك لةطةورة سةرضاوةكانى ئةهلى سوننة و

ية ، و ثيَش ضةندةها سةدة ، كةضى نةمشان بيستووة كة زانايان ئةم ثيَشةوا بةرِيَزةيان  البخاري (
ن ! ياوبيَتيان : كةوتووةتة ئريجاوة !!دابيَتة ثاأل كؤمةَلى طومرِاى مورجيئة !!! يان فةرمو

ةوةية كة : ئةم ووتةية ووتةيةكى !! ئةوثةرِى كة ووترابيَت ئكاريطةرى ئريجاى بةسةرةوةية ؟!
بؤ  ) التعليق (ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة لةسةر نوسينى  از () ابن بهةَلةية ، هةروةكو ثيَشةوا 

 فةرموويةتى .... خواى ثةروةردطار زاناترة . ) فتح الباري (لة  ) ابن حجر (ووتةكانى ثيَشةوا 
جا با ئةو كةسانةى ثيَشةوا ئةلبانى بةو تؤمةتة ناقؤآلية تاوانبار دةكةن ، ئةو ثرسيارة 

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ و  حافظ ابن حجر (ـ) اللةخؤيان بكةن كة : ئايا جياوازى ووتةكةى ثيَشةوا 
 رِووى طؤ و وواتاوة ؟!ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ضية لة ي (ـ) األلبانثيَشةوا 

 ةوة بوو كة هيض جياوازيةك نية لةنيَوان ووتةكانيان ، نة لةآلمةكةيان ئثاشان ئةطةر وة
ـ بة  حافظ ابن حجر (ـ) الرِووى وواتاوة ، با ثيَمان بَليَن حوكمى ثيَشةوا رِووى طؤ و نةش لة

 رِةمحةت بيَت ـ ضية لةالى ئةوان ؟!!!
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ى ووتةى مورجيئةية ؟!!! ئايا ئةويش بة مورجيئة لة قةَلةم دةدةن ؟!!! يان دةَليَن : ووتةكة
 يان : كاريطةر بووة بة ووتة و بؤضوونى مورجيئة ؟!!!

وة ئةوةش كة زياتر كؤشكى بآ بنةواى تؤمةتبارى تؤمةتباران تيَك و ثيَك بشكيَنيَت ،  ـ 2
ةمحةت ـ بة رِ ) ابن تيمية (ية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة ثيَشةوا  ) الشافعي (ئةو ووتةيةى ثيَشةوا 

داناوة ،  ان (ـال اإليمـ) كمئيقرِارى دةكات ، كة تيَيدا كردةوةى بة دةيطيَرِيَتةوة ، وبيَت ـ 
اً وحاالً هو األصل ، ـان علمـ)) فالدين القائم بالقلب من اإليمهةروةكو فةرموويةتى : 

ان ، فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل ـال اإليمـال الظاهرة هي الفروع ، وهي كمـواألعم

مقاييس العقيلة ، ـه بمكة أصوله من التوحيد واألمثال التي هي الـا أنزل اللَّ ـبفروعه ، كم

جمعة ـا صار له قوة فروعه الظاهرة من الـمـمدينة ـ لـه بالـوالقصص والوعد والوعيد ، ثم أنزل اللَّ 

ر ذلك من ـوغي رـميسـخمر والزنا والـحريم الـجهاد والصيام وتـاعة واألذان واإلقامة والـجمـوال

حفظها ، فإذا وقع فيه ـمد فروعه وتثبتها وفروعه تكمل أصوله وتـحرمات ، فأصوله تـواجبات وم

لةباوةرِ ، واتة : ئةو ئايينةى كة لةدَلداية  (1) ا يقع ابتداءًا من بعض فروعه ((ـنقص ظاهر فإنم
يتني رب ةرِوكةشيش ضأل و لقةكانني ، وى كردةوةكانوئةوةيان بنةواية ،  ةوةيحاَل بة زانست ووئيمان 

لة تةواوى و كةماَلى ئيمان ، ضونكة ئايني سةرةتا لة بنةواكانى بنيات دةنريَت ، و ثاشان بةضأل 
لة يةكخواثةرستى و و لقةكانى تةواو دةبيَت ، هةروةك ئةوةى كة خواى ثةروةردطار بنةواكانى ، 

 ثاشان لةان وهةرِةشةكانى ، لةمةكةدا ناردةخوارةوة ومنوونةكان ، وثيَوةرِة هرزيةكان وضريؤك وثةمي
نويَذى ـ كة هيَزى بؤ ثةيدابوو ـ ضأل ولقة ئاشكراكانى دابةزاند لةنويَذى هةينى و مةدينةدا

                                                
(1)

( ـ خوا ي ـمدخلـ) ربيع بن هادي ال شيَخ( ،  10/355: ، البن تيمية الفتاوى  جموعـ) م 

العمل فرع ( ال ، وـالعمل كمان أصل وـاء يقول : ) اإليمـر من العلمـ)) وكثي بيثاريَزيَت ـ فةرموويةتى :

ي التوحيد ] وكذلك ـه من ذلك (( ) كلمة فـيقولون هذا الكالم هل نقول : هم مرجئة ؟! أعوذ باللَّ 

، وأصل الكتاب : لقاء  86جديدة ، ص : ـحدادية الـال الـتعليق عل بعض أعموسطًا [ ، وجعلناكم أمة 

 ( . 12/1425/ 21ي ) ـي فـمدخلـالعالمة ربيع بن هادي ال شيخالمع 

 . ( http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002)  الرابط : 

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002
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 ثيسى ، قومار و قامةت ، وتيَكؤشان ورِؤذوو ، وقةدةغةكردنى مةى ، وداويَنو ةكؤمةأل وبانطب
 ةكان ، ضونكة بنةواكان وثاَلثشت وجيَطريكارى ضأل ودةغةكراوقةجطة لةوانةش لةثيَويستى و

اى كورِيةكى ئاشكرو ثاريَزةريان دةبن ، جا ئةطةر كةملقةكانني ، وة ضأل ولقةكانيش تةواكارى بنةوا و
 لقةكانةوة درووست دةبيَت .تيَكةوت ئةوا بةدَلنيايةوة لةسةرةتادا لةهةنديَك لة ضأل و

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم  ) ابن تيمية (ة كة ضؤن ثيَشةوا براى موسَلمان : ديقةتدة و برِوان
ئيقرِارى دةكات ، كةضى  رِةمحةت بيَت ـ دةطيَرِيَتةوة و ـ بة ) الشافعي (ووتةيةى ثيَشةوا 

كردةوةكانى رِووكةش بة فةرع ، و كةماىل ئيمان دةدةنيَت !!! هةر ئةمةشة كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ 
 فةرموويةتى و ئةصأل و كةماىل تيَدا جيَطريكردووة .بة رِةمحةت بيَت ـ 

ال الظاهرة هي الفروع ـ) األعمكةماىل ئيمان بن ئةطةر كردةوةكانى رِووكةش فةرع و بؤية

ئةوةى ثيَشةوا ئةلبانى هةية  ياوازيةك لة نيَوان ئةو واتاية و!!! نازامن ض ج ان (ـال اإليمـوهي كم
 !!!!  ال (ـرط الكمـ) شكة فةرموويةتى : 

هةمان وواتاى ووتةكةى ثيَشةوا  تر لةو ثيَشةوايانة كة ئاماذة بةوة ثيَشةوايةكى  ـ 3
ية كة لة  حي بن منده (ـحمد بن إسحاق بن يـ) مئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دةكات ، ثيَشةوا 

اختالف )) ذكر دا كؤضى كردووة ، بةرِيَزيان لةم ووتةيةيدا فةرموويةتى : ـ ( ك 395) ساَلى 

 و :ان ما هـي اإليمـاس فأقاويل الن

ان ـوقالت طائفة منهم : اإليم ان فعل القلب دون اللسان .ـمرجئة : اإليمـفقالت طائفة من ال

ان هو ـمهور أهل اإلرجاء : اإليمـوقال ج ي اإلرجاء .ـدون القلب ، وهم أهل الغلو ف فعل اللسان

 ميعا .ـفعل القلب واللسان ج

رضة كلها بالقلب واللسان وسائر ـمفتـالطاعات ال ان فعلـج : اإليمخوارـوقالت ال

 ان فعل القلب واللسان مع اجتناب الكبائر .ـوقال آخرون : اإليم جوارح .ـال

ر أن ـجوارح غيـان هي الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الـاعة : اإليمـجمـو قال أهل ال

ا جاء من عنده بالقلب واللسان ، مع ـه والتصديق له وبه وبمـمعرفة باللَّ ـوفرعا ، فأصله ال له أصال
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معاندة ، ـر واالستنكاف والـخوف منه ، والتعظيم له مع ترك التكبـحب له ، والـخضوع له ـ والـال

 اسمه ، وأحكامه . ان ، ولزمهـي اإليمـهذا األصل ، فقد دخل فـفإذا أتى ب

، أو الفرائض واجتناب  رض عليهـمفتـرعه الي بفرعه ، وفـو ال يكون مستكمال له حتى يأت

 ةً بَ عْ ُش  ونَ تُّ ِس  وْ أَ  ونَ عُ بْ َس وَ  عٌ ْض بِ  انُ ـمَ يْ اإْلِ  » أنه قال : ر عن النبي ـخبـوقد جاء ال ارم .ـمحـال

 « انـمَ يْ اإْلِ  نَ مِ  ةٌ بَ عْ ُش  اءُ يَ َح ـالْ ، وَ  ِق يْ رِ الطَّ  نِ ى عَ ذَ اأْلَ  ةُ اطَ مَ ا إِ اهَ نَ دْ أَ ه ، وَ ـ اللَّ الَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل  ن  أَ  ةُ ادَ هَ ا َش هَ لُ َض فْ أَ 

 جوارح .ـال ن وبعضها بالقلب وبعضها بسائرـان شعبا بعضها باللسان والشفتيـفجعل اإليم ،

ه : فعل اللسان ، تقول : شهدت أشهد شهادة ، والشهادة فعله ـفشهادة أن ال إله إال اللَّ 

ي القلب ، وإماطة األذى عن ـحياء فـ، والي ذلك ـن فـمسلميـن الـبالقلب واللسان ال اختالف بي

 . (1) جوارح ((ـالطريق فعل سائر ال
 ئيمان ضية ؟جياوازى ووتةى خةَلك سةبارةت بة واتة : باسكردنى

وة  ان ووتوويانة : ئيمان تةنها كردةوةى دَلة بةبآ زمان .ـمورجيئةك كؤمةَليَك لة
 زمانة بةبآ دأل ، ئةم كؤمةَلةش زيادرِةويكارانكؤمةَليَكى تريان دةَليَن : ئيمان تةنها كردةوةى 

كردةوةى  كان ووتوويانة : ئيمان بريتية لةوة زؤرينةى مورجيئة رجادا .ـغوالتةكانيانن لة ئيو 
 دأل و زمان ثيَكةوة .

وة خةوارجيةكان ووتوويانة : ئيمان تةنها كردنى هةموو طويَرِايةَلية ثيَويستةكانة ، بةدأل و 
وة هةنديَكى تر ووتوويانة : ئيمان كردةوةى دأل وزمان  ةموو ئةندامةكانى لةش .بة زمان و بة ه

 ودوركةوتنةوةية لة تاوانة طةورةكان .
بةآلم ئةهلى سوننة و جةماعة ووتوويانة : هةموو طويَرِايةَليةكانة بةدأل و زمان و هةموو 

بريتية لةناسينى خواى  لقيشى هةية ، بنةواكةىى لةش ، جطة لةوةش بنةوا و ضأل وندامةكانةئ
بؤى ، و  بةوةش كة ليَيةوة هاتووة بةدأل و زمان ، لةطةأل ملكةضىثةروةردطار وبةرِاستدانانى ، و

تبوون و ةنفيززىل و بيَملةبةر ئةو خؤشويسنت ، وليرَتسانى ، وبةطةورةدانانى ، لةطةأل وازهيَنان لة

                                                
(1)

 ( . 209: ص  ،جزء األول ـالبن منده ، ال، ان ـ) كتاب اإليم 
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، و ناوةكةشى وا هاتووةتة ناو ئيمانةوة بةرهةَلستى كردنى ، جا ئةطةر ئةم بنةوايةى هيَنا ، ئة
 طةأل ئةحكامةكانى .ثيَويست دةكات ، لة

و كامَلى ناكات تاكو ضأل و لقةكانى بةجآ نةهيَنيَت ، وة ئةو ضأل و لقانةى كة  وواةوة ت
 ثيَويسنت لةسةرى ، يان ثيَويستةكان ، و دوركةوتنةوةى لة قةدةغةكراوةكان .

ثيَطةيشتووة كة فةرموويةتى : ئيمان حةفتا و  وة فةرموودةمشان لة ثيَغةمبةرى خواوة 
دانة بةوةى كة هيض يو باشرتين و بةرزترينيان شايةت ئةوةندة ، يان شةست و ئةوةندة بةشة ،

البردنى ئةزيةت  نةبيَت ، نزمرتينيشى(  هـاللَّ ) خوايةك نية كة شايستةى ثةرست بيَت جطة لة 
ئيمان ، ئةوةتا دةبينني موسَلمانان ، و حةيا وشةرميش بةشيَكة لة سةر رِيَطةىةحةتية لةو نارِ

ئيمانى كردووةتة ضةند بةشيَكةوة ، هةنديَكى بةزمان و ليَوةكان ئةجنام  ثيَغةمبةرى خوا 
 دةدريَن ، هةنديَكى بة دأل ، و هةنديَكى ترى بة هةموو ئةندامةكانى لةش .

شايةتى  : كردةوةى زمانة ، كة دةَليَت : شايةتى دةدةم ، وة ه (ـإال اللَّ ) ال إله  شايةتومان
يَو موسَلمانان ، شةرم وحةياش دأل وزمان هيض جياوازيةك نية تيَيدا لةندانيش كردةوةثيَكردنى بة

 سةر رِيَطةى موسَلمانان كردةوةى هةموو ئةندامةكانى لةشة .لةدَلداية ، والبردنى ئةزيةتيش لة
ش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ هةمان واتاى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة  ) ابن منده (يَشةوا ئةوةتا ث

رِةمحةت بيَت ـ دووثات دةكاتةوة و دةفةرموويَت : ئةو كةسةى كة شايةتوومان بة زمان بهيَنيَت 
ى ئيمانى ـ ) أصل (، و بة دَليشى باوةرِى هةبيَت ، هاتووةتة ناو بازنةى ئيمانةوة ، و بنةواى 

 ( كامأل) سةر جآبةجآ دةبيَت ، وة ئةوةش تةواو حكامةكانى ئيمانى لةبةديهيَناوة ، و ناو و ئة
 ناكات بة فةرعةكانى نةبيَت ، كة كردةوةكانى رِووكةشن ، كة فةرزكراوون لةسةرى .

ئايا ـ ئةو كةسانةى كة بة نارِةوايى ثيَشةوا تؤمةتبار دةكةن !!! ـ دةتوانن ئةم ثيَشةوايةش 
 !! يان ووتةى مورجيئةكانى ووتووة ؟!!!ةية ؟!تؤمةت باربكةن كة مورجيئبةوة 

ووتةكانى تريدا ئةوةى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة ) ابن منده (رِةنطة يةكيَك بَليَت : ثيَشةوا 
 مةبةستةكةى رِوونكردووةتةوة .نكردووةتةوة ، واتة ووتةى طشتى وتايبةتى هةية ، ورِوو

استة ووتةى ترى رِوونكةرةوةى ئةم ووتةيةى هةية ، هةروةها ثيَشةوا وةآلمدا دةووتريَت : رِلة
مةبةستى ئةوة رِووندةكاتةوة ، ئةوةتا ةمحةت بيَت ـ ووتةى ترى هةية ، وئةلبانيش ـ بة رِ
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ان ، وأنه يزيد ـال من اإليمـ)) وقد فصل شيخ اإلسالم ابن تيمية وجه كون األعمفةرموويةتى : 

 راجعه من شاء البسط .ـان ( ، فليـي كتابه ) اإليمـليه ـ فا ال مزيد عـوينقص ـ بم

وعقيدة أهل  رين عاماً ، مقررًا مذهب السلف ،ـأقول : هذا ما كنت كتبته من أكثر من عش

 . (1) ((...  ان ، ـي مسائل اإليمـحمد ـ فـه الـالسنة ـ وللَّ 
دريَذى و بة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بة ) ابن تيمية (واتة : ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم 

كةم ةوةى ئاشكرا كردووة كة كردةوة لةئيمانة ، و ئةوةش كة زياد وشيَوةيةكى تيَروتةسةل رِووى ئ
يدا ، جا هةركةس  ان (ـ) اإليمدةكات ـ بةشيَوةيةك كة هيض زيادةى نةخريَتةسةر ـ لة كتيَبى 

 دريَذةى ئةو باسةى دةويَت با بؤى بطةرِيَتةوة .
: هةر ئةمةية كة منيش بيست ساأل لةمةو  (ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  )دةَليَم 

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 ، 

نارِةوايى ثيَشةوا تؤمةتبار دةكةن !!! ـ كمةكانياندا ـ ئةو كةسانةى كة بةبؤية نابيَت لة حو
 !!!ت : بة دوو ثيَوةر ثيَوانة بكةن وة ناشبيَ كورد ووتةنى : يةك بان و دوو هةوان بيَت !!!

ن ـ ـ بة رِةمحةت ب ي (ـ) األلبان، و  ) ابن منده (ووتةى هةردوو ثيَشةوا ويستة لةبؤية ثيَ
بةباشرتين شيَوة ليَك بدريَتةوة ، و هةموو ووتةكانيان لةم بارةيةوة كؤبكةينةوة ، و حوكميان لة 

ـ خوا  ) صالح الفوزان (سةر بدةين ، و مةبةستيان ئاشكرا بكةين ، هةروةكو ثيَشةوا 
ه أن )) إذا كان والبد من نقل كالم أهل العلم فعليبيثاريَزيَت ـ لةم بارةيةوة فةرموويةتى : 

ختلف كتبه حتى ـمسألة من مـي الـم فـجمع كالم العالـى آخره ويـي النقل من أوله إلـيستوف

رك الطرف اآلخر ؛ ألن ـى بعض وال يكتفي بنقل طرف ويتـيتضح مقصوده ويرد بعض كالمه إل

، واتة : ئةطةر هةر ثيَويستى  (2) م يقصده ((ـم ما لـى العالـالفهم وأن ينسب إل هذا يسبب سوء

                                                
(1)

 ( . 33 ـ 32: ص ، لشلبانـي ، مد ـمد عن مسند اإلمام أحـ) كتاب الذب األح 

(2)
 ( . 6ـ  5: ص  ، للدوسـري ) مقدمة رفع الَّلئمة 



 360   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

وة لة سةرةتاوة تاكو كرد ووتةى زانايان بطيَرِدريَتةوة ، ئةوا ثيَويستة لةسةرى بةتواوى بيطيَرِيَتة
انى بةطشتى كتيَبةكو ثرس و باسةدا لةطةأل كؤكردنةوةى هةموو ووتةكانى زاناكة لةكؤتايى ، لة

يَنيَتةوة بؤ الى يةك ، نةك وتةكانى بطةرِووتةكةى ئاشكرا بيَت ، وة و، بؤ ئةوةى مةبةست لة
بةسى بزانيَت ، ضونكة ئةمة دةبيَتة هؤى  بة كةى ترى واز ليَبيَنيَت ، والكى بطيَرِيَتةوة والية

 ثاأل كة مةبةستى نية . كى بدريَتةتيَطةيشتنى هةَلة ، و ئةوةى ئةو زاناية شتيَ
زمة وةرنةطرييَت بةتايبةت لة وة ئةطةر الزميَكى خراث هةبوو بؤ ووتةكانيان ، ئةو ال

ثيَضةوانةكةى تيَكدا كة ثيَضةوانةى ئةوةيان لةووتةكانياندا دةربرِية وبةرائةتى خؤيانكردووة لةكا
 ىبارةت بةالزمـ بة رِةمحةت بيَت ـ  سة ) ابن تيمية (ثيَشةوا هةروةكو لة ووتةكةى ثيَشووى ، 

جب التزامه إذ ـذا ال يالزم قوله الذي ليس بحق : فه...  )) : بووىووتةى زانايان فةرموو نارِةوايى

ن ثم إن عرف من ـر النبييـع من كل عالـم غيأكثر ما فيه أنه قد تناقض ، و قد ثبت أن التناقض واق

و ظهر له فساده إليه قول لوز أن يضاف جـحاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه و إال فال ي

 . (1) ((... شعر بفساد ذلك القول و ال يلزمه و ال يل ما يلزمه وهم يلتزمه ، لكونه قد قاـل
خوازراوى نارِةواى ووتةكةى : ئةم جؤرةيان نابيَت ثابةند بكريَت ثيَوةى ، ضونكة ... واتة : 

ئةوثةرِى كة بووتريَت ئةوةية كة ووتةكانى دذيةك بوونةتةوة ، وة لة شةريعةتيشدا ئةوة جيَطر 
هةموو زانايةك ووتةى دذيةكى ىلَ دةكةويَتةوة ، جطة لة ثيَغةمبةران نةبيَت ، سةمليَنراوة كة 

ثاشان ئةطةر بة شيَوةيةك بزانريَت كة ئةو كةسة ثابةندى ئةو بؤضوونة دةبيَت ئةطةر ئاشكرا 
بكريَت ، ئةوا دةتوانريَت ئةوةى بدريَتة ثاأل ، ئةطةرنة نابَت و دروست نية ئةوةى بدريَتة ثاأل 

راثى بؤ ئاشكرا بوو ثابةند نابيَت ثيَوةى ، ضونكة ئةو ووتةيةكى فةرمووة ئةوةى ئةطةر خ
 خواستووة ، و بآ ئاطاش بووة لة ثوضةَلى ئةو ووتةية ، بؤية نابيَت بدريَتة ثاَلى .

 
 
 
  

                                                
(1)

 ( . 193: ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) القواعد النورانية  
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نةوةى بؤ بؤضوونى ئةهلى طيَرِاش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة ري (ـ) ابن جرير الطبثيَشةوا  ـ 4
رار ال بعضهم : اإليمـان : معرفة بالقلب ، وإق)) ق باسى ئيماندا فةرموويةتى :و سوننة لةثرس

ر ـأت بالثالث فغيي الثالثة ولـم يـانمعـذه الن من هـفمن أتى بمعنيي وارح .جـل بالباللسان ، وعم

واإلقرار معرفة بالقلب ، ـا الـهمـذان أتى بؤمن ، ولكنه يقال له إن كان اللجائز أن يقال أنه م

 يَك ووتوويانة : ئيمان بريتية لة، واتة : هةند (1) ي العمل مفرط ، فمسلم ((ـو فباللسان ، وه
دوو وواتا لةم  جا ئةوةى ئةندامةكانى لةش .زانني بةدأل ، ودانثيانان بةزمان ، كردةوةكردنيشة بة

 بووتريَت ئيماندارة ، سآيةميانى ئةجنام نةدات ، ئةوا دروست نية ثآبدات ، و سآ واتاية ئةجنام
دانثيانانى زمان كة ئةجناميانى داوة زانينى دأل وى دةووتريَت موسَلمان ئةطةر ئةو دووةى يَبةآلم ث

 ئةجنامدانى كردةوةكاندا .بيَت لة يشى كردبيَتبيَت ، ئةطةرضى كةمتةرخةم
ةمحةت بيَت ـ ش ـ بة رِ ي (ـحنبلـ) ابن رجب البةهةمان شيَوةى زانايانى ثيَشوو ثيَشةوا  ـ 5

ديِق بالَقلِب ، َمَع َشهاَدِة اللِّساِن ـا بالتصهَ ـا ُيستَحقُّ ُدُخولُ ـة إنَّمـجنَّ ـ)) َوَمعلوٌم أن الفةرموويةتى : 

، واتة : وة زانراويشة كة  (2) ة ((ــجنَّ ـدُخَل الـاِر ، َفيَ ــِل النَّ ـُرج ِمن أهــخـُرج من يَ ـخـا يَ ـهمـ، َوبِ 
ال ووتنى : ) ت بة بةرِاست دانانى دَلة ، لةطةأل شايةتى دانى زمان ششاييستةيى رِؤشتنة بةهة

 ن وـدؤزةخ دةردةض ةـان لـة دؤزةخيـة كـةو دووةشـةر بـ، ه ه (ـول اللَّ ــد رسـحمـمه وـه إال اللَّ ـإل
 دةرِؤنة بةهةشتةوة .

مراد ـ)) والليَكدانةوةى فةرموودةى شةفاعةدا فةرموويةتى : وة لةووتةيةكى تريدا و لة

هذا ـجوارح ، وإن كان أصل التوحيد معهم ، ولـال الـأعم نَ مِ  « طُّ راً قَ ـيْ وا َخ لُ مَ عْ يَ  مْ ـلَ  »بقوله : 

ر التوحيد ـرًا قط غيـم يعمل خيـحرقوه بعد موته بالنار ، إنه لـي حديث الذي أمر أهله أن يـجاء ف

فأقول يارب ائذن  » ي حديث الشفاعة قال :ـف  بيِّ ي حديث أنس عن النَّ ـهذا ما فـويشهد ل... 

ريائي وعظمتي ألخرجن من قال ـي وكبـي وجاللـه ، فيقول : وعزتـي فيمن يقول : ال إله إال اللَّ ـل

                                                
(1)

 ( . 188:  ن ، لإلسفرايينيـهالكيـمييز الفرقة الناجية عن الفرق الـي الدين وتـر فـالتبصي ) 

(2)
 ( . 121/ 1: مكتبة الغرباء األثرية ،  ، البن رجب ) فتح الباري 
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 َس يْ لَ  وْ أَ  َك لَ  َك لِ ذَ  َس يْ : لَ  وُل قُ يَ فَ  » وعند مسلم، ي الصحيحني ( ـ) خرجاه ف «ه ـ: ال إله إال اللَّ 

خلوق هم ـر شفاعة مـمته من غيـه برحـخرجهم اللَّ ـى أن الذين يـوهذا يدل عل . « َك يْ لَ إِ  َك لِ ذَ 

 . (1) رًا قط بجوارحهم ((ـم يعملوا خيـأهل كلمة التوحيد الذين ل
ةرطيز هيض خيَريَكيان : ه طراً قـلـم يعملوا خي »واتة : مةبةست بةوةى كة فةرموويةتى : 

ةواى يةكخواثةرستيان هةية ، بؤية ، واتة : لةكردةوةى ئةندامةكان ، ئةطةرضى بن «نةكردووة 
كارةكةى كة دواى مردنى بة ئاطر كرد بة كةس و ىفةرموودةى ئةو كةسةدا هاتووة كة فةرمانلة

كخواثةرستى هةرطيز ية : جطة لة ر التوحيدـرًا قط غيـلـم يعمل خي » : بيسوتيَنن هاتووة كة
 ) أنس (طةواهى ئةمة بدات فةرموودةكةى ... ئةوةش كة ثاَلثشت و «نةكردووة  ىهيض خيَريَك

لة فةرموودةى شةفاعةتدا كة فةرموويةتى : ئةو كاتة  لة ثيَغةمبةرى خواوة  ة ـ
بؤ هةموو ئةوانةى كة ووتوويانة كردن بدة بة شةفاعةت  منيش دةَليَم : ئةى ثةروةردطارم رِيَطةم

رياء ـجالل وكب)) عزت و، ثةروةردطاريش دةفةرموويَت : سويَند بيَت بة  ه ((ـ)) ال إلـه إال اللَّ : 

، ثيَشةوايان  ه ((ـ)) ال إله إال اللَّ م ، هةموو ئةوانة دةردةكةم كة ووتووبيَتيان : ـ عظمة ((و
، هاتووة موسلمدا ثيَشةوا رِيوايةتى وة لة، نةتةوة ة صحيحةكةياندا طيَرِاويابوخارى وموسليم ل
 َك لِ ذَ  َس يْ )) لَ : ئةوة بؤ تؤ نية ، يان  (( َك لَ  َك لِ ذَ  َس يْ )) لَ ةرموويَت : ـار دةفـوة خواى ثةروةردط

كة خواى ثةروةردطار  وة ئةمةش بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة ئةوانةى ئةوة نادريَتة تؤ . (( َك يْ لَ إِ 
دةكات ، بةبآ شةفاعةتى دروستكراوانى ، كةسانى خاوةن بة بةزةيى ورِةمحةتى خؤى دةريان

 ووتةى يةكخواثةرستني ، ئةوانةى كة هةرطيز هيض خيَريَكيان نةكردووة بة ئةندامةكانيان .
لة باسى  دا وـ ( 602ـ  597/  2) معارج القبول : لة  حكمي (ـحافظ الـ) الثيَشةوا  ـ 6

باس لةوة دةكات كة ئةطةر ئيمان بة تةنها باس بكريَت ئةوا مةبةست ثآى  ان (ـ) مرتبة اإليم
، هةر ئةوةش بة  هةموو ئايينة ، ثاشان بةَلطةى قورئانى ثريؤز و سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا 

ةية و كردةوماندا كة دةَليَن : ئيمان ووتة ومةبةستى سةلةف و ثيَشني دةزانيَت لة ثيَناسةى ئي
ئيمان ... بةَلكو هةنديَكيان كؤرِاى هاوةآلن و شويَنكةوتوان و هةموو كردةوةكانيش بةشن لة

                                                
(1)

 ( . 259/ ص  1رون : ـالثامن والعشالباب البن رجب ، ) التخويف من النار ،  



 363   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

زانايانى لةسةر ئةوة دةطيَرِنةوة وةك ثيَشةوا شافعى و جطة لةويش ... وة ئينكارى ئةوةشيان 
زانيوة ... هةر نراويان ووتةيةكى داهيَوة لةئيمان دةردةكةن و بةكردووة لةسةر ئةوانةى كة كردة

و ،  ) النسائي (ةيدا ... وة كردةوةى ثيَشةوا ـارى لة صحيحةكـمةبةستى ثيَشةوا بوخ ئةوةش بة
يش لة سوننةنةكةياندا دةزانيَت ... هةتا دواى باسةكةى ... و ثاشان فةرموويةتى :  رمذي (ـ) الت

ا قصدوه ـمـمشهور ، ومي كتبهم يطول ذكره ، وهو معلوم ـمهم فـحديث وتراجـ)) وكالم أئمة ال

، واتة : وة ووتةى ثيَشةوايانى ئةهلى حةديس ، لة  من قال : ... ((ـى أهل البدع مـبذلك الرد عل
طةأل ئةوةى كة لة كتيَبةكانيان باسيان ليَوة كردووة ، باسكردنى درِيَذة دةكيَشيَت ، زانرا و 

دا : بةرثةرضدانةوةى ئةهلى بيدةع بةربآلويشة ، بةآلم ئةوةى مةبةستى ئةوان بيَت لةو وتانةيان
 وبيدعةكارانة ، لةوانةى كة ووتوويانة ... هتد .

دواتر باسى ئةوانة دةكات كة ثيَشني و سةلةفى صاَلح بةرثةرضيان داونةتةوة ، لةوانةى كة 
و مةعريفةية بة خواى ! يان دةَليَن : تةنها زانني ان تةنها بةرِاست دانانى دَلة !!دةَليَن : ئيم

زمان بآ بوونى بريوباوةرِى دأل دانثيانانى  ةى كة دةَليَن : ئيمان بريتية لة!!! وة ئةوانوةردطار ثةر
!!! وة خةوارجيةكانيش ة : بةرِاست دانانى دأل و ووتن ودانثيانان زمانة !! وة ئةوانةش كة ووتوويان!

وننةت بن يان فةرز ـ ، طويَرِايةَليةكان دةطريَتةوة ـ سو عيبادةت وكة ووتوويانة : ئيمان : هةمو
تةزيلة موعكى ئيمانةكة بةتاأل دةكاتةوة !!! ثاشان بؤضوونى جوبائى وو نةمانى هةر بةشيَ

 !!!بةصريةكانيش ديَنيَتةوة 
لة كؤتاييشدا لة باسى جياوازى نيَوان بؤضوونى ئةوان و بؤضوونى ثيَشني و سةلةفى صاَلح 

م ـول السلف الصالح : أن السلف لن قـذا وبين هـ)) والفرق بيدةخاتة رِوو دةفةرموويَت : 

ا قال ـال ، كمـي الكمـرطا فـر منها شـي الصحة ، بل جعلوا كثيـرطا فـال شـجعلوا كل األعمـي

ان ، ومن لـم يستكملها لـم يستكمل ـن استكملها استكمل اإليمعمر بن عبدالعزيز فيها : م

، واتة : وة جياوازيش لة  ه أعلم ((ـالصحة ، واللَّ ي ـرطا فـمعتزلة : جعلوها كلها شـان . والـاإليم
نيَوان ئةمة و ووتةى ثيَشني و سةلةفى صاَلح ئةوةية كة : سةلةفى صاَلح هةموو كردةوةكانيان 
بة مةرج دانةناوة بؤ دروستى ئيمان ، بةَلكو زؤريَكيان بةمةرج داناوة بؤ كةماَلى ئيمان ، 

سةبارةت بة كردةوةكان فةرموويةتى : ئةو  بدالعزيز () عى كورِى ـ ) عمر (هةروةكو ثيَشةوا 
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نةكردووة ئةوا كةسةى تةواوى بكات ئةوا ئيمانةكةى كامأل كردووة ، وة ئةو كةسةش كة تةواوى 
بةرامبةريشدا ، موعتةزيلةكان : هةموو تةواونةكردووة ، بةآلم لة ئيمانةكةى كامأل و

 ، خواى ثةروةردطاريش زاناترة .كردةوةكانيان بة مةرج داناوة بؤ دروستى ئيمان 
طةورة زاناى هاوضةرخى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة  ) ابن باز (ثيَشةوا  ـ 7
ةن بة ـديَك كردةوة هـةوة داوة كة هةنـاذةى بـا ووتة و فةتوايدا لة باسى كردةوةدا ئامـضةندةه
ةضى بة هيض شيَوةيةك ـ هةروةكو ضؤن ى ئيمان دادةنريَن ، كـ ال (ـ) كم، و  ال (ـرط الكمـ) ش
ش مةبةستى ئةوة هيض شيَوةك مةبةستى ئةوةى نية ـ ئةويةوا ئةلبانيش بة رِةمحةت بيَت بةثيَش

 ئيمان ، لةو ووتةو فةتوايانةش :بةشيَكى نةزانيَت لة نية كة كردةوة لةئيمان دةربكات ، و بة
  دا بؤمان ـ جزيرة (ـ) اللة رِؤذنامةى  ) عبدالعزيز بن فيصل الراجحي (شيَخ

ي ـهـ ( ـ وكنا ف1415عام )  ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ )) سألت شيخنا اإلمام ) ابن باز ( دةطيَرِيَتةوة كة دةَليَت : 

، واتة :  ال ؟ ((ـرط كمـان ، أم شـرط صحة لإليمـال : أهي شــ عن األعم ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ أحد دروسه 
ة ليةكيَك  ةـكرد كاتيَك ل ) ابن باز (شيَخمان ثيَشةوا  ةـثرسيارم ل ك ( 1415) ساَلى  ةـل

ا مةرجة بؤ دروستى ئيمان ، يان مةرجة بؤ ـكردةوة : ئايارةت بةـدا بووين سةبـدةرسةكاني
 تةواوى و كامَليَتى ؟

رط ـال شـ)) من األعميش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة وةآلمدا فةرمووى :  ) ابن باز (ثيَشةوا 

رط ـكالصالة ، فمن تركها فقد كفر . ومنها ما هو ش هاـان إال بـان ال يصح اإليمـلإليم صحة

ها ، مع عصيان تاركها وإثمه (( ـان بدونـال يصح اإليمـكم
، واتة : هةنديَك لة كردةوةكان  (1)

                                                
(1)

 .، الثالث (  هـ1423/ 13/7 : يـف، 12506جزيرة ـ عدد ـ) نقاًل عن جريدة ال 

م يكفـر تـارك الصـالة ـ: )) من ل ــ  هُـاللَّ هُمَحِرَـ يقول الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي ، فقلت له و

 صحة ؟ (( . رطـال ؟ أم شـرط كمـعنده ش من السلف ، أيكون العمل

ان بـه منـه ؛ ـا يصح اإليمــهم اختلفوا فيمـرط صحة ، إال أنـجميع شـفقال : )) ال ، بل العمل عند ال

ـا حكـاه عبدـ، كمـ اع الصـحابة ـمــاعة : إنـه الصـالة ، وعليـه إجـمـفقالت ج ه بـن شـقيق . وقـال ـاللَّ
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هةن مةرجة بؤ دروستى ئيمان ، بةشيَوةيةك ئيمان دروست نية جطة بةوة نةبيَت وةك نويَذكردن ، 
ئةوةى كة واى ليَبيَنيَت كافر دةبيَت ، وة هةشيَتى مةرجة بؤ تةواوى و كامَليَتى ، بةشيَوةيةك 

 طةأل سةرثيَضى خاوةنةكةى و تاوانباريَتى .ئيمان دروستة بةجطة لةوانةش ، لة
 ال ـ)) أعمكرا هاتووة كة :  ) ابن باز (ثرسياريَكيشدا كة ئاراستةى ثيَشةوا وة لة

تة : ئايا كردةوةى ، وا ان ؟ ((ـر كصحة لإليمـان ، أو تعتبـاال لإليمـر كمـجوارح هل تعتبـال
 مرجى دروستى ئيمان دادةنريَت ؟َليَتى ئيمان دادةنريَت ، يان بةكةمائةندامةكان بةتةواكةر و

ال ـجوارح فيها ما هو كمـال الـ)) أعموةآلمدا فةرمووى : لةـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثيَشةواش 

ال ـان ، الصدقة من كمـان ، والصواب أن الصوم يكمل اإليمـان ، وفيها ما تركه مناف لإليمـلإليم

ان ، ومعصية ، أما الصالة فالصواب أن ـي اإليمـان وضعف فـي اإليمـان ، وتركها نقص فـاإليم

حات ، هذا من ـال الصالـي باألعمـه العافية ، وهكذا كون اإلنسان يأتـر ، نسأل اللَّ ـتركها كفر أكب

ال ـان ، وكونه يكثر من الصالة ومن صوم التطوع ، ومن الصدقات ، هذا من كمـال اإليمـكم

تةواويَتى  مةرجى، واتة : كردةوةى ئةندامةكان ليَيان هةية  (1) انه ((ـا يقوى به إيمـمـان ، مـاإليم
َلكةرةوةيةتى ، وة ابةت هيَنانى ثيَضةوانةى ئيمان وتياياندا هةية وازليَة وكامليَتى بؤ ئيمان ، و

كامَليَتى ئيمانة ، زةكاتيش لة تةواويَتى و دةكات ،يش ئةوةية كة رِؤذوو ئيمان تةواوووتةى دروست
                                                                                                                                      

ان عندهم ـهذا اإليمـميعًا . لـالسلف جان عند ـرها . إال أن جنس العمل البد منه لصحة اإليمـآخرون بغي

 جتمعة (( .ـها مـوعمل واعتقاد ، ال يصح إال ب قول

(1)
 .(  7، س  150ـ  149/ 28جزءا :  (30جموع فتاوى ابن باز )ـ) م 

لقال ؟  فلو سئل اإلمام أمحد اآلن عن عبارة األلباني: ))  ـ هُـاللَّ هُظَفِـ حَي ـمدخلـقال الشيخ ربيع بن هادي ال

 ث م ؟!!!  كيف إنسان حيارب اإلرجاء طول حياته يف عدد من كتب ه ويف أش رطته ويف حيات ه كل ها     . : ليس مرجئا

ي التوحيـد ] وكـذلك جعلنـاكم أمـة وسـطاً [ ، ـ) كلمـة فـ((  ؟!! يق ال في ه : إن ه مرج يء     !!! بدرت منه عب ارة 

شـيخ العالمـة ربيـع بـن ال، وأصـل الكتـاب : لقـاء مـع  86جديدة ، ص : ـحدادية الـال الـبعض أعم ـىوتعليق عل

 . (21/12/1425)  : يـي فـمدخلـهادي ال

 . ( http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002 )الرابط : 

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002
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ويَذ ئةوا نوتاوانيشة ، بةآلم سةبارةت بة، الوازى بؤ ئيمان يَنانيشى ناتةواوية بؤ ئيمان ، ووازليَه
وازليَهيَنانى كوفرى طةورةية ، خواى ثةروةردطار مبانثاريَزيَت ، و هةروةها  ووتةى دروست ئةوةية كة

تةواوى ئيمانة ، و كة نويَذيَكى زؤر ضاكةكان ئةجنام دةدات ، ئةوة لة بةو شيَوةيةى كة مردؤظ كردةوة
كامليَتى و تةواوى ئيمانة ،  ، يان لة زةكات داندا ، ئةمة لة كاتدةكات ، يان رِؤذووى سوننةت دة

 . نةكةى ثآ ثتةو دةكاتو لةوانةشة كة ئيما
كردةوةكانى ئايا طوزارشكردن بةوةى كة هةنديَك لةثاش ئةم دوو ووتةيةى ثيَشةوا دةثرسم : 

ووتةى يةكةمى ن ، هةروةكو لةـ ال (ـرط الكمـ) شرِووكةش ، يان ثايةكانى ئيسالم كة 
ن ، هةروةكو لةووتةى دووةمدا ـ ان (ـال اإليمـ) كمثيَشةوادا دةردةكةويَت ، يان بةوةى كة 

ئيمان ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كردةوة لة ) ابن باز (كراوة ، ئةوة دةطةيةنيَت كة ثيَشةوا ئاشكرا
نيش دةووتريَت ـ : حةقى ثيَشةوا ئةلبا! بة دَلنياييةوة لةوةآلمدا ـ هةر وةكو لةدةردةكات ؟!!

ئيمان ات ، بةَلكو كردةوة بة بةشيَك لةئيمان دةرناكهةرطيز ئةم ثيَشةواية كردةوة لة نةخيَر
 سةلةفى صاَلحى ئةم ئوممةتة برِياريان لةسةر داوة .ةزانيَت !!! هةروةكو ضؤن ثيَشن ود

ازانيَت ، كة جيئة نموررِةمحةت بيَت ـ ئةو زانايانة بة ـ بة ) ابن باز (بةَلكو ثيَشةوا 
ة : ضوار ثايةكةى ئيسالمة و نةكردنيان ـ وات جوارح (ـ) الكردةوةكانى رِووكةش وازهيَنان لة

طةأل ئةو يةتوومانى هيَنابيَت ـ واتة : لةنازانن ، ئةطةر كةسةكة شاجطة لةشايةتوومان بةكافر
اِء ـ) ُسئَل َعن الُعلم)شايةتوومانةدا ئةصلى ئيمانى هةبيَت ـ ، هةروةكو لةم ثرسيارةدا هاتووة : 

ظِِه بالشهاَدتيـوا بَِعَدِم ُكفِر َمن َتَرَك أعمـاَل الالذين قال اِن ـِن ، وُوُجوِد أصِل اإليمـجواِرِح ـ َمع َتَلفُّ

كةسانة  ، واتة : ثرسيارى ليَكرا سةبارةت بةو زانايانةى كة ئةومرجئِة ؟ (( ـالقلبيِّ ـ هل ُهم من ال
كردةوةى ئةندامةكان دةهيَنن ، لةطةأل بوون و ووتنى شايةتوومان ، بوونى بةكافر نازانن كة واز لة

 بنةواوى ئيمان كة لة دَلداية ، ئايا ئةو زانايانة لة مورجيئةن دةذميَردريَن ؟
من اعة . فمن قال بعدم كفر ـجمـ)) هذا من أهل السنة والئةمةش دةقى وةآلمى بةرِيَزيانة : 

رة عظيمة ، وهو كافر عند ـحج ، هذا ليس بكافر ، لكنه أتى كبيـترك الصيام ، أو الزكاة ، أو ال

ر . أما تارك الصالة فاألرجح فيه أنه كفر ـى الصواب ال يكفر كفرا أكبـاء ، لكن علـبعض العلم

 ر ، إذا تعمد تركها .ـأكب
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رة من الكبائر ، ـفر ، معصية وكبيحج ، فهو كفر دون كـو أما ترك الزكاة ، والصيام ، وال

 ـمَ بِ  ُب ذَّ عَ يُ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يَ  هِ ى بِ تَ ؤْ يُ  » ي من منع الزكاة :ـقال ف ى هذا أن النبي ـوالدليل عل
 . « هِ الِ

يَوَْم ُُيََْم َعلَيَْها ِِف نَارِ َجَهنذَم َفتُْكَوى بَِها ِجبَاُهُهْم وَُجنُوبُُهْم  ] عليه القرآن الكريم : لَّ ا دَ ـكم
نُْفِسُكْم فَُذوقُوا َما ُكنْتُْم تَْكَِنُوَن 

َ
ُتْم ِۡل  ( . 35) التوبة :  [َوُظُهورُُهْم َهَذا َما َكََنْ

ُب بمـأخب ، وفضته ، ثم َيَرى سبيله بعد  اله ، بإبله ، وبقره ، وغنمه ، وذهبهـر النبي أنه ُيَعذَّ

ى ـجنة ، وإما إلـى الـم يكفر ، كونه يرى سبيله إما إلـى أنه لـى النار ، دل علـجنة أو إلـى الـهذا إل

رزخ ، وال يدخل النار ، بل ـى أنه متوعد ، قد يدخل النار ، وقد يكتفي بعذاب البـالنار ، دل عل

 . (1) رزخ ((ـلبي اـجنة بعد العذاب الذي فـى الـيكون إل
واتة : ئةم جؤرة زانايانة لة ئةهلى سوننة و جةماعةن . ئةو كةسةى بَليَت : رِؤذوونةطرتن و 
زةكات نةدان و حةج نةكردن كافر نية ، بةآلم تاوانيَكى طةورةى ئةجنام داوة ، كةضى لةالى 

كوفريَكى  ئةو سآية هةنديَكى تر لة زانايان بة كوفر دادةنريَت ، بةآلم ووتةى دروست ئةوةية كة
كوفرةكةشى كوفرى ةى هةَلبذاردة ئةوةية كة كافرة ونويَذنةكةردا ووتطةوةرة نية ، بةآلم لة

 طةورةية ، ئةطةر بةئةنقةست وازى ليَبيَنيَت .
بةآلم زةكات نةدان و رِؤذوونةطرتن و حةج نةكردن كوفرةكةى بضووكة ، و تاوانيَكى طةورةى 

سةبارةت بة زةكات نةدةر  ر ئةمة ئةوةية كة ثيَغةمبةرى خوا ئةجنام داوة ، بةَلطةش لةسة
 ماأل و سامانةكةى سزا دةدريَت .ريَت و بةفةرموويةتى : لة رِؤذى دواييدا دةهيَن

يَوَْم ُُيََْم َعلَيَْها ِِف نَارِ َجَهنذَم َفتُْكَوى بَِها ِجبَاُهُهْم  ]هةروةكو قورئانيش باسى كردووة كة :  
وَن  نُْفِسُكْم فَُذوقُوا َما ُكنْتُْم تَْكَِنُ

َ
 . [وَُجنُوُبُهْم َوُظُهورُُهْم َهَذا َما َكََنُْتْم ِۡل

 وزةكات نةدةر بةسامان ، و ووشرت ومانطا داوين كة يَهةواَلى ئةوةى ث ثيَغةمبةرى خوا 
رِيَطةى خؤى دةطريَتةبةر  وةكانى ، ئةزيةت دةدريَت ، وة لةثاش ئةوةزيمةرِوماآلت ، وئاَلتون ، و

                                                
(1)

 .(  145ـ  144/  28( جزءا :  30)جموع فتاوى ابن باز ـ) م 

جوارح مـع تلفظـه ـال الــاء الذين قالوا بعدم كفـر مـن تـرك أعمــ)) العلم:  ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ العالمة ابن باز  وقال

 .(  94جلة الفرقان العدد : ـ) م اعة ((ـجمـان القلبي هم من أهل السنة والـن ، ووجود أصل اإليمـبالشهادتي
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يان بةرةو بةهةشت يان بةرةو دؤزةخ ، ئةمةش بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة بة نةكردنى ئةو كارةى 
ؤزةخ ، كافر نةبووة ، ضونكة ئةو كةسة دواتر رِيَطةى خؤى دةطريَتةبةر بؤ بةهةشت يان بؤ د

نها ةئةمةش بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة هةرِةشة ليَدراوة ، رِةنطة برِواتة دؤزةخةوة ، لةوانةشة ت
سزايى ناو طؤرى بةس بيَت ، ثيَويست بةوة نةكات برِواتة دؤزةخةوة ، بةَلكو دواى ئةو سزايةى 

 كة لة ناو طؤرِدا بينيويةتى برِواتة بةهةشةتةوة .
سةلةفى ها طةورة زاناى ثيَشني وةبؤمان ئاشكرا دةبيَت كة ضةند : لةكؤتايى ئةم خستنة رِووة

ان هةية ، ـان دةربرِينيـهةم ة ، ثيَش ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ــصاَلحى ئةم ئوممةت
، و  ي (ـ) ابن حجر العسقالن: ثيَشـةوايان ةش ـا بيَت ، لةوانـواتبة انـرِاشكاوى بيَت ، يجا بة

) ابن رجب ، و  ري (ـ) ابن جرير الطب، و  ) ابن منده (، و  ) ابن تيمية (و ،  ) الشافعي (

 ى خواى ثةروةردطار لة هةموويانرِةمحةتـ  ) ابن باز (، و  حكمي (ـحافظ الـ) ال، و  ي (ـحنبلـال
ـ و ضةندةها زاناى تر كة ئيَرة شويَنى هيَنانةوة و كؤكردنةوةى هةموويان نية ، بؤية ئةو  يَتب

دةكةن لةبةر ئةو ووتةيةى ـ بيانةويَت تؤمةتبارـ بة رِةمحةت بيَت ـ كةسانةى كة ثيَشةوا ئةبانى 
 ونكة ووتةى هةموويانيان نة ـ تؤمةتبارى ئةو ثيَشةوايانةش دةكةن بة هةمان تؤمةت !!! ض

 !!!هاودةنطة لةطةأل يةكدا ئةطةرضى جياوازى لةووشة و دةربرِينياندا هةبيَت 
ووتةى زانايان ، ثيَويستة لة مانى خوازراوى ترى ليَدةكريَت لةبؤية ئةو برِطةيةى كة طو

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ) ابن تيمية (رِوانطةى ووتةكانى تريان ليَكبدريَتةوة ، هةروةكو ثيَشةوا 
ذا ـهام كان هـل اإلية بمـا يزيـارة مومهة مقرونـر بعبـإذا عب ول ر الرسـ)) فغي: فةرموويةتى 

ن ـمتكلميـمستمع ال لتفريط الـفالوهم إذا كان لسوء فهم ال ـوأيضا ـ  الم .ل اإلسـسائغا باتفاق أه

ال يتوهم ي العلم أن ـاء إذا تكلموا فـي العلمـرط فـمتكلم بذلك بأس ، وال يشتـى الـم يكن علـ، ل

متوهم من ألفاظهم خالف مرادهم ، بل ما زال الناس يتومهون من أقوال الناس خالف مرادهم ، 

 . (1) حق ((ـن بالـمتكلميـي الـوال يقدح ذلك ف

                                                
(1)

 ( . 705:  2: ، البن تيمية ى البكري ـ) الرد عل 
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طةأل ووتةى برِطةيةكى نائاشكراى خستةرِوو لةئةطةر  واتة : جطة لة ثيَغةمبةرى خوا 
ئةوة شتيَكى وةرطريا و ئاسايية بةيةك دةنطى ئةهلى  تردا كة ئةو نائاشكراية رِوون دةكاتةوة ،

وة هةروةها : نائاشكرايى ئةطةر لةاليةن تيَطةيشتنى طويَطرةوة بيَت نةك كةم  ئيسالم .
لة زانايان ئةطةر  تةرخةمى بيَذةر ، ئةوا هيض شتيَك لةسةر بيَذةرةكة نية ، وة مةرجيش نية

ةالى كةس ـ بة ثيَضةوانةى مةبةستيان ـ زانستدا فةرموو ئيرت نابيَت لووتةيةكيان لة
نائاشكرايى وهةَلة تيَطةيشنت دروست بيَت بةهؤى ووشةكانيانةوة ، بةَلكو تا ئيَستاش هةر 
بةردةوام خةَلكى بة ثيَضةوانةى مةبةستى بيَذةرةكانيان هةَلةتيَطةيشنت دروست دةبيَت ، ئةوةش 

 هيض تانةيةك نية لة بيَذةرانى رِةوايى .
كردةوة وازهيَنان نية لة ال (ـرط الكمـ) شى برِطة مةبةست لة : ضوارةم ةوةىرِوونكردن

) آحاد تاكى كردةوةكان بةَلكو وازهيَنانة لة ) ترك العمل كله = ترك جنس العمل (بةطشتى 

 : ي األربعة (ـمبانـال = آحاد الـاألعم
ويست  يَىبةَلكو بة ثليَكدانةوةى مةبةست لةووتةى زانايان بةويست وئارةزووى كةس نية ، 

و مةبةستى خؤيةتى ، دةركةوتنى ئةوةش بة كؤكردنةوة و طيَرِانةوةى تةواوى ووتةى ئةو زانايةية 
ـ خوا بيثاريَزيَت ـ لةم ) صالح الفوزان ( كة دةمانةويَت لة ووتةكةى بطةين ، هةروةك ثيَشةوا 

ه ي النقل من أولـيستوف م فعليه أنل العلم أهال)) إذا كان والبد من نقل كبارةيةوة فةرموويةتى : 

رد بعض ختلف كتبه حتى يتضح مقصوده ويـمسألة من مـي الـم فـالجمع كالم العـره ويى آخـإل

وء الفهم وأن رك الطرف اآلخر ؛ ألن هذا يسبب سـى بعض وال يكتفي بنقل طرف ويتـكالمه إل

ووتةى زانايان  بوو، واتة : ئةطةر هةر ثيَويست  (1) م يقصده ((ـا لم مـالى العـينسب إل
طةأل وة لة سةرةتاوة تاكو كؤتايى ، لةبطيَرِدريَتةوة ، ئةوا ثيَويستة لةسةرى بةتواوى بيطيَرِيَتة

انى بةطشتى ، بؤ ئةوةى كتيَبةكهةموو ووتةكانى زاناكة لةو ثرس وباسةدا لةكؤكردنةوةى 
كى ةياليَنيَتةوة بؤ الى يةك ، نةك ةكانى بطةرِووتةكةى ئاشكرا بيَت ، وة ووتمةبةست لة

                                                
(1)

 ( . 6ـ  5: ص  ، للدوسـري ) مقدمة رفع الَّلئمة 
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بةسى بزانيَت ، ضونكة ئةمة دةبيَتة هؤى  بة كةى ترى واز ليَبيَنيَت ، وال بطيَرِيَتةوة و
 تيَطةيشتنى هةَلة ، وئةوةى ئةو زاناية شتيَكى بدريَتة ثاأل كةمةبةستى نية .

ووتةى زانايان ، و مةبةستى تر لة ضونكة ئةطةر وا نةبيَت خراث تيَطةيشنت رِوودةدات لة 
 ووتةكانيان دةكةويَتةوة ، هةروةكو لةم ثرس و باسةدا ئاشكرا دةبيَت .

رط لكمـال ـحة شـال الصـالـ)) األعم :ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة دةَليَت 

ةيشنت لة مةبةستى لة ليَكدانةوةى ئةم ووتةية دةبيَت دوو خاأل رِةضاو بكريَت بؤ تيَط اإليمـان ((
 لةم ووتةيةدا ، كة ئةوانيش :

ال ـ) آحاد أعمتاكى كردةوةكانة لة ةى وازهيَنانيَى ثيَشةوا مةبةست ثيةووتةئةم  يةكةم :

اليان بة ضدانةوشة بؤ خةواريج كة ئيمان لة، و بةرثةر ي األربعة (ـمبانـجوارح = آحاد الـال
 .ان بة ئةجنامدانى قةدةغةكراويَك ، يدةبيَتةوة بةتاَلنةكردنى ثيَويستيَك 

ـ  رط لكمـال اإليمـان ((ـحة شـال الصـالـ)) األعمـ واتة :  مةبةست لةم برِطةية  دووةم :
 . رك جنس العمـل () ترك العمـل كله = تكردةوة بةطشتى  يَنان نية لةوازه

 ئةوةش كة ثاَلثشتى ئةمة بكات ضةند شتيَكة :
ووتةكانى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ يةك يةكرت رِوون دةكاتةوة ، و ئاشكراى  : 1

 دةكات ، بؤية نابيَت ـ ئةمةى وةرطرم و واز لة ووتةكانى ترى بيَنم .
لة هةنديَك لة ووتوويَذةكانيدا دواى بةكارهيَنانى ئةم برطةية ، بةضةند ديَرِيَك ئةوةى  : 2

خاوةنةكةى ناطةيةنيَت ، هةروةكو كردةوةى ضاك هيض سوديَك بةنى بآ فةرمووة كة ئيما
ا ـه حينمـان ، فاللَّ ـان بدون عمل ال يفيد ، وأن العمل الصالح من اإليمـ)) ... اإليمفةرموويةتى : 

بدون عمل صالح ،  اً انـح ؛ ألننا ال نستطيع نتصور إيمبالعمل الصال اً ان يذكره مقرونـيذكر اإليم

ه ، ـحمد رسول اللَّ ـ، وم هـإال إلنسان نتخيله خيااًل ، آمن ِمْن هنا ، قال : أشهد أن ال إله إال اللَّ 

ه ، ـحمد رسول اللَّ ـه ، مـ، هذا نستطيع نتصوره ، لكن إنسان يقول : ال إله إال اللَّ  ومات من هنا

عمله الصالح ، هو كدليل أنه يقوهلا بلسانه ،  ؟ فعدم اً حـا شاء ، وال يعمل صالـمـم اً ويعيش دهر
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ـا يدخل اإليمـول ، واتة : ... ئيمان بةبآ كردةوة سودى نية ، ضونكة  (1) ى قلبه ... ((ـان إلـمَّ
خواى ثةروةردطار كة باسى ئيمان دةكات لةطةأل كردةوةى ضاكدا باسى دةكات ، ضونكة ئيَمة 

) ال إله ، بةآلم مرؤظيَك بَليَت : ... بآ كردةوة هةبيَت ، ناتوانني تةصةورى ئةوة بكةين كة ئيمانى 

ثاشان تةمةنيَكى دريَذ مبيَنيَتةوة كةضى هيض كردةوةيةكى ضاك و ه (ـحمد رسول اللَّ ـه ، مـإال اللَّ 
ئةجنام نةدات !!! بآ طومان نةبوونى كردةوةى ضاكى بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة شايةتومانةكةى 

 ئيَمان نةرِؤشتووةتة دَليةوة .تةنها بة زمانة ، و 
 (2) ) الشفاعة (ثاشان ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة ليَكدانةوةى فةرموودةى  : 3

رى ناوةرِؤكةكةيةتى ـ سةبارةت دا ـ كة ناوةكةى واتاكاـ ) حكم تارك الصالة (، و لة نووسراوى 
) ترك العمل طشتى ناكات لةكردةوة بةبةثرس وباسى نويَذنةكةر دةدويَت ، و باس لةوازهيَنان 

) سفر ، هةروةكو خؤى ئةوة ئاشكرا دةكات لة رِةتدانةوةيةكيدا بؤ  كله = ترك جنس العمل (

 ( 126 ي نقد وتعقبات مواضع من ظاهرة اإلرجاء : صـمتشلئة فـ) الدرر الكتيَبى و لة ي (ـحوالـال

)) حيث جعل ـ أي : اإلمام دا كة دةَليَت : ـ ي (ـحوالـ) الآلمى ئةم ووتةيةى ةوكة دبينيت لة

، واتة :  (3) !! ((ى هذا ـمن أهل الشفاعة ، وركَّب رسالته كلها عل اً ؤمني مـي ـ التارك الُكلِّ ـاأللبان
ئيمانداريَك داناوة وازهيَنةرى طشتى بؤ كردةوةكان بةكاتيَكدا كة ـ ثيَشةوا ئةلبانى ـ لة

 ناميلكةكةى لةسةر ئةمة دامةزراندووة .شةفاعةتى بةردةكةويَت ، و هةموو 

                                                
(1)

 ريط السادس ـ الوجه األول ( .ـمفرد ـ الشـرح األدب الـ) ش 

(2)
ي ـال فــبعـض األعمـي : أن هنـاك أحاديـث فيهـا نفـي العمـل مـع ذكـر ـا يلــمـوينبغي أن يتنبه ل 

م ـلـ »ي الذي قتل مائة نفس ، قالت مالئكـة العـذاب : ـخدري فـي سعيد الـحديث نفسه ، كحديث أبـال
ي هـذه ـهجرة ، فصـار النفـي فــحة عملهـا كالــال صالــ) متفق عليه ( . مع وجود أعم «رًا قط ـيعمل خي

 ( . 732/ 2 :توحيد كتاب ال) ي ـا أفاده ابن خزيمة فـاألحاديث ليس نفيًا للكل كم

(3)
 ( . 66ي : ص ـلحوالل) ظاهرة اإلرجاء :  
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ى ـ)) ليس كذلك ؛ فالرسالة قائمة علثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 

، واتة : ئةو شتة وانية ، ضونكة ناميلكةكة لةسةر نويَذنةكةريَك  ـ (( تارك الصالة ـ كسالً 
 !!!لةبةر تةمةَلى نويَذةكانى نةكات دانراوة كة 

تى ئةو كةسةى كافريَئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةطةأل زانايانى تر لة هاودةنطى ثيَةوا : 4
ـ سةرةرِاى ئةوةى كة  ) ترك العمل كله = ترك جنس العمل (كردةوة دةهيَنيَت كة بةتةواوى واز لة

ى كردنتةوة ـ بةَلطةيةكى ترة بؤ ئاشكرادواى هيَنانى شايةتوومان تةمةنيَكى دريَذ دةميَنيَ
ـ بة رِةمحةت بيَت  ) ابن تيمية (مةبةستى ثيَشةوا ئةلبانى لة بةكارهيَنانى ئةو برِطةية ، ثيَشةوا 

ي : ـانِ ـاِهِر . َوالثَّ ـاِت الُْكْفِر الظَّ ـي إْثبَ ـُدمُهَا : فِ ـاِن : أَحَ ـَها َطَرفَ ـَمْسأَلَُة لَ ـِذهِ الْ ـ)) َوهَ ـ فةرموويةتى : 

ِ ـا ) الطََّرُف الثَّ ـَفأَمَّ  الْبَاطِِن .اِت الُْكْفِر ـي إْثبَ ـفِ  يمَ ـي ( َفُهَو َمبْنِيٌّ َعلَ ـان  اِن َقْوالً ـى َمْسأَلَِة َكْوِن اإْلِ

َم .ـا َتقَ ـَكمَ  الً ـَوَعمَ  ِ ـَوِمْن الْ  دَّ ُجُل ُمْؤمِ  عِ ـُمْمتَن َفَرَض َه ـِه بِأَنَّ اللَّ ـي َقْلبِ ـفِ  اً َثابِت اً انـإيمَ  اً نـَأْن َيُكوَن الرَّ

يَ ـَعَليِْه الصَّ  َكاَة َوالصِّ َواَل َيُصوُم ِمْن ، !! ِه َسْجَدًة ـُد لِلَّ ـَرُه اَل َيْسُج ـَحجَّ َوَيِعيُش َدهْ ـاَم َوالْ ـاَلَة َوالزَّ

َيْصُدُر َهَذا إالَّ َمَع ْمتَنٌِع َواَل ـَفَهَذا مُ ، !! ى َبيْتِِه ـُحجُّ إلَ ـَواَل يَ ، !! ِه َزَكاًة ـَواَل ُيَؤدِّي لِلَّ ،  !! َرَمَضانَ 

 . (1) اٍن َصِحيٍح ((ـي الَْقْلِب َوَزْنَدَقٍة اَل َمَع إيمَ ـنَِفاٍق فِ 
. و  لة جيَطريبوونى كوفرى رِووكةشة واتة : ئةم ثرس و باسة دوو الى هةية : يةكيَكيان :
لةسةر ثرس و باسى  (اليةنى دووةم  )دووميش : لة جيَطريبوونى كوفرى ناوةوةية . سةبارةت بة 

 ثيَشدا باسكرا . ةوة بنيات نراوة كة ئيمان ووتة وكردةوةية ، هةروةكو لةئ
ةوةى كة خواى دَليدا ب و بيَت لةانداريَكى تةواـةرطيز ناكريَت كة كةسيَك ئيمـوة ه

حةجى لةسةر فةرزكردووة ، كةضى ذيانيَكى دريَذ دةميَنيَتةوة ثةروةردطار نويَذ وزةكات ورِؤذوو و
، يان  !!! رِةمةزان بطريَت، يان رِؤذوو لة !!! روةردطار بةريَتبآ ئةوةى سوذدةيةك بؤ خواى ثة

ز نابيَت ، و ، ئةمةش هةرطي !!! ، يان حةجى ماَلةكةى خوا بكات !!! زةكاتى ماَلةكةى بدا
لةطةأل  دَلةكةى ، لةطةأل بيَباوةرِيدا نةبيَت ، نةك طةأل دوورِووى نةبيَت لةناكةويَتةوة جطة لة

 بوونى ئيمانى رِاست ودروستدا .
                                                

(1)
 ( .156ـ  1/155: ، له ان األوسط ـو ) اإليم، (  611/ 7:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) م 
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ان بدون ـ)) إن اإليمثيَشةوا ئةلبانيش هةمان واتا دووبارة دةكاتةوة ، هةروةكو فةرمووتى : 

بالعمل الصالح ؛ ألننا ال نتصور  اً ان يذكره مقرونـا يذكر اإليمـحينم ـ لَّجَوَ زَّـ عَه ـعمل ال يفيد ؛ فاللَّ 

ه ، و ـأال إله إال اللَّ  بدون عمل صالح ، إال أن نتخيله خياال ؛ آمن من هنا ـ قال : أشهد اً انـإيم

ه ـه ـ ومات من هنا ... هذا نستطيع أن نتصوره ، لكن إنسان يقول : ال إله إال اللَّ ـحمد رسول اللَّ ـم

هو  ؛ فعدم عمله الصالح اً حـه ـ وال يعمل صالـا شاء اللَّ ـمـه ؛ ويعيش دهره ـ مـحمد رسول اللَّ ـ، م

ان ـحة بعد اإليمـالصال الـى قلبه ؛ فذكر األعمـان إلـم يدخل اإليمـدليل أنه يقوهلا بلسانه ، ول

بالعمل الصالح ((  اً ان النافع هو الذي يكون مقرونـى أن اإليمـليدل عل
(1) . 

واتة : ئيمانى بآ كردةوة سودى نية ، ضونكة خواى ثةروةردطار كة باسى ئيمان دةكات 
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 ، ليَرةوة ئيمانى 

، و رِاستةوخؤ لةوالوة  ه (ـحمد رسول اللَّ ـه ومـه إال اللَّ ) أشهد أال إلايةتومانى هيَناوة : هيَنا و ش
) ال كؤضى دواى كرد !!! ئةمة تةنها دةتوانني بةخةياأل تةصةورى بكةين ، بةآلم مرؤظيَك بَليَت : 

ـ ئةوةندةى خواى ثاشان تةمةنيَكى دريَذ مبيَنيَتةوة و ه (ـحمد رسول اللَّ ـه ، مـإله إال اللَّ 
ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَت ـ كةضى هيض كردةوةيةكى ضاك ئةجنام نةدات !!! بآ طومان 
نةبوونى كردةوةى ضاكى بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة شايةتومانةكةى تةنها بة زمانة ، و ئيَمان 

ئةوةمان ثآ  نةرِؤشتووةتة دَليةوة ، بؤية باسكردنى كردةوةى ضاك لة دواى ئيمان بؤ ئةوةية كة
 رِابطةيةنيَت كة ئيمانى سودبةخش ئةو ئيمانةية كة كردةوةى ضاكى لةطةَلدا بيَت .

،  ) ترك العمل كله = ترك جنس العمل (كردةوة بة طشتى كردن و وازهيَنان لة كةواتة تةرك
، و ى سةلةف الى ثيَشةوايانن و ووتنى شايةتوومان ، لةسةرةرِاى ذيانيَكى دريَذخايةن دواى هيَنا

شايةتوومانةكةى هيض ثيَشةوا ئةلبانيش لةطةَلياندا ، بةالف وئيديعاكردن دةذميَردريَت ، و
                                                

(1)
 .السادس / الوجه األول ( ريطـمفرد : الشـى األدب الـرحه علـ) ش 

هةروةكو ثيَشرت ئاماذةى بؤ كرا ، برِوانة لةسةر ـ  هُـاللَّ هُمَحِرَـ ) ابن باز (  هةر ئةمةشة ووتةى ثيَشةوا

 ي ( .ـأول الوجه الثان، ي ـريط الثانـالش، رح كتاب التوحيد ـمجيد شـ) فتح ال نووسينى بؤ :
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باسى شةكانى ترى ئةم نووسينةدا ، و لةبةسوديَك بةخاوةنةكةى ناطةيةنيَت ، ئةمةش لة
 ةوة .ةروةردطار ـ زياتر رِوون دةبيَشوبهةى دووةمدا ـ بة ثشتيوانى خواى ث

يان هةر ت بيَت بةم ثرس و باسةوة ئةوةية كة ئةطةر كةسيَك نويَذ ـ باسيَكى تر كة ثةيوةس
مدانى ، ئةطةرنة كاربةدةستى موسَلمان فةرمانى ثآ بكات بة ئةجنا واجبيَكى تر ـ نةكات ، و

رضى سةر ئةجنام نةدانى ، ئةطةلة كوشتنى ، كةضى ئةو هةر بةردةوام دةبيَتناضار دةبيَت بة
ةسانة كة كوشتنيان ثيَش دةخةن لةسةر ! ئةوا ئةو جؤرة ك!بطاتة ئةوةى كة بشكوذريَت !

دَلياندا هةبيَت طومانى ئةوة ناكريَت كة ئيمان لةكافر دةذميَردريَن ، و ئةجنامدانى ئةو واجبة بة
ُر فـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (، ثيَشةوا   أنَّ َرُجالً يُكوُن ـ)) ال ُيتصوَّ

ي العادةِ

اً ب ُمؤمناً  يُّ ـأُمُرُه ولوما َجاَء بِِه ، ي ريعِة النبي ـاً لِشه أوجَب عليِه الصالَة ، ُملتِزمـانَّ اللَّ بِقلبِِه ، ُمقرَّ

 َفيَمتَنُِع َحتى يُ األم
الةِ ي الباطِِن ، وال َيُكوُن إال كافِراً . َولَو ـاً فقتََل ، َوَيكون مع ذلَك ُمؤِمنِر بالصَّ

و أَخَذ ا لـاِل َكِذباً ِمنُه ، كمحـذِه الفعُلها كاَن هذا القوُل َمَع هأي ال ـَر أنـا َغيهـبوجوبا ُمقرٌّ قاَل : أن

ِمن األنبياِء  اً ه ، أو َجَعَل َيقتُل نبي  ـا فيِه كالُم اللَّ حشِّ َوَيقوُل : أشهُد أنَّ مـي الـمصَحَف فـُيلقي ال

 اَن القلِب .ـي إيمـافلك من األفعاِل التي ُتنه ، َونحو ذـُه َرسوُل اللَّ َوَيقوُل : أشهُد أنَّ 

َمْوِضُع ـَذا الْ ا أظهَرُه من القوِل ، َفهَ ـحاِل ، كان كاذباً فيمـذِه الفإذا قاَل : أنا مؤمٌن بِقلبي مَع ه

ُرُه َفَمْن عَ  بَْهُة فِ َينْبَِغي َتَدبُّ  . (1) َذا الْبَاِب ((ي هَ ـَرَف اْرتِبَاَط الظَّاِهِر بِالْبَاطِِن َزالَْت َعنُْه الشُّ
دأل ئيمانى هةبيَت ، و وة تةصةور ناكريَت كة ثياويَك بةدؤخى ئاساييدا ئةواتة : لة بارو

ثابةنديش بيَت بة اى ثةروةردطار نويَذى لةسةر فةرزكردبيَت ، ودانى بةوةدا نابيَت كة خو
موسَلمانان  ىى هاتووة ، كةضى كة كاربةدةستيَ، و ئةوةش كة ث شةريعةتةكةى ثيَغةمبةر 

ئةوةشدا بووتريَت : ئةو  طةألنويَذناكات تاكو دةكوذريَت ، لة نويَذكردن ئةوفةرمانى ثآ دةكات بة
بشَليَت : من دان !!! ئةطةر كةسة لةدأل وناخيدا ئيمانداريَكى تةواوة !!! و بةكافريش دانةنريَت 

حاَلةى ووتةيةى لةطةأل ئةو بار وةجنامى نادةم !!! ئةم ثيَويستى نويَذ ، جطة لةوةى كة ئدةنيَم بة
فرِيَدانى قورئان بؤ ناو ة ، هةروةكو ئةوةى كة هةستيَك بةكة بامسان ليَوةكرد درؤيةكة لةوةو

                                                
(1)

 ( . 615/  7: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م 
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! !!يداية ووتةى خواى ثةروةردطارة ئةوةى كة تيَثيسى ، وبَليَت : طةواهى وشايةتى ئةوة دةدةم كة 
شايةتى ئةوة ةران ، ودةَليَت : طةواهى ويان هةَلدةستيَت بةكوشتنى ثيَغةمبةريَك لةثيَغةمب

دَلدا بةتالَ وةى ئةو كرادارانةى كة ئيمان لة!!! وة هاوشيَم كة : ئةمة ثيَغةمبةرى خواية !دةدة
 دةكاتةوة و ثيَضةوانةيةتى .

م ، ئةوا درؤى داوةى لةوةى كة بةووتة دةرى حاَلةدا ئياندارم بةدَلبَليَت : من لةم بار وئةطةر 
ثةيوةندى رِووكةش بة  ئةمة جيَطايةكة ثيَويستة تيَرامانى تيَدا بكريَت ، ئةو كةسةى!! برِيوة !

 َليَى رِةويةتةوة .توشى شوبهة نةبووة لةم باسةدا و دَلةوة بزانيَت ، ئةواناوةرِؤك و
متنع الرجل من )) ومتى اـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (هةروةها ثيَشةوا 

ها ، وال ملتزماً بفعلها ، وهذا كافر باتفاق ـي الباطن مقرًا بوجوبـم يكن فـ! ليقتل ! الصالة حتى

ا استفاضت اآلثار عن الصحابة بكفر هذا (( ـن ، كمـمسلميـال
، واتة : وة هةر كاتيَك كة  (1)

كةدا واجبيَتى نويَذةكردنى تاكو بكوذريَت !!! ئةوا لةناخيدا دانى بةمرؤظ سورِبوو لةسةر نويَذنة
كو بةَلطة و هاودةنطى موسَلمانان كافرة ، هةروةنةناوة ، و ثابةنديش نية بةكردنيدا ، ئةمةش بة
 كوفرى ئةم جؤرة كةسة .ئاساريَكى زؤرمان لةهاوةآلنةوة ثيَطةيشتووة بة

 

                                                
(1)

 . ( 48/ 22:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) م 

، هـذا البـاب  ـي: )) فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشـبهة فـ ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ وكذلك قوله 

وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقـر بـالوجوب وامتنـع عـن الفعـل ال يقتـل أو يقتـل مـع إسـالمه فإنـه 

ى مــن جعــل اإلرادة ـعلــ والتــى دخلـت، جهمية ـمرجئة والـــى الــدخلـت عليــه الشــبهة التـى دخلــت علــ

ممتنعون من قتل هذا من الفقهاء ـهذا كان الـول، يء من الفعل ـها شـجازمة مع القدرة التامة ال يكون بـال

ال ـوقد تقـدم أن جـنس األعمـ، ان ـال ليست من اإليمـوأن األعم، ان ـى مسألة اإليمـهم فـى قولـبنوه عل

سـواء جعـل ، متنع ـال الظاهرة مــيء من األعمـالتام بدون شان القلب ـوأن إيم، ان القلب ـمن لوازم إيم

( أو :  616/ 7جموع الفتـاوى : ـ) ما تقدم بيانه (( ـان كمـأو جزءًا من اإليم، ان ـالظاهر من لوازم اإليم

 . ( 1/163: ، البن تيمية ان األوسط ـ) اإليم
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طةأل زانايانى بيَت ـ لةم بارةيةوة هاودةنطة لةووتةى ثيَشةوا ئةلبانيش ـ بة رِةمحةت 
 و هاودةنطى موسَلمانان ، هةروةكو فةرموويةتى :ثيَشينى خؤى ، 

ي ـ : قد يكون ذلك ـ أي ترك الصالة ـ من الكفر االعتقادي أحياناً ، ـ)) قلت ـ أي : األلبان

ن ، وكإيثاره القتل ـمصليـى فساد عقيدته ، كاستهزائه بالصالة والـرن به ما يدل علـوذلك إذا اقت

ي ، فتذكر هذا ، فإنه مهم (( ـا سيأتـيها ، كمحاكم إلـي إذا دعاه الـى أن يصلـعل
(1) . 

انى واتة : لةوانةية ـ هةنديَك جار ـ ئةوة ـ واتة : نويَذ نةكردنى ـ يةكيَك بيَت لة جؤرةك
كاتيَكدا كة شتيَكى ثيَوة ثةيوةست دةبيَت ، بةَلطةية لةسةر خراثى  كوفرى بريوباوةرِ ، ئةوةش لة

طاَلتةكردن بة نويَذ و نويَذخويَنان ، يان ثيَشخستنى كوشتنى لة نويَذكردن بريوباوةرِى ، وةك : 
لةو كاتةى كة كاربةدةستى موسَلمانان بانطى دةكات بؤى ، هةروةكو دواتر ديَت ، جا ئةمةت لة 

 ياد بيَت ، ضونكة زؤر طرنطة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(1)

حديثية ـبعــد أن قــدم دراســته الــ،  134/ 7: ، لإلمــام األلبانـــي صــحيحة السلســلة األحاديــث  ) 

 ( . 3054حديث الشفاعة ، برقم : ـل
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 بةوةى كةانى ـةوا ئةلبـاركردنى ثيَشـتؤمةتب:  ةى دووةمـشوبهطومان و 
 : بة كوفر دانانيَتـ بةو واتايةى كة ئةوان مةبةستيانة ـ  ) ترك جنس عمل (

يان كردنى ويستم ئةم باسةش وةكو بةشيَك يَلةكاتى خستنةرِووى طومانى يةكةم وتاوتو
ةكة ئةوةم رِوو ، بةآلم لةبةر فراوانى و ضرِى بابةتخاَليَك لةو خاَلة ـ واتة لةخاَلى يةكةم ـ خبةمة

رِوو ، بةآلم ئةوة دةَليَم : كة ئةم ونيشانيَكى ترى سةربةخؤدا بيخةمةذيَر نابةباش زانى كة لة
 جا بابزانني :رِووى طومانى يةكةم دادةنريَت ، ة بة تةواوكةرى باس و ثرسى خستنةبةش

 و سنورى لة ووتةى زاناياندا ضية ؟ ) جنس العمل (واتاى  يةكةم :
 انايانى سةردةم بةكارهيَنانى ئةم زاراوةيان ثآ ضؤنة ؟!ئايا ثيَشةوايان و ز دووةم :

ياران ـ بةو واتايةى كة نة ) ترك جنس العمل (كؤتاييدا : ئايا حوكمى لة سآيةم :
 الى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ضية ؟ليَكدانةوةى بؤ دةكةن ـ لة

رِووى ئةم ثرس و دن و خستنةيَت بزانريَت كة باسكرسةرةرِاى ئةم هةموو رِوونكردنةوةش دةب
سةر كةسيَك ةرى ، ضونكة كةس ناتوانيَك حوكم لية نةك كردا ) نظري (باسة ، ثرس و باسيَكى 

، ضونكة تةنها خواية  ( لِ مَ عَ الْ  َس نْ جِ  كَ رَ تَ واتة : ) بدات كة هيض كردةوةيةكى ضاكى نةكردووة 
يان فيسارة  رِابطةيةنيَت كة فآلنة كةسئاشكرا و ثةنهانيةكان !!! بؤ ئةوةى ثيَمان بةئاطا لة

 ذيانيدا نةكردووة .كةس هيض ضاكةيةكى لة
بؤ جيَطريكردن  باسكردنيشى لةاليةن زانايانةوة تةنها بؤ بةرثةرضدانةوةى مورجيئةية ، و

دَلدا ، بةثيَضةوانةى  نيَوان رِووكةش وتؤأل هةية لة وسةملاندنى ئةوةية كة ثةيوةنديةكى توند و
 ورجيئة لةم ثرس وباسةدا ، خواش زاناترة .بؤضوونى م

) ترك نيَوان باس و ثرسى ةضاو بكريَت كة جياوازى هةية لةوة دةبيَت ئةوةش بزانريَت و رِ

باسى دووةمداية ، ضونكة زؤرينةى ووتةى زانايان لة ، ال (ـ) ترك أفراد األعم، و  جنس العمل (
لةكاتيَكدا دةبيَت كة دةيانةويَت بةرثةرضى و كة باسيش لةسةر ثرس وباسى يةكةم بكريَت 

مورجيئة بدةنةوة لةوةى كردةوة بةشيَكة لةئيمان ، يان ثةيوةنديةكى توند وتؤأل لةنيَوان 
 رِووكةش ودَلدا هةية .
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ثيَضةوانةى كؤمةَلة طومرِا ثيَشةوايان وزانايانى سةلةفى صاَلح وةكو لةثيَشدا خرايةرِوو ـ بة
، ووتةى  ) قول وعمل (كردةوة ناسة دةكةن كة بريتية لة ووتة ون بةوة ثيَو الرِيَبووةكان ـ ئيما

ردوةى و ك ) عمل القلب (، كردةوةى دأل  ) قول اللسان (و ووتةى زمان  ) قول القلب (دأل 
، كردةوةش بة طشتى بة بةشيَك لة ئيمان دةزانن ، لة طةأل ئةوةشدا  جوارح (ـ) عمل الرِووكةش 

ـ جطة لة  ) ترك آحاد العمل (، و وازهيَنان لة تاكى كردةوةكان  الكبائر () تاوانة طةورةكان 
نيَوان ئةهلى سوننةدا ـ بة كوفر نازانن ، و ضةند طروث و ذ كة جيَطةى خيالف و جياوازية لةنويَ

 كؤمةَليَك ثيَضةوانةيان بوونةتةوة لةم بريوباوةرِةياندا ، لةوانةش :
بريوباوةرِة ، كةضى ثيَضةوانةى لةاليان ووتة وكردةوة و خةواريج وموعتةزيلةية ، كة ئيمان

هةنديَك ـ تاكى ـ لة كردةوةكان يان ئةو كة ئةو كةسةى كة واز بيَنيَت لة ئةهلى سوننةن لةوةى
دؤزةخدا يى لةهةتا هةتاورة ئةجنام دةدا هيض ئيمانيَك لةدَليدا نية ، و بةكةسةى كة تاوانى طة

دونيادا ثيَضةوانةن بؤ يةكرت لةوةى كة لةنيَوان خؤياندا ؤيان لةت ، سةرةرِاى ئةوةى كة خدةبيَ
 حوكمى ضى دةبيَت ؟!

 !!خةوارجيةكان دةَليَن : لةدونياشدا بةكافر دةذميَردريَت !
و لة مةنزيلةيةكداية لة نيَوان دو ن (ـن منزلتيـي منزلة بيـ) فكةضى موعتةزيلة دةَليَن : 

 !!َلمان ، بةَلكو لةنيَوان ئةو دوو ثلة ومةنزيلةتةداية !مةنزيلةتدا ، واتة : نةكافرة ونةموس
دا هةَلويستى زانايانى ئةهلى ـ ) جنس العمل (ثرسى با بزانني لةباس وخويَنةرى بةرِيَز جا 

ا و طةأل ئةهلى سوننةدوننة ضية ؟!! يان ئةو طروثانة لةضيدا يةكدةطرنةوة و هاودةنطن لةس
 اندا ؟!!ـطةَليلةضيدا جياوازن لة
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 ووتةى زاناياندا ضية ؟و سنورى لة ) جنس العمل (واتاى  يةكةم :
ضةند واتايةك بةكاردةهيَنريَت ، شيَخ  ةيةكى ضةند اليةنةية ، و بةـووش ) جنس (ووشةى 

جنس ( ـ)) ألن ) السةبارةت بة واتاى ئةم ووشةية فةرموويةتى :  ي (ـمدخلـ) ربيع بن اهلادي ال

وقد يراد به : الكل ، وقد يراد به : الغالب (( قد يراد به : الواحد ، 
(1)

 جنس (ـ) ال، واتة : ووشةى  
 ( هةموو) ى : يَبيَت ، وة لةوانةشة مةبةست ث ) تاك (ى : يَاندا مةبةست ثبةكارهيَنلةوانةية لة

 بيَت . (زؤرينة ) ى يَنةشة مةبةست ثبيَت ، وة لةوا
جياوازة ، هةروةك  ) جنس العمل (كارهيَنانى زانايان بؤ ووشة و زاراوةى بؤية دةبينني بة

و زاناى اريان هيَناوة ، ئةوةتا فةرموودةناس بةك اد العمل () آحدةبينني ، بةواتاى تاكى كردةوة 
ليَكى اية بةكارى دةهيَنيَت ، وـ خوا بيثاريَزيَت ـ بةم وات محسن العباد (ـ) عبدالشيَخ ثايةبةرز 

)) ومعنى جنس العمل : أي  عمل من األعمـال ، وأما إذا ترك العمل دةداتةوة ، و دةفةرمويَت : 

واتة  ) جنس العمل (، واتة : واتاى  (2) ال ((ـهائياً ، أو ترك كل األعمـفيقال فيه : ترك العمل ن
دةووتريَت : وازى لة  ىيَلةكردةوة هيَنا ئةوا ث كردةوةكان ، بةآلم ئةطةر وازىهةر كردةوةيةك لة
 ةكان هيَناوة .وهةموو كردةواوى ، يان وازى لةةكردةوة هيَناوة بةت

هةموو  ـ واتة : ) بة واتاى  ) جنس العمل (ووشةى  مد بن عبدالعزيز العتيق (ـ) حوة شيَخ 
)) صورة ثيَناسةكردنى بؤ ئةم ووشةية هةروةكو فةرموويةتى : بةكاردةهيَنيَت لة كل العمل ـ (

راً ـم يعمل خيـن ثم بقي دهرًا لـي رجل نطق بالشهادتيـمسألة ـ أي : ترك جنس العمل ـ هي فـال

 انع ((ـمـن مطلقاً ، مع زوال الـى النطق بالشهادتيـمطلقاً : ال بلسانه ، وال بجوارحه ، ولـم يعد إل
هةردوو زمان بة ئةوةية كة كةسيَكـ  ) جنس العمل (، واتة : شيَوةى باسةكة ـ وازهيَنان لة  (3)

                                                
(1)

 ( .ي ـمدخلـل ، للشيخ ربيع بن هادي ال) كلمة حق حول جنس العم 

(2)
 ، حكم ترك جنس العمل ( . 2/ص1محسن العباد : ج ـي داود : عبدالـرح سنن أبـ) ش 

(3)
ي الـدين ، للشـيخ : ـترك جنس العمل كفـر فـى أن ـن علـمسلميـاع الـمـى إجـن إلـ) تنبيه الغافلي 

،  5مبحث األول : ص ـر : الــالعزيز العتيق ، الفصل الثالث : ترك جـنس العمـل كفـر أكبـمد بن عبدـح
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شايةتومانةكةى هيَناوة ، ثاشان تةمةنيَكى دريَذ مبيَنيَتةوة و هةرطيز و بةهيض شيَوةيةك هيض خيَر 
وضاكةيةك نةكات ، نة بةزمانى نة بةئةندامةكانى ، وة نةجاريَكى تر طةرِاوةتةوة بؤ ووتنى 

 ا .شايةتوومانةكةى بةهيض شيَوةيةك ، سةرةرِاى نةبوونى رِيَطر لةثيَشيد
نايان يش ـ لة باسى كردةوة و ثةيوةندى بةئيمانة ، و مةبةستى زا ) صالح آل الشيخ ( وة شيَخ

ى اإليمـ)) كذلك ينبغي أن ُيعلم أن قولنا : ) العمل داخل فى ـ فةرموويةتى : يَث ان ـي مسمَّ

( ، ألن  ان إال به ( ، نعني به ) جنس العمل ( ، وليس ) أفراد العملـوركن فيه ال يقوم اإليم

ى مؤمنا وال ـرة صالـاال كثيـرك أعمـمؤمن قد يتـال حة مفروضة عليه ويبقى مؤمنا ، لكنه ال ُيسم 

ن وقال أقول ذلك واعتقده بقلبي ، ـان إذا ترك كل العمل ، يعني إذا أتى بالشهادتيـيصح  منه إيم

ه ترٌك مسقٌط ألنجواب أن هذا ليس بمؤمن ؛ ـال بعد ذلك أكون مؤمنا ، فالـوأترك كل األعم

ان ؛ فال يوجد مؤمن عند أهل السنة ـان ؛ يعني ترك جنس العمل مسقط ألصل اإليمـألصل اإليم

ن جنس العمل الصالح ، يعني ـبد أن يكون معه مع الشهادتيانه إال والـاعة يصح  إيمـجمـوال

بزانريَت كة ، واتة : هةروةها دةبيَت ئةوةش  (1) جنس االمتثال لشوامر واالجتناب للنواهي ((
ى يَستمان ثئيمانة و ثايةيةكة تيايدا ، وة ئةوةى كة بةبآ كردةوة نابيَت ، مةبةدةَليَن : كردةوة لة

، ضونكة  ) أفراد العمل ( ة ، نةك هةموو تاكيَكى كردةوةـ ) جنس العمل ( تاكيَكة لة كردةوةكان
دةوةى ضاك بهيَنيَت كة فةرزكراونةتة سةرى لةطةأل ئةوشدا لةوانةية برِوادار واز لة زؤر كر

بةئيمانداريَتى دةميَنيَتةوة ، بةآلم بةئيماندارى تةواو ناوى ليَنانريَت ، وة ئيمانةكةشى دروست نية 
 ئةطةر واز لة هةموو كردةوةكان بيَنيَت ، واتة ئةطةر شايةتومان بيَنيَت و بَليَت : من ئةمة دةَليَم ،
                                                                                                                                      

ى ـن علــمبيــحق الـي ، و القول الـمدخلـوانظر : كلمة حق حول جنس العمل ، للشيخ ربيع بن هادي ال

 ( . 113مد آل بدر : ـحمد بن أحـحيى بن مـي يـن ، ألبـمسلميـاء الـاع علمـمـي إجـخاصم فـمن ي

مقصود ـمشكاة : الــ)) الـيش بةهةمان واتا بةكارى هيَناوة هةروةكو فةرموويةتى : ) ابن بـاز ( ثيَشةوا 

) نقـال عـن ر ، عمـل القلـب مـن خـوف ورجـاء (( ـبالعمل جنس العمل ؟ الشيخ : من صالة وصوم وغي

 . ( 280، 279ي ، ص ـجزء الثانـي ، الـثانمجلد الـمشكاة الـجلة الـم

(1)
 . ( 1/118ن : ـمسلميـاء الـاع علمـمـي إجـخاصم فـى من يـن علـمبيـحق الـ) نقال عن : القول ال 
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هةموو كردةوةكان ديَنم ، كةضى دواى ئةوةش ئيماندارم !!! رِواى ثآ دةهيَنم ، بةآلم واز لةببة دَليش 
وةآلميشى ئةوةية كة ئةم جؤرة كةسة ئيماندار نية ، ضونكة وازهيَنانيَكة رِووخيَنةر و خبةرى بنةواى 

ان ، بؤية لةالى ى رِووخيَنةر و خبةرة بؤ بنةواى ئيمـ ) جنس العمل ( ئيمانة ، واتة وازهيَنان لة
) جنس  نىوطةأل بومانةكةى دروست ئيلال بةوةى كة لةئةهلى سوننة هيض ئيمانداريَك نية ئي

ةرمانةكانى ، و طةأل هةردوو شايةتومانةكةيدا ، واتة : رِةطةزى طويَرِايةَلى بؤ فلة العمل (
 ياساغى كراوةكانى .دووركةوتنةوةى لة

، دةبيَت موسَلمان لة جنس العمل (  واتة : ) ووشةيةاليةنى واتاى ئةم  كةواتة لةبةر فرة
كاتى تاوتويَكردنى واتاكةى ثةلة نةكات لةو كارةيدا ، ضونكة بة ثآى مةبةست لة ووشةكة 

 ي (ـمدخلـ) ربيع بن هادي الشيخ  كان ئاشكرا دةبن ، ئةوةتائةحكامةكان دةطؤرِيَت ، و بؤضوونة
)) إن كان دةفةرموويَت :  بن عبدالعزيز العتيق ( مدـ) حدواى هيَنانةوةى ثيَناسةكةى شيَخ 

ر من هذا حاله ـي تكفيـردد مسلم فـي ال أتردد وال يتـمراد بـ ) جنس العمل ( هذه الصورة ؟ فإنـال

، واتة : ئةطةر  (1) ان ((ـ، وأنه منافق زنديق !!! إذ ال يفعل هذا من عنده أدنى حد لإليم
مانيَك نية كة دوو دَلى شيَوةية بيَت ؟ ئةوا من و هيض موسَلئةم  ) جنس العمل (مةبةست بة 

باوةرِن يَكة ئةو جؤرة كةسانة دوورِوو و ب كافريَتى ئةو كةسةى كة ئةوة حاَليَتى ، و ئةوةشبكات لة
 !!! ضونكة هيض كةسيَك نية كة ئةوة بكات ئةطةر نزمرتين ثلةى ئيمانى هةبيَت .

همة ينبغي لفت النظر إليها وهي : أن الصورة التي )) وهنا مالحظة م وة دةفةرموويَت :

ي ـر صاحبها إن ُوِجَد ، ولكنها فـي تكفيـردد فـمسلم أن يتـجوز لـال ي ـ هُـاللَّ هُقَفَّـ وَمد ـذكرها األخ ح

م ـرائع لـر واقعية وال عملية ؛ إذ ال يتصور وقوعها من مسلم ، والشـالوقت نفسه هي نظرية غي

، واتة : وة ليَرةدا تيَبينيةك هةية كة ثيَويستة ديد و بؤضوونةكانى بؤ  (2) النادرة ((ى الصور ـتبن عل

ـ خوا بيثاريَزيَت ـ باسى  مد (ـ) ح ال رِابكيَشريَت ، ئةويش ئةوةية : ئةو شيَوةيةى كة برامان شيَخ

                                                
(1)

 ي ( .ـمدخلـ) كلمة حق حول جنس العمل ، للشيخ ربيع بن هادي ال 

(2)
 ( . الـمصدر نفسه)  
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ى هةبيَت ، بةآلم كردووة نابيَت هيض موسَلمانيَك دوو دأل بيَت لة بةكافركردنى خاوةنةكةى ئةطةر بوون
هيض ، ضونكة لةو باوةرِةدا نيم كة لةكردارى ية نةك واقعى ورةزةن لةهةمان كاتدا ئةوة شتيَكى

 ئةحكامة شةرعيةكانيش لةسةر منوونة بةدةطمةنةكان بينا نةنراوون .موسَلمانيَك بووةشيَتةوة ، و
 : ةيةتىـئةمة دةقةكوةآلمى ثرسياريَك كة  لة محسن العباد (ـ) عبدالفةرموودةناس شيَخ 

، واتة : ئايا زانايان كؤرِان لةسةر  ى أن ترك ) جنس العمل ( كفر ؟ ((ـاء علـمع العلمـ)) هل أج
 كوفرة ؟ ) جنس العمل (ئةوةى كة نةكردنى 

م )) كيف يكون ذلك والذين يقولون : إن ترك ) جنس العمل ( كفر إنمـا هفةرموويةتى : 

ر كافرًا ، ـخرج من اإليمـان ويصيـإنه يإذا ارتكب معصية فون : إن اإلنسان خوارج ؟ فهم يقولـال

ن ، ـمنزلتيـن الـي منزلة بيـي الكفر ، فهو فـل فخرج من اإليمـان وال يدخـه يمعتزلة : إنـول الويق

 اد .ي النار أبد اآلبـدًا في كونه خالـوارج فخـع اللكنهم يتفقون م

ان ، ـرة مؤمن كامل اإليمـمرجئة ، وعندهم أن مرتكب الكبيـالجانب اآلخر ـي الـيقابلهم فو

انه ـاعة ، فهم يقولون : هو مؤمن بإيمـجمـن هؤالء وهؤالء ، وهو ما عليه أهل السنة والـحق وسط بيـوال

خوارج الذين قالوا : هو ـان ، فقوهلم : مؤمن ، خالفوا فيه الـرته ، أو هو مؤمن ناقص اإليمـفاسق بكبي

ان ، ومها طرفا ـمرجئة الذين قالوا : هو كامل اإليمـان ، خالفوا فيه الـوقوهلم : ناقص اإليمكافر ، 

حلل من الدين ، وانفالت من ـمرجئة فرطوا وأمهلوا وضيعوا ، فقوهلم فيه تـاإلفراط والتفريط ، فال

طوا حتى أخرجوا معتزلة أفرـخوارج والـان ، والـريعة ، ويكون مع ذلك مؤمنًا كامل اإليمـأحكام الش

ي ـي : وال تغل فـخطابـا قال الـن اإلفراط والتفريط كمـحق وسط بيـ، فال انـي من اإليمـمؤمن العاصـال

 ي قصد األمور ذميم يعني : طرف اإلفراط وطرف التفريط .ـيء من األمر واقتصد كال طرفـش

رك العمل فيقال فيه : تال ، وأما إذا ترك العمل ـومعنى ) جنس العمل ( : أي  عمل من األعم

 . (1) ال ((ـعمرك كل األهائياً ، أو تـن
                                                

(1)
 . ، حكم ترك جنس العمل ( 2ص /1محسن العباد : ج ـي داود : عبدالـرح سنن أبـ) ش 

هل األعم ال ش رط كم ال أو ش رط ص حة يف      )) السؤال :  : ـ هُـاللَّ هُظَفِحَـ اد محسن العبَّ ـالوسئل العالمة عبد

يكـون  ، فمنها ما ومنها ما هو شرط صحة،  ومنها ما هو شرط كمال،  هي جزء منه:  ــ  هُـاللَّ هُظَفِحَـ   فأجاب  ؟ اإلميان
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 واتة : ضؤن ئةوة ـ واتة : كؤرِابوونى زانايان ـ دةبيَت لة كاتيَكدا ئةوانةى دةَليَن : وازهيَنان لة
دةَليَن : ( خةوارجيةكان  ) كوفرة تةنها خةواريج مةزهةبةكانن ؟! ضونكة ئةوان ) جنس العمل (

، وة موعتةزيلةكان دةَليَن  دةبيَت، وكافرئيمان دةردةضيَت اوانيَكى ئةجنامدا ، ئةوا لةةر تمرؤظ ئةط
مةنزيلةتةدا ، نيَوان ئةو ، ناكةويَتة كوفرةوة ، بةَلكو لةموةنزيلةتيَك دةبيَت لةئيمان دةردةضيَت : لة

 دةميَنيَتةوة .دؤزةخدا رجيدا لةوةى كة بةهةتا هةتايى لةطةلَ خةوابةآلم هاودةنطن لة
وة لةبةرامبةريشياندا لة الكةى تر مورجيةئةية ، و لةالى ئةوان كةسى خاوةن تاوانى 
طةورة ئيمانداريَكى تةواو ئيمانة !!! بةآلم رِةواويى لة نيَوان ئةمانة و ئةوانة ، ئةويش ئةوةية كة 

ماندارة ، و بةثآى ئةهلى سوننة و جةماعة لةسةرين ، و دةَليَن : ئةو كةسة بةثآى ئيمانةى ئي
تاوانةكةشى فاسق بووة ، يان ئيمانداريَكى ئيمان ناتةواوة ، لةكاتيَكدا كة دةَليَن : ئيماندارة ، 
ثيَضةوانةى خةواريج دةبنةوة كة دةَليَن : كافرة !!! وة كة دةَليَن : ئيمانى ناتةواوة ، ثيَضةوانةى 

ة !!! ئةو دوو فريقة و كؤمةَلةش دووالى مورجيئة بوونةتةوة تيَيدا كة دةَليَن : ئيمانى تةواو
زيادرِةوى و كةمرِةوين ، مورجيئة كةمرِةوى و كةمتةرخةمى و فةوتانيان كردووة ، ضونكة 

طةأل ووتةكةيان داماَلكانى تيَداية لةئاين ، و دةرضوونيشى تيَداية لةئةحكانة شةرعيةكان ، لة
موعتةزيلةش زيادرِةويان كردووة تاكو وةشدا ئيمانداريَكى تةواو ئيمانة !!! وة خةواريج ئةو

ئيمان دةردةكةن ، رِةواييش مامناوةندة لة نيَوان زيادرِةوى ئةوةى كة ئيماندارى تاوانبار لة دةطاتة

                                                                                                                                      

حصل بـه األسـاس مثـل الصـالة ، فـإن الصـالة ال يقـال : إن ـال ، ومنهـا مـا يــحصل بـه الكمــبد منـه ألنـه يـ ال

 ى القول الصحيح بأنه كفر .ـحصل شيئاً ، وهذا علـم يـها لـيأت ب مـاالً وإذا لـها حصل كمـاإلنسان إذا أتى ب

 الوجوب واللزوم ، وال بد منها .ى سبيل ـال بالنوافل ، وأما الفرائض فهي علـفالكم

ترك أي عمل م ن  :  ومعنى ترك جنس العمل،  هذه األيام أصبحنا نسمع أن من ترك جنس العمل فإنه يكفر ويف

فعندهم أن من ترك ج نس العم ل   أي : ت رك أي     ،  وهذا هو معتقد اخلوارج الذين يكفرون مرتكب الكبرية،  األعمال

ال مثلها كمثل جسـد اإلنسـان ، فهـي متفاوتـة ، فمنهـا أشـياء ـ: أن األعم الصواب و.  شيء من العمل   فإنه يكفر 

ان ، فجسـد اإلنسـان لـو قطعـت منـه أصـبعاً بقـي ـان ، ومنها أشياء إذا ذهبت ذهـب اإليمــإذا ذهبت بقي اإليم

 . ( 524ط : ريـداوود ، الش ) رشح سنن أيب يء قاتل فإنه يذهب ((ـجسد ، لكن لو قطع رأسه أو قطع منه شـال
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فةرموويةتى : زيادرِةوى مةكة لةهيض شتيَكدا ،  ي (ـخطابـ) الكةمرِةويدا ، هةروةكو و
 ن ، واتة : الى زيادرِةوى و كةمرِةوى .مامناوةندبة ، ضونكة هةردوو الى شتةكان زةمكراوو

دةوةكان ، بةآلم ئةوةى كة واز كريش بريتية لة : هةر كردةوةيةك لة ) جنس العمل (واتاى 
هةموو ى دةووتريَت : وازى لةكردةوة هيَناوة بةتةواوى ، يان وازى لةيَلةكردةوة بهيَنيَت ث
 كردةوةكان هيَناوة .

ضةند ووشةيةكى ضةند اليةنةية و ترك جنس العمل ( )بوو كة ووشةى بةمةش ئةوة ئاشكرا
بةكارهيَنانيدا رِةنطة بكةونة هةَلةوة تةوة ، بؤية ئةطةر موسَلمانان بةئاطا نةبن لةواتايةك دةطريَ

ئينكاركردنيدا ـ واتاكةى نةك ارجيى ثيَدا تيَثةرِبوو ، يان لة، و بةهةمان ئةقاردا بضن كة خةو
هيَنانى مورجيئةكانةوة ... ثاشان با بزانني ثيَشةوايان و زانايان بةكارزاراوةكة ـ ، بكةونة هةَلةى 

 ئامؤذطارى موسَلمانان بةضى دةكةن ؟ئةم زاراوةيان ثآ ضؤنة و
 ئايا ثيَشةوا و زانايان بةكارهيَنانى ئةم زاراوةيان ثآ ضؤنة ؟! دووةم :

لةم بةشةدا ئةوة ئاشكرا دةكريَت كة هةنديَك لة ثيَشةوايان و زانايانى سةردةم بةكارهيَنانى 
يان ثآ باش نةبووة ، ضونكة هؤكارى ئاشووب و فيتنةى  جنس العمل (واتة :  )ئةم زاراوةية 

نديَك سوننة ، و بؤ ليَدانى هةنةيار بؤ زانايانى ئةهلى مانان بووة وكةسانى نةزانكار ونيَو موسَل
نيَو موسَلماناندا بةكاريان هيَناوة !!! بؤية دةبينني ئةو زانايانة لةزانايان ونانةوةى ئاشووب لة

خراث داناوة ، لةوانةش ، ووشةيةيان ـ نةك واتا وناوةرِؤكى ووشةكة ـ بة بةكارهيَنانى ئةم
سياريَكدا كة ة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة لةوةآلمى ثرـ ن (ـحمد بن صالح العثيميـ) مثيَشةوا 

ي ـ)) ] تارك جنس العمل كافر ، تارك آحاد العمل ليس بكافر [ ما رأيكم فئةمة دةقةكةيةتى : 

نيَت كافرة ، و كردةوة بةطشتى بيَك دةَليَن : ئةو كةسةى كة واز لة، واتة : هةنديَ ذلك ؟ ((
 يةوة ضية ؟تاكى كردةوة بيَنيَت كافر نية ، رِاى بةرِيَزتان لةم بارةئةوةش كة واز لة

؟!  ه ـحمد رسول اللَّ ـ)) من قال هذه القاعدة ؟! من قائلها ؟! هل قاهلا مفةرموويةتى : 

ه و رسوله ، ـم يكفره اللَّ ـه ورسوله ، فهو كافر ، و من لـكالم ال معنى له !! نقول : من كفره اللَّ 

لعمل ، فهذا كله طنطنة فليس بكافر ، هذا الصواب . أما جنس العمل ، أو نوع العمل ، أو آحاد ا
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، واتة : ئةم رِيَساية كآ ووتوويةتى ؟! كآ بيَذةرةكةيةتى ؟! ئايا ثيَغةمبةرى  (1) ال فائدة منه ((
فةرموويةتى ؟! ووتةيةكى بآ ماناية !!! دةَليَني : ئةوةى كة خواى ثةروةردطار و  خوا 

                                                
(1)

) إدارة الدعوة بقطر (  لة اليةنن ( ـحمد بن صالح العثيميـ) فضيلة الشيخ م ئةم ثرسيارة كراوة لة 

 بآلوكراوةتةوة .(  13/5/2000)  يش لة بةروارى) شبكة السحاب ( و لة تؤرِى ئةنتةرنيَتى ، و لة 

ــ قـــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة  ــحِرَـ ــ هُمَ ــ هُـاللَّ وارج خـ) ثــم قالــت الــ)( :  1/144 : النبــوآتفـــي )  ـ

ـــوالــ ــاب ال ــات واجتن ـــمعتزلة وهــو أداء الواجب ـــمحرمات فاســم ال ــل اســم الب ر والتقــى وهــو ـمؤمن مث

 . (ان واإلسالم (ـمستحق للثواب فإذا ترك بعض ذلك زال عنه اسم اإليمـال

فعل : معتزلة ـوارج والخـفقالت ال )( : ) 18/270 :جموع الفتاوى ـمفـي )  ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ وقـال أيضا 

فـال يكـون مـع ، ان كلـه ـإذا ذهـب بعـض ذلـك ذهـب اإليمـف، ان ـات من اإليممحرمـرك الالواجبات وت

، وال مـؤمن ، ليس بكافر : معتزلة ـوقالت ال، و كافر ه: خوارج ـثم قالت ال، ان أصال بحال ـالفاسق إيم

 وقالوا، حكم ـي الـووافقوهم ف، ي االسم ـخوارج فـفخالفوا ال؛ ن ـمنزلتيـن الـبل هو فاسق ننزله منزلة بي

 . (خرج منها (ـال ي، ي النار ـخلد فـأنه م :

حرما ـ) ثم إذا ترك واجبـا أو فعـل مـ)( :  19/151 :جموع الفتاوى ـمفـي )  ــ  هُـاللَّ هُمَحِرَـ وقال أيضًا 

معتزلة ـمهور الــوهـذا قـول جـ، ملة يف النـار ـفسـاق أهـل الـخليد ـفيوجبـون تـ، قالوا بنفـوذ الوعيـد فيـه 

معتزلة فيقولـون ـوأما الـ، ر عند بعضهم ـر أو الصغيـخوارج يكفرون بالذنب الكبيـولكن ال، خوارج ـوال

 . (ن ال مؤمن وال كافر (ـن منزلتيـي منزلة بيـهو ف

الطاعات : معتزلة ـخوارج والـ( : ) قالت ال 510/ 7 :جموع الفتاوى ـمفـي ) ـ  هُـاللَّ هُمَحِرَـ وقال أيضًا 

فحكمـوا بـأن صـاحب ؛ فـذهب سـائره ؛ ان ـفـإذا ذهـب بعضـها ذهـب بعـض اإليمـ، ان ـكلها من اإليمـ

ان إال شـيئا واحـدا ال ـجهمية لـيس اإليمــمرجئة والــوقالـت الـ، ان ـيء مـن اإليمــرة ليس معـه شــالكبي

 . (مرجئة (ـهمية أو تصديق القلب واللسان كقول الجـجرد تصديق القلب كقول الـيتبعض إما م

رهم لتارك الواجب الواحـد أو بعـض ـي تكفيـخوارج فـي تقرير عقيدة الـهذه أقوال شيخ اإلسالم ف

 معايص ) آحاد العمل ( .ـمعصية الواحدة أو مرتكب بعض الـالواجب أو مرتكب ال
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بةكافرى داناوة ، ئةوة كافرة ، ئةوةش كة خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى  ثيَغةمبةرةكةى 
 . بةكافريان دانةناوة ، ئةوة كافر نية ، ئةمةية رِاستى و رِةوايى 

، ئةمة  ) آحاد العمل (، يان  ) نوع العمل (يان  ) جنس العمل (بةآلم سةبارةت بة 
 كى نية .طاَليَكة هيض سوديَ هةمووى وورتة ورت و طاَلة

وة يةكيَكى تر لةو زانايانةى كة بةكارهيَنانى ئةم ووشةيةى ثآ باش نية ، بةَلكو وةكو 
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثابةند بوون بة زاراوة قورئانى و سوننةتيةكانى ثآ  ن (ـ) ابن عثيميثيَشةوا 

و سةلةفى صاَلح بةكاريان  و هاوةآلنى  باشة ـ واتة : ئةوانةى كة ثيَغةمبةرى خوا 
ية ـ خوا بيثاريَزيَت ـ كة لة ئامؤذطارى بؤ  ي (ـمدخلـ) ربيع بن هادي الهيَناوة ـ شيَخ 

ن أن يلتزموا ـ)) وأنصح السلفييسةلةفيةكان سةبارةت بة بةكارهيَنانى زاراوةكان دةفةرموويَت : 

ان : ـهذا ، أال وهو قوهلم : إن اإليمى يومنا ـمتواتر من أول عهد السلف إلـبقول السلف الشائع ال

، واتة : وة ئامؤذطارى  (1) جوارح ، .. ((ـقول وعمل ، قول بالقلب واللسان ، وعمل بالقلب وال
سةلةفيةكان دةكةم كة ثابةندبن بة ووتةى سةلةفةوة كة بةربآلو و موتةواترية ليَيانةوة ، هةر 

                                                                                                                                      

العمل داخـل )  : : )) كذلك ينبغي أن ُيعلم أن قولنا ـ هُـاللَّ هُـ حَفِظَوقال فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ 

ى اإليمـف ألن  ؛ه جنس العمل ، وليس أفراد العمـل نعني ب؛  ( ان إال بهـان وركن فيه ال يقوم اإليمـي مسمَّ

ى مؤمنا وال يصح  منه ـرة صالـاال كثيـرك أعمـمؤمن قد يتـال حة مفروضة عليه ويبقى مؤمنا ، لكنه ال ُيسم 

ن وقـال أقـول ذلـك واعتقـده بقلبـي ، وأتـرك كـل ـان إذا تـرك كـل العمـل ، يعنـي إذا أتـى بالشهادتيــإيم

ان ؛ يعنـي ـه ترٌك مسقٌط ألصل اإليمجواب أن هذا ليس بمؤمن ؛ ألنَّ ـال بعد ذلك أكون مؤمنا ، فالـاألعم

انه إال ـيصـح  إيمـ اعةـجمــان ؛ فال يوجد مؤمن عند أهل السنة والـترك جنس العمل مسقط ألصل اإليم

ن جـنس العمـل الصـالح ، يعنـي جـنس االمتثـال لشوامـر واالجتنـاب ـوال بد أن يكون معه مع الشهادتيـ

 ، 118/  1ن : ـمسلميــاء الـاع علمــمــي إجـخاصم فــى من يــن علـمبيـحق الـ) نقال عن : القول الللنواهي (( 

 .ي جنس العمل ( ـف ـ هُـاللَّ هُظَفِـ حَيراجع أقوال الشيخ صالح آل الشيخ 

(1)
 . ي (ـمدخلـ) كلمة حق حول جنس العمل ، للشيخ ربيع بن هادي ال 
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ة ئةويش ئةوةية كة فةرموويانة : ئيمان لةسةرةتاى سةردةمى سةلةفةوة تاكو ئةمرِؤمان ، ك
 ووتة و كردةوةية ، ووتةى دأل و زمان ، و كردةوة بةدأل و بةئةندامةكان .

)) أما ضونكة سةبارةت بة سةرةتاى سةرهةَلدان و بةكارهيَنانى ئةم ووشةية دةفةرموويَت : 

ر ـ، فوجدوا فكرة تكفي منهج السلفيـجها وإلباسها لباس الـرويـحايلوا ؛ لتـهؤالء فقد مكروا وت

هم ، وأعظم مصيدة ـرويج فكرتـر تارك الصالة أعظم وسيلة لتـتارك ) جنس العمل ( وتكفي

ا ـرب بعضهم ببعض ، ووجدوا منهمـللشباب السلفي ، ومن أعظم الوسائل لتفريقهم وض

وارج ؛ خـي ميدان الـراً لرمي أهل السنة باإلرجاء ، فالذي ال يركض من أهل السنة معهم فـجس

لخ ، والذي ال إلة ، فهو مرجيء وعميل وخائن ... جاهـخارجية الـحكام بالطريقة الـفيكفر ال

 . (1) يكفر تارك الصالة منهم مرجيء ((
حيلةيان بةكارهيَناوة بؤ ة ـ واتة : تةكفرييةكان ـ مةكر ووانواتة : بةآلم سةبارةت بة

ؤضكةى تةكفريكردنى بريوباوةرِةكانيان ، بؤية بريلةبةركردنى ثؤشاكى سةلةفيانة بؤ ةواجدان ورِ
و وازهيَنان لةنويَذيان كرد بةطةورةترين  ) تارك جنس العمل (كردةوةكان بةطشتى وازهيَنةر لة

نى سةلةفى ، وة طةورةترين تؤرِ بؤ هةَلخةَلةتاندنى الواهؤكار بؤ رِةواجدان بةبريؤضكةكانيان ، و
ريان ، و ليَكدانى هةنديَكيان بؤ هةندةكةى ترتةوازييان ، ورين هؤكارةكانى ثةطةورةتيةكيَك لة

جا ، بؤية ئريةى ئةهلى سوننة تؤمةتبار بكةن بةثرديَك بؤ ئةوةى ليَوهةر ئةو دوةشيان كرد بة
واريج نةبيَت ، و طؤرِةثانى خةدةبينني ئةو كةسةى لةئةهلى سوننة كة لةطةَلياندا نةرِوات و لة

نةكات ، ئةوا كةسيَكى نةزانكارانةى خةوارجيةكان تةكفري سةر رِيَطةى كاربةدةستان لة
ئةهلى سوننة د ، وة ئةوةش ليَيان ـ واتة : لةخيانةتكارة .... هتمورجيئية وبةكريَطرياو و

 !!!ة !جةماعة ـ كة وازهيَنان لة نويَذ بة كوفر نةزانيَت ئةوا مورجيئةي
بةكارهيَنانى ئةو ووشةية بةباش نازانيَت ، و ضةند هؤكار و بيانوويةك  ) ربيع (بؤية شيَخ 

ن التعلق ـ)) لكني ال أحب للسلفييوويَت : ةم زاراوةية ديَنيَتةوة و دةفةرمبؤ بةكارنةهيَنانى ئ

 بلفظ ) جنس العمـل ( ألمور :

                                                
(1)

 ي (ـمدخلـ) كلمة حق حول جنس العمل ، للشيخ ربيع بن هادي ال 
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 ريون .ـكفيرها وهو ما يريده التـحتمل غيـحتمل هذه الصورة ويـجمل يـأوهلا : أنه لفظ م

ر عملية بمعنى أنه ال يمكن أن ـها مسألة غيـمد العتيق : )) إنـا قال أخونا حـكمثانيها : 

م ـه ، ولـحمدًا رسول اللَّ ـه وأن مـيقال : إن هناك زيدًا ـ من الناس ـ قد شهد أن ال إله إال اللَّ 

حيط به (( ، ـه أن يـمطلق ال يمكن ألحد إال اللَّ ـرًا قط ، فإن هذا النفي الـيعمل بعدها خي

 مد . ـا ذكر األخ حـواألمر كم

رمي أئمة السنة باإلرجاء ، فمن ال : منها ؛ مقاصد سيئة ـن حوله لـرييـثالثها : دندنة التكفي

حكم ـحاكم الذي يـي من شبهة اإلرجاء ، ومن ال يكفر الـيكفر تارك الصالة عندهم مرجيء أو أت

ى طريقة السلف وإن قال ـملة فهو مرجيء وإن فصل علـخرجاً من الـمرًا ـه تكفيـأنزل اللَّ  ر ماـبغي

 بكفر تارك الصالة .

ع من إطـالقه من مشار إليه سلفاً يقـمـال الـي هـذا اللفظ من اإلجـا فرابعها : من أجل م

 ر من النـاس .ـى كثيـاللبس عل

جب ـي أنه يـترجح لن أهل السنة والشحناء والفتن بينهم ، ـخالف بيـا يوقع من الـمـلو

جنس قد يراد به الواحد وقد يراد به الكل وقد يراد به الغالب ، ومن هنا إذا ـاالبتعاد عنه ، ألن ال

،  ريون وتكثروا بمن يقول به منهمـخالف الذي يريده التكفيـدندن حوله السلفيون حصل بينهم ال

ي ـى مذهبهم فـيء إلـن الناشر تارك جنس العمل فيجروـفيقولون هذا فالن السلفي يقول بتكفي

 اء السنة باإلرجاء ... الخ .ـى رمي علمـى منهجهم وإلـحكام علـر الـتكفي

ى يومنا ـد السلف إلمتواتر من أول عهـول السلف الشائع الن أن يلتزموا بقـوأنصح السلفيي

جوارح ، ـول بالقلب واللسان وعمل بالقلب والان قول وعمل ، قـو قوهلم : إن اإليمهذا أال وه

د بالطاعة وينقص بالعصيان ، جنان وعمـل باألركان يزيـان قول باللسان واعتقاد بالـأو إن اإليم

 . (اإليمـان قول وعمـل يزيد وينقص  ):  ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ مد ـام أحا قال اإلمـأو كم
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ان قول ـاإليمم أكتب إال عمن يقول ـكتبت عن ألف شيخ وزيادة ول )ا قال البخاري : ـأو كم

معنى فالتزام عبارات ـخرج عن هذا الـموروثة عن  السلف التي ال تـ، ونحو هذه العبارات ال ( وعمل

ن من االختالف ـان للسلفييـمرجئة ، وهو رد كاف شاف وفيه أمان وضمـالسلف فيه رد لضالل ال

 جنس العمل .ـن لـن إلطالق بعض السلفييـرييـاية من استغالل التكفيـمـ، وح والقيل والقال

اسد مفـاسد ، وتقديم درء المفـوب درء الجد الذرائع ، ووومن أصول أهل السنة وجوب س

ي ـوقع فمـال الـمـمـا فيه من اإلجـاسد لمصالح ، فإطالق جنس العمل فيه مفـى جلب الـعل

 . (1) ة فيجب اجتنابه ((ره من االختالف والفرقـا يثيـمـاللبس ول
 ) جنس العمل (واتة : بةآلم من حةزم ليَنية سةلةفيةكان خؤيان ثةيوةست بكةن بة طؤى 

 ةوة لةبةر ضةند خاليَك :ـ
يةكةميان : لةبةر ئةوةى كة طؤيةكى ضةند اليةنةية و ئةم شيَوةية دةطريَتةوة ـ مةبةستى 

خستويةتية رِوو و لة خاَلةكةى تردا ديَت ـ و جطة  مد العتيق (ـ) حئةو شيَوةيةية كة شيَح 
 لةئةمةش دةطريَتةوة ، ئةوةى كة تةكفرييةكان مةبةستيانة .

 مد العتيق (ـ) حعةمةىل نية هةروةكو برامان شيَخ يان : ئةم باسة باسيَكى كردارى ودووةم
اتوانريَت بووتريَت ةىل نية ، بةو واتايةى كة نمةعئةم باسة باسيَكى كردارى و ))فةرموويةتى : 

ه ، ـ) ال إله إال اللَّ خةَلكى شايةتوومانى هيَناوة و ووتوويةتى : : كة فآلنة كةس كة ناوى زةيدة لة

وة ثاش ئةو شايةتوومانة هيض كردةوةيةكى نةكردووة ، ضونكة ئةم  ه (ـحمدًا رسول اللَّ ـم
يةك كة بةئاطاية لة هةموو  ه (ـلَّ ) النةريَكردنة بةو شيَوة رِةهاية لة تواناى كةسدا نية جطة لة 

 فةرموويةتى . مد العتيق (ـ) حئةم باسةش بةو شيَوةية كة برامان شيَخ  ((شتيَكى 
ةية ، بؤ مةبةستى دةوروبةرى ئةم زاراو ةطاأل و ورتةورتى تةكفرييةكان لةسيَيةميان : طاَل

جا !!! بؤية دةبينني ئةو خراثيان ، لةوانةش : تؤمةتباركردنى ثيَشةوايانى ئةهلى سوننة بة ئري
! وة ئةو كةسةش ئةو زانيَت لةالى ئةوان مورجيئةية !!كةسةى كة نويَذ نةكةر بةكافر نة

                                                
(1)

 . ي (ـمدخلـ) كلمة حق حول جنس العمل ، للشيخ ربيع بن هادي ال 
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اندووة بةكافريَك نةزانيَت كاربةدةستة كة حوكم بةجطة لةوة دةكات كة خواى ثةروةردطار دايبةز
ى بداتآ كة سةلةف ئيسالم دةرضووبيَت ، ئةوا مورجيئية !!! ئةطةرضى ئةو تةفصيَلةشكة لة

 !!نويَذنةكةريش بةكافر بزانيَت ؟! لةباسيدا كردوويانة و
لة ثيَدا ، ئةو طشتيةى كة لةو طؤيةدا هةية وثيَشرتيش ئاماذةمانضوارةميان : لةبةر 

ئةو هةموو  خةَلدا دةخاتةوة ، وة لةبةردةربرِينى رِةهايدا تيَكةأل وثيَكةَليةك لةالى زؤريَك لة
ئاشوبةى كة خستويةتية وان ئةهلى سوننة دةيناتةوة ، لةطةأل ئةو مشتومرِ ويَنجياوازيةى كة لة

جنس = ـ) الال ثيَشرتة كة ثيَويستة ليَى دوور بكةوريَتةوة ، ضونكة وشةى لةنيَوانيانةوة ، ئةوةم 

يَت ، لةوانةشة ى هةموو بثيَى يةك بيَت ، وة رِةنطة مةبةست يَرِةنطة مةبةست ث (رِةطةز 
ى زؤرينة بيَت ، لةمةوة بؤمان ئاشكرا دةبيَت كة ئةطةر سةلةفيةكان باسى ليَوة يَمةبةست ث

بكةن جياوازيان دةكةويَتة نيَوانةوة ، ئةو جياوازيةى كة تةكفرييةكان دةيانةويَت ، و بةو 
كةسانةش  كة ئةوة دةَليَن ثاَلثشت و ثشتيوان بؤ خؤيان زياد دةكةن ، و دةَليَن : ئةوةتا فآلنة 

كافرة ، بةوةش كةسانى سةرةتا بؤ  ) تارك جنس العمل (لةفى بؤضوونى واية كة كةسى سة
سةر بريوباوةرِى خؤيان ، و بةكافركردنى كاربةدةستان لة بؤضوونةكانى خؤيان رِادةكيَشن لة

 تؤمةتباركردنى زانايانى ئةهلى سوننة بة ئريجا ... هتد .
 و ووتانةى ثيَشينانيان كة بةربآلوة ووة ئامؤذطارى سةلةفيةكانيش دةكةم كة ثابةند بن بة

سةردةمةكانى سةرةتاى ثيَشينةوة تاكو رِؤذطارى ئةمرِؤمان ، بةزؤرى ثيَمان طةشتووة ، هةر لة
ى كة دةيانفةرموو : ئيمان ووتة وكردةوةية ، ووتةى دأل وزمان ، وكردةوةى دأل كة بريتية لةوة

كردةوةى وتةى زمان وبريوباوةرِى دَلة وفةرموويانة : ئيمان وئةندامةكان ، يان ئةوةى كة و
 ئةندامةكانة ، بة طويَرِايةَلى زياد دةكات ، و بة سةرثيَضيش كةم دةكات .

ئيمان ووتة  )ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  مد (ـ) أحيان هةروةك ئةوةى كة ثيَشةوا 
 . (كةميش دةكات وكردةوةية ، وزياد و

لة هةزار شيَخةوة بطرة زياتريش  )فةرموويةتى :  خاري () البيان وةك ئةوةى كة ثيَشةوا 
،  ((كردةوةية وسيوة كة دةَليَن : ئيمان ووتة وجطة لةوانة نةمنةرموودةم نووسيوةتةوة ، بةآلم لةف
ثيَشينةوة بؤمان ماونةتةوة ، و لةم واتاية دةرناضن ، ضونكة ان هاوشيَوةى ئةم ووتانة ، كة لةي
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ووتةى ثيَشينانةوة بةرثةرضدانةوةى طومرِاييةكانى مورجيئةى تيَداية ،  بيَطومان ثابةند بوون بة
وة بةسة بؤ بةرثةرضدانةوة ضارسةيةكى تةوا و ثاريَزةر و طرنتية بؤ سةلةفيةكان لة جياوازى و 
ووتى ووتى ، و ثاريَزةريشة لةوةى كة تةكفرييةكان بيقؤسنةوة بؤ ليَكدانةوةى ووتةى رِةهاى 

 . ) جنس العمل (ةكان بؤ زاراوةى هةنديَك لة سةلةفي
وانةى كة  وة لة بنةواكانى ئةهلى سوننة و جةماعة ئةوةية كة : رِيَطرى بكريَت لة

موسَلمانان بؤ ئاكامى خراث دةبةن ، وة : ثيَويستى رِةتكردنةوةى خراثةكاريةكان ، هةروةها : 
: ة ووتى رِةهاى ـان ، بؤيـبةرذةوةنديةكانى ـة بةدةست هيَنـة لـةوةى خراثـثيَشخستنى رِةتكردن
ةَلك ـخ ةيدا هةية وـواتاك اليةنيةى كة لةةى تيَداية ، لةبةر ئةو ضةند ـخراث ) جنس العمل (
دةيناتةوة ، بؤية  تةفريقةيةى كة اوازى وـلةبةر ئةو جي ةوة ، وـثيَكةَلي دةخاتة تيَكةأل و

 ثيَويستة ليَى دووربكةوريَتةوة .
خوا بيثاريَزيَت ـ لةطةأل ئةو حةزليَنةبوونةش دةَليَت : ئةطةر هةر ثيَويست بوو بةآلم شيَخ ـ 

و يةك كاتى ثيَويستدا ـ بدويَن ، و واتاكةى ديارى نريَت با زانايان سةبارةتى ـ لةكة بةكار بهيَ
)) فإذا كان البد من ى ئاشكرا بكريَت ، هةروةكو فةرموويةتى : يَال بكريَتةوة ، و مةبةست ث

ري عن كفر تارك جنس العمل  ـحاجة كأن يسأله تكفيـم الفطن عند الـالم فيها فيكون من العالالك

ي ما تقصده ، فإن ذكر له صورا باطلة ردها ـن لـها فبيـاذا تريد بـجملة فمـفيقول له هذه كلمة م

أحذرك من رهان ، وإن ذكر الصورة السابقة قال له هذا حق وأنا معك ولكني ـحجة والبـعليه بال

 . (1) ر هذه الصورة ((ـى الناس بذكر غيـالتلبيس عل
كاتى ريَت ، با زانايانى ووردكار ـ لةواتة : ئةطةر هةر ثيَويستى كرد كة ووتةى تيَدا بووت

ثيَويستدا ـ قسةى ليَوة بكةن ، وةك ئةوةى كة كةسيَكى تةكفريى ثرسياريان ليَبكات سةبارةت 
ى بَليَت : ئةم زاراوةية ووتةيةكى فرة يَ؟ با لةوةآلمدا ث ل () تارك جنس العمبة كافركردنى 

ماناية ، ضيت دةويَت ليَى ، و مةستت بؤم ئاشكرا بكة ؟! جا ئةطةر شيَوازة ثوضةَلةكانى 
مةبةست بوو ، ئةوا بة بةَلطة رِةتيان دةكاتةوة ، وة ئةطةر ئةو شيَوازانةى ثيَشووى مةبةست بوو 

                                                
(1)

 ي ( .ـمدخلـ) كلمة حق حول جنس العمل ، للشيخ ربيع بن هادي ال 
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طةَلتام ، بةآلم هؤشيارت دةكةمةوة لة تيَكةأل و ثيَكةَلكردن و لةدةَليَت منيش  يَىئةوا ث
 ضةواشةكارى خةَلك بةباسكردنى جطة لةم شيَوازانة .

بنةوا و سةررِاست كردنةوةى ئةو ـ خوا بيثاريَزيَت ـ  ) ربيع ( خيَشئةم دووا ووتةيةى 
، واتة : كيَشة نية  ْصطاَِلِح ((الي اـفِ  ةَ احَ َش )) اَل مَ زانايان سةبارةتى فةرموويانة :  رِاستيةية كة

 لة بةكارهيَنانى زاراوةكان .
 ؟ ْصطاَِلِح ((الي اـفِ  ةَ اَح َش )) اَل مَ بةآلم ض كاتيَك ئةم ووتةية ثيادة دةكريَت ، و ضؤن 

كاتيَكدا دةبيَت كة واتا و شويَنى ت : ثيادةكردنى ئةم رِيَساية لةوةآلمدا دةووتريَلة
َك ، َفإِنَّ لُِكلِّ ـفِ  ةَ اَح َش )) َفاَل مَ ، هةروةكو زانايان فةرموويانة :  بةكارهيَنانى رِةضاو بكريَت

 ي َذلِ
، واتة : كيَشة نية لةوةدا ، ضونكة بؤ  (1) ِة ((ـُمنَاَسبَ ـى َما َشاَء ، َبْعَد ِرَعاَيِة الْ ـَأَحٍد َأْن َيْصطَلَِح َعلَ 

 هةموو كةسيَك هةية هةر زاراوةيةك بةكار بهيَنيَت ، دواى رِةضاوكردنى طوجناويَتى .
، واتة : ئةطةر  (2) (( اظِ فَ لْ ي اأْلَ ـفِ  ةَ اَح َش  مَ ي ، اَل ـانِ عَ مَ ـالْ  ِت فَ رِ ا عُ ذَ إِ )) وَ وة فةرموويانة : 

 واتاكان زانران ئةوا كيَشة لة طؤى ووشةكاندا نية .

، واتة : كيَشة لة  (3) ي ((ـانِ عَ مَ ـالْ  ةِ فَ رِ عْ مَ  َد عْ ، بَ  اظِ فَ لْ ي اأْلَ ـفِ  ةَ اَح َش  مَ )) اَل يان فةموويانة : 
 طؤى ووشةكاندا نية ، دواى زانينى واتاكان .

، كيَشة لة  (4) ى ((نَ عْ مَ ـالْ  ةِ فَ رِ عْ مَ  دَ عْ ، بَ  ةِ رَ ابَ عِ ي الْ ـفِ  ةَ اَح َش  مَ اَل )) فَ هةروةها فةرموويانة : 
 برِطة و دةربرِينةكان نية ، دواى زانينى واتاكان .

دواى هيَنانةوةى ثيَناسةكةى  ي (ـمدخلـ) ربيع بن هادي الشيخ ية ـ هةر لةم واتايةدا ـ بؤ
 كة لة ثيَشدا خراية رِوو ـ دةفةرموويَتـ  ) جنس العمل ( بؤ مد بن عبدالعزيز العتيق (ـ) ح شيَخ

ر ـي تكفيـردد مسلم فـي ال أتردد وال يتـمراد بـ ) جنس العمل ( هذه الصورة ؟ فإنـ)) إن كان ال: 

                                                
(1)

 ( . 272/ ص  6ر : ج ـ) التقرير والتحبي 

(2)
 ( . 286/ ص  1( ، أو : ) مقدمة ابن خلدون : ج  611، ص  1) تاريخ ابن خلدون : ج  

(3)
 ي ( .ـالشافحمد عبدالسالم عبدـحقيق : مـي ، تـي حامد الغزالـمستصفى ، ألبـ) ال 

(4)
 ( . 169، ص  2: ج  جوزيةـقيم الالبن ، ال نـ) مدارج السالكي 
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، واتة :  (1) ان ((ـمن هذا حاله ، وأنه منافق زنديق !!! إذ ال يفعل هذا من عنده أدنى حد لإليم
شيَوةية بيَت ؟ ئةوا من و هيض موسَلمانيَك نية كة دوو ئةم  ) جنس العمل (ئةطةر مةبةست بة 

كة ئةو جؤرة كةسانة دوورِوو و  دَلى بكات لة كافريَتى ئةو كةسةى كة ئةوة حاَليَتى ، و ئةوةش
 باوةرِن !!! ضونكة هيض كةسيَك نية كة ئةوة بكات ئةطةر نزمرتين ثلةى ئيمانى هةبيَت .يَب

مهمة ينبغي لفت النظر إليها وهي : أن الصورة التي )) وهنا مالحظة وة دةفةرموويَت : 

ي ـر صاحبها إن وجد ، ولكنها فـي تكفيـردد فـمسلم أن يتـجوز لـال ي ـ هُـاللَّ هُقَفَّـ وَمد ـذكرها األخ ح

م تبن ـرائع لـر واقعية وال عملية  إذ ال يتصور وقوعها من مسلم ، والشـالوقت نفسه هي نظرية غي

، واتة : وة ليَرةدا تيَبينيةك هةية كة ثيَويستة ديد و بؤضوونةكانى  (2) النادرة ((ى الصور ـعل
ـ خوا بيثاريَزيَت ـ  مد (ـ) حبؤ ال رِابكيَشريَت ، ئةويش ئةوةية : ئةو شيَوةيةى كة برامان شيَخ 

باسى كردووة نابيَت هيض موسَلمانيَك دوو دأل و رِارِا بيَت لة بةكافركردنى خاوةنةكةى ئةطةر 
ية نةك واقعى و كردارى ، ضونكة  ) نظري (بوونى هةبيَت ، بةآلم لةهةمان كاتدا ئةوة شتيَكى 

مة شةرعيةكانيش لةسةر منوونة لةو باوةرِةدا نيم كة لة هيض موسَلمانيَك بووةشيَتةوة ، و ئةحكا
 بةدةطمةنةكان بينا نةنراوون .
مد بن عبدالعزيز ـ) حبةو وواتايةى كة شيَخ  ) ترك جنس العمل (ثاشان با بزانني حوكمى 

الى ثيَشةوايانى سةلةف بة يش ئيقرِارى كردووة حوكمى لة ) ربيع (شيَخ  دةخياتةرِوو ، و العتيق (
 تايبةت ضية ؟طشتى و ثيَشةوا ئةلبانيش بة 

 
 
 
 
 

                                                
(1)

 ي ( .ـمدخلـ) كلمة حق حول جنس العمل ، للشيخ ربيع بن هادي ال 

(2)
 ( .الـمصدر نفسه )  
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لة الى زانايان بةطشتى و ثيَشةوا ئةلبانيش ـ  ) ترك جنس العمل (ئايا حوكمى  سآيةم :
 بة رِةمحةت بيَت ـ بةتايبةت ضية ؟

ى يَنايان و ثيَشةوايانى سةلةف ـ بةثلة زؤرينةى ووتةى زا ) جنس العمل (ووشة و زاراوةى 
ؤى بةكار نةهيَنراوة ، دةقاودةق نةهاتووة و وةك خبةرضاوكةوتنى نووسةر ـ وةكو خؤى  ثشكنني و

ر بووتريَت : ماناى وازهيَنان هيَنراوة ـ ئةطةكانيان واتاى ئةم زاراوةية بةكارووتةبةَلكو لةزؤر لة
 ابن) كردةوة بةطشتى دةطريَتةوة ـ ، ضونكة ئةم زاراوةية تا ئةو دواييانة و لةسةردةمى ثيَشةوا لة

ةمة بةكارهيَنراوة ، زانايانى ئةم سةردوة ، و ثاشان لةووتةى هةنديَك لةدا بةكارهيَنراـ تيمية (
ووتةى زانايانى ثيَشوودا بةكارهيَنراوة تةنها واتاى ئةم ووشة و زاراوةيةية ، هةروةكو ئةوةى كة لة

 لةم ووتانةياندا ئاشكرا دةبيَت ، و دةردةكةويَت :
ثرسياريَك سةبارةت بة مورجيئة لة وةآلمى  ) عيينة (ى كورِى ـ ) سفيان (ثيَشةوا 

مرجئة أوجبوا ـان قول وعمل . والـان قول ، ونحن نقول اإليمـ)) يقولون اإليمفةرموويةتى : 

ى ترك الفرائض ، وسموا ترك الفرائض ذنباً ـراً بقلبه علـه مصـمن شهد أن ال إله إال اللَّ ـجنة لـال

ر استحالل معصية ، وترك ـمحارم من غيـمحارم ، وليسوا بسواء ألن ركوب الـبمنزلة ركوب ال

، واتة : مورجيئةكان دةَليَن : ئيمان  (1) ر جهل وال عذر هو كفر ((ـالفرائض متعمدًا من غي
كردةوةية ، وة مورجيئةكان بةهةشت ثيَويست دةكةن بؤ و ئيَمة دةَليَن : ئيمان ووتة و ووتةية !!

ئةطةرضى بةدَليش سورِبيَت لةسةر  ه (ـاللَّ ) أشهد أن ال إله إال ئةو كةسةى تةنها بَليَت : 
يستيةكان بة تاوان زانيوة وازهيَنان لة هةموو ثيَويست كراوةكان ، وة وازهيَنانيان لة هةموو ثيَو

هاوشيَوةى ئةجنامدانى قةدةغةكراوةكانيان داناوة ، كةضى واش نية ضونكة ئةجنامدانى ، و بة
هةموو ثيَويستةكان ةرثيَضية ، بةآلم وازهيَنان لةس قةدةغةكراوةكان بةبآ بةحةآلأل زانينيان

 . بآ بوونى هيض بيانوويةكةوة كوفرةبةعةنقةستةوة ، و بة بآ نةزانني و بة
رُت أن ناساً ـ)) ُأخبخةَلكانيَك فةرموويةتى : ش سةبارةت بة حميدي (ـ) الوة ثيَشةوا 

ذلك شيئاً حتى يموت ، أو م يفعل من ـحج ولـيقولون : من أقر بالصالة والزكاة والصوم وال

                                                
(1)

 ( . 347/ 1مد : ـه بن أحـاللَّ لعبد، ة ــنَّ ) السُّ  
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ي ـم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك فـي مستدبر القبلة حتى يموت ، فهو مؤمن ما لـيصل

واتة : ثيَم ،  (1) راح ((ـانه ، إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة . فقلت : هذا الكفر الصـإيم

                                                
(1)

 ، 887/ 5رح أصـول االعتقـاد لاللكـائي : ـ: شـفـي ، والاللكائي  586:  3السنة : فـي خالل ـ) روى ال 

 بإسنادين عن حنبل بن إسحاق ( .

ا ] )) وأما قوله :: ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ  ريــ قال أبو جعفر الطب ْو َكَسَبْت ِِف إِيَمانَِها َخرْيً
َ
فإنه ( ،  158:  األنعام)  [ أ

حققه ، مـن قبـل طلـوع الشـمس مـن ـرًا من عمٍل صالٍح تصـدُق قِيَْلـه وتــه خيـتصديقها باللَّ ي ـيعني : أو عملت ف

ه طاعـة ، إذ ـبجوارحه للَّ  ر مكتسٍب ـه مضيعاً ، غيـه وبرسله مصدقاً ولفرائض اللَّ ـها ... وال ينفع من كان باللَّ ـمغرب

ا ـي ذلـك ، كمــه الذي سلف قبل طلوعها فالُه إن عمل ، وكسبه إن اكتسب ، لتفريطـها أعمـهي طلعت من مغرب

ِِت َبْعُض آيَاِت  ]مفضل قال : ثنا أسباط عن السـدي ـمد بن الـن قال : حدثنا أحـحسيـحمد بن الـحدثني م
ْ
يَوَْم يَأ

ا ْو َكَسَبْت ِِف إِيَمانَِها َخرْيً
َ
َِك ََل َينَْفُع َنْفًسا إِيَماُنَها لَْم تَُكْن آَمَنْت مِْن َقبُْل أ ي تصديقها ـ، يقول : كسبت ف [ َرب 

رًا ، فعملـت بعـد أن رأت ـم تعمل قبل ذلـك خيــحاً ، فهؤالء أهل القبلة وإن كانت مصدقة ولـرًا : عمالً صالـخي

 (  . 76/  8ره : ـرًا قبل منها (( ) تفسيـرًا ثم عملت بعد اآلية خيـم يقبل منها ، وإن عملت قبل اآلية خيـاآلية ل

ا ]: )) قولـه :   ــ  هُـاللَّـ  هُمَحِرَـ ي ـقال الشوكانـ  ْو َكَسهَبْت ِِف إِيَمانَِهها َخهرْيً
َ
، [  آَمَنهْت ]  ىـمعطـوف علـ[  أ

م تكن آمنت من قبـل ، أو آمنـت مـن قبـل ـها لـها عند حضور اآليات متصفًة بأنـانـمعنى : أنه ال ينفع نفساً إيمـوال

جيء بعـض ـان من قبل مــن اإليمـجمع بيـأنه ال ينفع إال ال رًا . فحصل من هذاـها خيـانـي إيمـم تكسب فـولكن ل

رًا ـانه ، أو كسـب خيــي إيمــرًا فــم يكسـب خيــان ، فمن آمن من قبل فقط ولـي اإليمـر فـخيـاآليات مع كسب ال

 ( . 254/ 2:  ، للشوكانـي ديرر نافعه (( ) فتح القـم يؤمن فإن ذلك غيـول

ـ ه ـى اللَّ ـبأن الكالم الطيب حقيقته أن ُيرفع إل ـى الَعَتَـ ر ـ)) فأخب بعد ذكره هذه اآلية : ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ ـ قال اآلجري 

ـ تَ م يكن عمل بطل الكالم من قائله وُردَّ عليه. وال كالم طيب أجل من التوحيد ، وال عمل من ـبالعمل ، إن ل ـى  الَعَ

 . ( 1/284حات أجل من أداء الفرائض (( ) ـال الصالـأعم

ا ُثمذ اْهتََدى  ]: ـ  لَّجَوَ زَّعَـ )) وقال : ـ  هُـاللَّ هُمَحِرَـ  يـحنبلـقال ابن الـ  اٌر لَِمْن تَاَب َوآَمَن وََعِمَل َصاِْلً  [ِإَون ِ لََغفذ

جمع لـه القـول والعمـل ، فهـو ال ينفـع أحـدمها دون ـمن يــ: أنه ال يغفر إال لـ ـى  الَعَتَـ ر ـ( ، فأخب 82) طه :

ورِثُْتُموَها بَِما ُكنُْتْم َتْعَملُونَ  ]:  ـى الَعَتَـ صاحبه ... وقد قال 
ُ
ُة الذِِت أ نذ  . ( 72) الزخرف : [  َوتِلَْك اْْلَ
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ةِ َخاِلِيَن فِيَها َجَزاًء بَِما ََكنُوا ]وقال أيضًا :  نذ ْصَحاُب اْْلَ
َ
ولَئَِك أ

ُ
ذه ـفهـ ، ( 14) األحقاف :  [ َيْعَملُونَ  أ

ا يتشـعب مـن ـمرجئة ، ومــر . فهذه بـراءٌة مـن قـول الــدمها دون اآلخـه ال ينفع أحـى أنـدل علـات تـاآلي

 . ( 808،  803/  2ى األشاعرة : ـ) الرسالة الواضحة يف الرد عل مذاهبهم وأقاويلهم ((

ـ تَــ  ه ـان قول وعمل ، قول اللَّ ـى أن اإليمـوالداللة أيضا عل)) :  ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ وقال  إَِِلْهِ يَْصَعُد الََْكِهُم   ]: ـى  الَعَ

الُِح يَْرَفُعهُ  ي ُِب َوالَْعَمُل الصذ ى أن ـأن القول ال يرفع إال بالعمل ؛ إذ العمل يرفعه ، فدل عل ـى الَعَتَـ ه ـفأخا اللَّ ،  [ الطذ

 ( . 802/ 2ى األشاعرة : ـي الرد علـال يرفع (( ) الرسالة الواضحة ف رن بالعملـقوالً ال يقت

ان القلب يسـتلزم العمـل الظـاهر ـن أن إيمـ: )) والقرآن يبي  ــ  هُـاللَّ هُمَحِرَـ ـ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

البد فيه من قول وعمل ، وأنه ن أن الدين ـ: )) وقد تبي ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ وقال  ( . 221/ 7) الفتاوى :  بحسبه ((

م يـؤد واجبـًا ظـاهرًا ، وال صـالة وال ـه ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولـيمتنع أن يكون الرجل مؤمنًا باللَّ 

ه أوجبها ، مثل أن يـؤدي األمانـة و يصـدق ـر ذلك من الواجبات ، ال ألجل أن اللَّ ـزكاة وال صيامًا وال غي

خرج بـذلك مـن الكفـر ، ـم يــه ورسوله ، لــان باللَّ ـر إيمـوحكمه ، من غيي قسمه ـحديث ، أو يعدل فـال

ه ورسوله مع عدم ـن وأهل الكتاب يرون وجوب هذه األمور ، فال يكون الرجل مؤمنًا باللَّ ـمرشكيـفإن ال

 . ( 621/ 7) الفتاوى : ((  حمد ـها مـجابـختص بإيـيء من الواجبات التي يـش

هو قول ونيـة  »ان ما هو ؟ قال : ـا سئل عن اإليمـمـ)) ل ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ ري ـه التستـاللَّ ـ قال سهل بن عبد

اق ، وإذا فكان قوالً وعماًل بال نية فهو ن ان إذا كان قوالً بال عمل فهو كفر ، وإذاـوعمل وسنة ؛ ألن اإليم

 ( ، 171/ 7الفتـاوى : ) ي ـنقلـه شـيخ اإلسـالم مقـرًا لـه فـ اًل ونية بال سنة فهو بدعـة (( .كان قوالً وعم

 ( . 2814اإلبانة :  ) وانظر

ي ـم يـؤد حقـه ، كـان كمـن جحـده فــ: )) ولـو أقـر ، ثـم لـ ــ  هُـاللَّـ  هُمَـ حِرَــ  ر ـحمد بن نصــ قال اإلمام م

أدى جـزءًا منـه ، حقـق رك لشداء ، فتحقيق ما قـال أن يـؤدي إليـه حقـه ، فـإن ـي التـمعنى ، إذ استويا فـال

مؤمن ـى الــا أقـرَّ بـه ، وعلــمـحقيقًا لـا أدى جزءًا ، ازداد تـى ببعض ما أقر به ، وكلمـبعض ما قال ، ووف  

 . ( 517/  2ا أقر به ، حتى يموت (( ) تعظيم قدر الصالة : ـمـاألداء أبدًا ل
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دان بنات بة نويَذ و زةكات و رِؤذوو و طةشتووة كة خةَلكانيَك هةن دةَليَن : هةر كةسيَك تةنها 
حةجدا ئةطةرضى هيضيَك لةوانة نةكات تاكو دةمريَت !! يان نويَذةكانى ثشت لة قيبلة بكات 
تاكو دةمريَت !! ئةوا ئةو كةسة ئيَماندارة بةمةرجآ نكوَليان ىلَ نةكات ، و بزانيَت ئةو 

ستكراوةكان ، و رِووكردن لة قيبلة !!! وازهيَنانةى لة ئيمانةكةيةتى ، ئةطةر دان بنات بةثيَوي
 منيش دةَليَم : ئةمة كوفريَكى رِاشكاوة .

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةوةآلمى ثرسياريَك كة  ي (ـ) الشوكانبة هةمان شيَوةش ثيَشةوا 
نن ، جطة طوفاريَكى ئيسالم ئةهيَسةبارةت بةحوكمى كةسانيَك كراوة كة واز لةهةموو كردةوة و

ي البادية من ـ)) فهيَنانى شايةتومان نةبيَت !!! ئةمةش دةقى ثرسيارةكةية كة تيَيدا هاتووة : لة

، واتة : لة  جرد التكلم بالشهادة ؟! ((ـرعيات إال مـاألعراب من ال يفعلون شيئاً من الش
ا شتة شةرعيةكان ئةجنام نادةن ، تةنهدا كةسانى وا هةن ، هيض شتيَك لةخيََلةكية عةرةبةكان

 ووتنى شايةتوومان نةبيَت ؟! ئةو جؤرة كةسانة حوكميان ضية ؟!

                                                                                                                                      

ـ تَ هُـاللَّ مُكُمَحِـ رَال ـ: )) فاألعم ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ ـ قال اآلجري  ان بالقلـب ـجوارح : تصديق عن اإليمــبال ى ـ الَعَ

ان بعملـه وبجوارحـه : مثـل الطهـارة ، والصـالة ، والزكـاة ، والصـيام ، ـم يصدق اإليمـواللسان ، فمن ل

م ينفعـه ـم يكـن مؤمنـًا ، ولــمعرفة والقـول ، لــي من نفسه بالـهذه ، ورضـجهاد ، وأشباه لـحج ، والـوال

انه ، ـا ذكرناه تصديقًا منه إليمـانه ، وكان العمل بمـوالقول ، وكان تركه للعمل تكذيبًا منه إليم معرفةـال

أن الذي عليه  ـ مْاكُيَّإِوَ هُـا اللَّنَمَحِرَـ )) اعلموا  :ي ـوقال أيضا ف ، ( 1/275 :ريعة ـكتاب الش) ه التوفيق (( ـوباللَّ 

خلق : وهو التصديق بالقلب ، وإقـرار باللسـان ، ـميع الـى جـعلان واجب ـن : أن اإليمـمسلميـاء الـعلم

جوارح . فـإذا ـجزئ معرفة بالقلب والنطق باللسان حتى يكون معه عمـل بالــجوارح ... وال تـوعمل بال

ان بالقلـب واللسـان . ـجوارح تصـديق عـن اإليمــال بالــخصال الثالث كان مؤمنًا ... فاألعمــكملت ال

جهاد ـحج والــان بعمله وبجوارحـه مثـل الطهـارة والصـالة والزكـاة والصـيام والــمم يصدق اإليـفمن ل

 معرفة والقـول ((ـم تنفعه الـم يكن مؤمنًا ، ولـمعرفة والقول دون العمل لـي لنفسه الـهذه ، ورضـأشباه ل

 . (137ـ 135: له ن ـاألربعيكتاب ) 
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)) وأقول : من كان تاركاً ألركان وةآلمدا دةفةرموويَت :  لةـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةويش 

م يكن ـجب عليه من ذلك من األقوال واألفعال ، ولـا يـمـميع فرائضه ، و رافضاً لـاإلسالم وج

 (1) ن ، فال شك وال ريب أن هذا كافٌر شديد الكفر حالل الدم ((ـبالشهادتيجرد التكلم ـلديه إال م
، واتة : لة وةآلمدا دةَليَم : ئةو جؤرة كةسانةى كة وازيان هيَناوة لة بنةواكانى ئيسالم و هةموو 
ثيَويستكراوةكانى ، و هةموو ئةوانةش كة لةسةريان فةرزكراوة ـ طوفتار بيَت يان كردار ـ 

وة ، و جطة لة ووتنى شايةتوومانيان نية ، طومان لةوةدا نية كة ئةو كةسة كافرة و رِةتدةكةنة
 كوفرةكةشى زؤر توندة ، و خويَنيشى حةآلَلة .

ـ تا دةطاتة  ) ابن تيمية (تايبةت سةردةمى ثيَشةوا بةآلم لةسةردةمةكانى تردا ـ بة
 جنس العمل (واتة :  )ك سةردةمى ئيَستاى زانايان بةكارهيَنانى ئةم ووشة وةك زاراوةية

 بةكاردةهيَنريَت ، هةروةكو بةرِاشكاوى لة ووتةى هةنديَكياندا دةردةكةويَت :
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة ضةند ووتةيةكيدا ئةم زاراوةية بةكار ) ابن تيمية (  ئةوةتا ثيَشةوا

ى ـاله علـنوا اشتم؛ ليبي ان قول وعملـاإليم)) فقول السلف :  دةهيَنيَت ، هةروةكو فةرموويةتى :

ني كة ، واتة : ووتةى ثيَش (2) ال ((ـم يكن مقصودهم ذكر صفات األقوال واألعمـول جنس ؛ـال
 جنس (ـ) ال كردةوةية ، بؤ رِوونكردنةوةى ئةوةية كة ئيمان رِةطةزفةرموويانة : ئيمان ووتة و

 بيَت .كردةوةكان ةبةستيان باسكردنى سيفةتى ووتة ودةطريَتةوة ، نةك ئةوةى م
                                                

(1)
 ( . 43مسائل : ـى دليل الـ) الرسائل السلفية ـ إرشاد السائل إل 

(2)
ان ـ: )) وأيضا فإن اإليمأيضًا ـ  هُـاللَّ هُمَحِرَـ  شيخ اإلسالم ( ، وقال 506/ 7:  ، البن تيمية ) الفتاوى 

ى ـمع عليه السلف . وعلـا دل عليه الكتاب ، والسنة ، وأجـاعة : قول وعمل ، كمـجمـعند أهل السنة وال

ف إذا خ ال العب د ع ن العم ل      ،  والعم ل : تص ديق الق ول   ي موضعه ، فالقول : تصديق الرسول ، ـما هو مقرر ف

خصوص وهو الشهادتان ، فكذلك العمل هو ـر به مؤمن قول مـ، والقول الذي يصي م يكن مؤمنا بالكلية ل

فم ن مل  قول فقـط ا يتم بالفعل ال بـالـالصالة ... وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة واالنقياد ، وذلك إنم

،  61/  2رح العمـدة ، لشـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة : ـ) ش((  يفعل هلل شيئا فما دان هلل دينا ومن ال دين له فهو كافر

 . حقيق العطيشان (ـ، ت 86/  4مشيقح ، أو نفسه : ـحقيق الـت
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ان القلب ، وأن ـال ( من لوازم إيمـ)) وقد تقدم أن ) جنس األعمهةروةها فةرموويةتى : 

، واتة : وة لة ثيَشدا ئةوة  (1) متنع ((ـال الظاهرة مـيء من األعمـان القلب التام بدون شـإيم
يةكيَكة ثيَويستيةكانى ئيمانى دأل ، وة ئةوةش كة ئيمانى دَلى  ) جنس العمل (خرايةرِوو كة 

 تةواو بةبآ شتيَك لة كردةوةكانى رِووكةش قةدةغةية .
ُجُل مؤِمناً الْ  نَ مِ )) يان بةواتا بةكارى هيَناوة ، هةروةك فةرموويةتى :  ـُمْمتَنَع أن يكوَن الرَّ

كاَة والصياَم واله َفَرَض ـبأنَّ اللَّ  ي قلبِهِ ـاناً ثابِتاً فـإيم الَة والزَّ حجَّ ، ويعيُش دهَرُه ال يسُجُد ـعليِه الصَّ

                                                
(1)

 ( . 616/ 7: ، البن تيمية  ىفتاوال)  

ان ، وبيَّنـا ـي مسألة اإليمـى هذه فـ: )) وقد بسطنا الكالم عل ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ـ جوارح وكـذلك ـى الــه ورسـوله وتعظـيم ، البـد أن يظهـر علــأن ما يقوم بالقلب من تصـديق وحـب للَّ

 حديث الصحيحـال يـا فـملزوم الباطن ، كمـى انتفاء الـهذا يستدل بانتفاء الالزم الظاهر علـبالعكس ؛ ول

 ْت َد َسـا فَ ذَ إِ ، وَ  دِ َس َج ـالْ  رُ ائِ ا َس هَ ـلَ  َح لُ ، َص  ْت َح لُ ا َص ذَ إِ  ةً غَ ْض مُ  دِ َس َج ـي الْ ـفِ  نَّ  إِ اَل أَ  »:  أنه قال عن النبي 

الصـالة  يـمن رآه يعبث فــل خطاب ـا قال عمر بن الـ، وكم « ُب لْ قَ الْ  يَ هِ وَ  اَل أَ  دِ َس َج ـالْ  رُ ائِ ا َس هَ ـلَ  َد َس فَ 

ي القلـب ـوقال : )) ما ف ، ( 6/487جواب الصحيح : ـ) ال «((  هُ ُح ارِ وَ َج  ْت عَ َش َخ ـا لَ َذ هَ  ُب لْ قَ  عَ َش َخ  وْ لَ  »: 

 . ( 294:  7) الفتاوى :  ملزوم ((ـى انتفاء الـمستلزم للعمل الظاهر . وانتفاء الالزم يدل عل

ى فسـاد البـاطن ـانع دليـل علــمـعدم الخل ف العمل ظاهرا مع ـ: )) ت ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ قال اإلمام ابن القيم 

ه من اإليم  ( . 112:  ، البن القيم ان ، ونقصه دليل نقصه ، وقوته دليل قوته (( ) الفوائدـوخلو 

نَِّة والـ: )) اإليم ــ  هُـاللَّ هُمَحِرَـ  قال شيخ اإلسالم ابِن تيميَّةَ  ا ـاعِة : قوٌل وعمٌل ـ كمــجمـاُن عنَد أهِل السُّ

نَّ دلَّ عليه  ٌر فــَمَع عليه السلُف ، وعلــُة ، وأْج ـالكتاُب والسُّ ي موِضـِعِه : فـالقوُل : تصـديُق ـى مـا هـو مقـرَّ

يَِّة : لـ ُسوِل . والعمُل : تصديُق القوِل . فإذا َخال العبُد عن العمِل بالُكلِّ ْم يُكـْن ُمؤمنـًا . والقـوُل الـذي ـالرَّ

رح العمـدة ، ـ) شـ الشهادتان . فكذلك العمـُل : هـو الصـالُة (( خصوٌص ، وهو :ـُر به ُمؤمنًا : قوٌل مـَيصي

 . حقيق العطيشان (ـ، ت 86/  4مشيقح ، أو نفسه : ـحقيق الـ، ت 61/  2لشيخ اإلسالم ابن تيمية : 
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متَنٌَع ؛ وال ـى بيتِِه فهذا مُ ـحج  إلـه زكاًة ، وال يـه سجدًة ، وال يصوُم ِمن رمضاَن ، وال يؤد ي للَّ ـللَّ 

 . (1) اٍن صحيٍح ((ـي الَقلِب َوَزنَدَقٍة ال مَع إيمـيصُدُر هذا إال َمَع نِفاٍق ف
ةوةى كة خواى دَليدا بسيَك ئيمانداريَكى تةواو بيَت لةهةرطيز ناكريَت كة كةواتة : 

حةجى لةسةر فةرزكردووة ، كةضى ذيانيَكى دريَذ دةميَنيَتةوة بآ ثةروةردطار نويَذ وزةكات ورِؤذوو و
زةكاتى ماَلةكةى رِةمةزان بطريَت ، يان لة ئةوةى سوذدةيةك بؤ خواى ثةروةردطار بةريَت ، يان رِؤذوو

ز نابيَت ، و ناكةويَتةوة جطة لةطةأل دوورِووى بدا ، يان حةجى ماَلةكةى خوا بكات ، ئةمةش هةرطي
 دروستدا .أل بيَباوةرِيدا نةبيَت ، نةك لةطةأل بوونى ئيمانى رِاست وطةنةبيَت لةدَلةكةى ، لة

وةآلمى ئةم رِةمحةت بيَت ـ لةـ بة  ) ابن باز (وة لة ثيَشةوايان و زانايانى سةردةم ثيَشةوا 
 رطـم يكفر تـارك الصالة من السلف ، أيكون العمـل عنده شـ)) من لثرسيارةدا كة تيَيدا هاتووة 

دانةناوة ، ئايا  يَشينان ـ كة نويَذنةكةرى بةكافر، واتة : ئةو زانايةى ـ لة ث كمـال ؟ ((
 ة ؟ـ رط كمـال (ـ) شكردةوةكان لةاليدا 

ئةم ووشةيةيان بةكارهيَناوة ، لة وةآلمدا كة فةرموويةتى بة رِةمحةت بيَت ـ ـ ان شيبةرِيَزي
ول ان عندهم ؛ قـذا اإليمهـميعاً . لـان عند السلف جـ)) جنس العمل البد منه لصحة اإليم: 

 ) جنس العمل (الى ثيَشني بة طشتى ، واتة : لة جتمعة ((ـا مهـوعمـل واعتقـاد ، ال يصح إال ب
مان لةاليان بريتيبووة لة ووتة وكردة بؤ دروستى ئيمان ثيَويست بووة ، لةبةر ئةمةية ئي

 طةأل يةكدا .دروست نية جطة بةوانة نةبيَت لة بريوباوةرِ ، ئيَمانو
)) من هةر ئةم ثيَشةواية هةمان ووشةى بة واتاش بةكارى هيَناوة لةوةآلمى ئةم ثرسيارةدا 

، واتة :  اً ؟ ((ـال ، هل يكون مسلمـميع األعمـواعتقد بقلبه ولكن ترك جه ـشهد أن ال إله إال اللَّ 
و بةدَليشى بريوباوةرِى ثآ  ه (ـ) ال إله إال اللَّ ئةو كةسةى كة شايةتوومانى هيَناوة بة ووتنى 

 هةبووة ، بةآلم وازى لة هةموو كردةوةكان هيَناوة ، ئايا ئةمة بة موسَلمان دةذميَردريَت ؟
ه بخوفه ـد اللَّ ه بعمله ، يوحـاً حتى يوحد اللَّ ـ)) ال ، ما يكون مسلمموويةتى : هةروةك فةر

ر أن ه أوجب كذا وحرم كـحبته ، والصالة ، ويؤمن أن اللَّ ـاءه ، ومورج ذا . وال يتصور .. ما يتصو 

                                                
(1)

 ( . 611/ 7 ، البن تيمية : جموع الفتاوىـ) م 
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يتصور ال ، هذا التقدير ال أساس له . ال يمكن ـميع األعمـرك جـه يتـمسلم يؤمن باللَّ ـاإلنسان ال

، واتة :  (1) ى العمل ؛ اإليمـان الصادق .. نعم ((ـحفزه إلـد .. نعم ؛ ألن اإليمـان يأن يقع من أح
نةخيَر ، ئةو كةسة موسَلمان نية تاكو بةكردةوةكانيشى يةكتاثةرستى خواى ثةروةردطار 

باوةرِيشى رِانةطةيةنيَت ، يةكتاثةرستى خوا بكات بةترسان و ئاوات و خؤشويسنت و نويَذ ، و 
بةوة هةبيَت كة خواى ثةروةردطار ئةوةى ثيَويست كردووة و ئةةشى حةرام كردووة ... وناشتوانريَت 

خواى ثةروةردطار هةبيَت و واز ئةوة بهيَنريَتة ثيَش ضاو كة مرؤظى موسَلمان هةبيَت باوةرِى بة 
تة ناكريَت ئةوة بهيَنريَ هةموو كردةوةكان بهيَنيَت ، ئةم هةَلسةنطاندنة هيض بنةوايةكى نية ،لة

، ئةوةش لةبةر ئةوةية كة ئيمان ثاَلنةريَتى بؤ  ـآثيَش ضاو كة لةكةسيَكةوة بووةشيَتةوة ... بةَل
 . ـآبةستمان ئيمانى دروستة ... بةَلئةجنامدانى كردةوة ، مة

) ترك جنس سةرةرِاى ئةوةى كة وشةى ـ خوا بيثاريَزيَت ـ يش  ) صالح الفوزان (ثيَشةوا 

هيَناوة ، دةبينني بةواتاش بةكارى دةهيَنيَت و ئةو تةرك كردنةشى ى وةكو زاراوة بةكارـ لعمل (ا
تيَيدا هاتووة : ةوة بة طشتى ثآ كوفرة ، ئةوةش لةوةآلمى ئةم ثرسيارةى كة كراوة لةشيَخ وبؤ كرد

بالفرائض لكنه ال ن ويقر ـميع العمل الظاهر بالكلية لكنه نطق بالشهادتيـ)) ما حكم من ترك ج

رعي يمنعه من القيام بتلك ـاً بأن ليس له عذر شـيعمل شيئاً البتة ، فهل هذا مسلم أم ال ؟ علم

كانى رِووكوش هيَناوة كردةوةئةو كةسة ضية كة بةطشتى وازى لة ، واتة : حوكمىالفرائض ؟ (( 
هةموو فةرزكراوةكان ،  فةرزيةتىمبةريشدا شايةتومانى هيَناوة ، ودان دةنات بةبةرا، بةآلم لة

ئةوةى كة  كةضى بةهيض شيَوةيةك هيض شتيَك ناكات ، ئايا ئةمة موسَلمانة ، يان نة ؟ لةطةأل
 !!ئةو كةسة هيض بةهانة وبيانوويةكى شةرعى نية كة رِيَطربيَت لةهةستانى بةو فةرزانة 

، من كان يعتقد  )) هذا ال يكون مؤمناً لة وةآلمدا فةرمووى :  ـ خوا بيثاريَزيَت ـ ئةويش

ر عذر هذا ليس بمؤمن ، ـال كلها من غيـبقلبه ويقر بلسانه ولكنه ال يعمل بجوارحه ، عط ل األعم

                                                
(1)

ي ( ، ـي أول الوجه الثانـريط الثانـالشرح كتاب التوحيد ـمجيد شـى فتح الـ) نقاًل من التعليق عل 

 : (( ) جريـدة الريـاض ، عـدد إن جنس العمل البد منه لص حة اإلمي ان عن د الس لف    : ))  ــ  هُـاللَّ هُمَحِرَـ وقال 

 ( .  58/  2ان عند السلف : ـهـ ، نقال عن اإليم 1423/ 13/7 : بتاريخ،  12506
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اعة أنه : قول باللسان واعتقاد بالقلب ـجمـا عرفه أهل السنة والـا ذكرنا وكمـان كمـألن اإليم

ترك واحداً منها فإن ه ال  ان إال بمجموع هذه األمور ، فمنـحصل اإليمـجوارح ، ال يـوعمل بال

، واتة : ئةمة ئيماندار نية ، ئةو كةسةى كة بة دأل بريوباوةرِى هةبيَت ، و بة  (1) يكون مؤمناً ((
ئةندامةكانى كردةوة ناكات ، بة شيَوةيةك كة هةموو نيش دانى ثيَدا بنيَت ، بةآلم بةزما

كردةوةكانى لةكارخستووة بةبآ هيض بيانو و بةهانةيةكى شةرعى ، ئائةمة بةئيماندار 
ئةهلى سوننة ناذميَردريَت ، ضونكة ئيمان هةروةكو بامسان ليَوةكرد و وةك ئةوةى كة ثيَشةوايانى 

تن بةزمان ، و بريوباوةرِبوون بةدأل ، و كردةوةكردن ةيان كردووة بريتية لة : ووجةماعة ثيَناس و
كؤى ئةم سآ شتة نةبيَت ، بؤية ئةطةر ، و ئيمانيش دروست نابيَت جطة بةئةندامةكانى لةش بة

 كةسيَك واز لة يةكيَكيان بيَنيَت بيَطومان بة ئيماندار ناذميَردريَت .
هل تارك  ))آلمى ئةم ثرسياردا : لة وة ـ خوا بيثاريَزيَت ـ يش ) صالح آل الشيخ (وة شيَخ 

ال ـمستحبات واألعمـا من الواجبات والرهـارك غيالعمل بالكلية مسلم ؛ تارك األركان وت

كردةوةكان دةهيَنيَت ية ئةو كةسةى كة بةتةواوى واز لةواتة : ئاوارح ؟ (( جـاهرة بالالظ
ةوانيش لةثيَويستيةكان و كةسةية كة واز لةهةموو بنةواكان و جطة لموسَلمانة ؟ مةبةست ئة

 كردةوةكانى رِووكةشى ئةندامةكان دةهيَنيَت .وسوننةت و
اعة داخل ـجمـ)) إنَّ العمل عند أهل السنة والفةرموويةتى :  ـ خوا بيثاريَزيَت ـ شيشيَخ

جتمعة وهي االعتقاد والقول والعمل ، ـى أشياء مـان يقع علـان ؛ يعني أنَّ اإليمـي مسمى اإليمـف

 (2) ان إال باإلتيان بالعمل ((ـمن ترك جنس العمل فهو كافر ؛ ألنَُّه ال يصح  إسالم وال إيمولذلك 
، واتة : بيَطومان كردةوة لة الى ئةهلى سوننة و جةماعة دةضيَتة ناو موسةماى ئيمانةوة ، بةو 

و كردةوة ، بؤية واتايةى كة ئيمان ضةند شتيَك ثيَكةوة دةطريَتةوة كة بريتني لة : بريوباوةرِ و ووتة 

                                                
 ( . 1/5الفوزان ، السؤال السادس : ان والكفر للشيخ صالح ـي مسائل اإليمـ) أسئلة وأجوبة ف (1)

للشيخ  ، الطحاوية من مسائل ا يفـحاف السائل بمـ) إت : مسمى بــرح العقيدة الطحاوية ، الـ) ش (2)

 ي ( .ـ، السؤال الثان 23/ ص 6بن عبدالعزيز آل الشيخ : ج صالح 
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بهيَنيَت ئةوا كافرة ، ضونكة نة ئيسالم و نةش ئيمانى  ) جنس العمل (هةر كةسيَك كة واز لة 
 كةسيَك دروست نابيَت تاكو كردةوة ئةجنام نةدات .

ل ان ، فال يوجد مؤمن عند أهـ)) ترك جنس العمل مسقط لإليمفةرموويةتى : هةروةها وة 

ن جنس العمل الصالح ، ـد أن يكون معه مع الشهادتيإال وال ب انهـاعة يصح  إيمـجمـالسنة وال

، واتة : وازهيَنانى طشتى لة كردةوة  (1) يعني جنس االمتثال لشوامر ، واالجتناب للنواهي ((
رِووخيَنةرى ئيمانة ، هيض باوةرِداريَك نية لةالى ئةهلى سوننة و جةماعة ئيمانةكةى دروست 

) جنس كة لة طةأل ووتنى شايةتوومانةكةى رِةطةزى كردةوةى ضاكى بيَت ئيلال بةوة نةبيَت 

ى هةبيَت ، بةواتاى ئةوةى كة دةبيَت رِةطةزى ئةجنامدانى هةبيَت بؤ فةرمان ـ العمل الصالح (
 ليَكراوةكان . (نةهى ) ثيَكراوةكان ، و دوركةوتنةوةى لة ياساغى 

العافية ـ ،  هـاركه قد كفر ـ نسأل اللَّ )) جنس العمل توة لة ووتةيةكى تريدا فةرموويةتى : 

وازليَهيَنةرى كوفرى كردووة ـ  ) جنس العمل (، واتة :  (2) ان ((ـألن العمل جزء من اإليم
 داواكارين لة خواى ثةروةردطار ثاريَزةرمان بيَت ـ ضونكة كردةوة بةشيَكة لة ئيمان .

)) عموم مورجيئة فةرموويةتى : ووتةيةكيدا سةبارةت بة ش لة ي (ـمدخلـ) زيد الوة شيَخ 

رد ـجـه مـن حصل لـوا أن مـن مسمى اإليمـان ، وادعـل عـوا العمـجرـذين أخـة الـمرجئـال

واء يء من الطاعات أم ال ، و سـواء أتى بشر سـاله ال يتغيى حـاق علالتصديق فتصديقه هذا ب

ي ـرطاً فـد شي يعذالعمـل ( ـ والن ) جنس ـوا بيي أو ارتكبها ، فهم لـم يفرقـمعاصـاجتنب ال

                                                
 ( . ، لصالح آل الشيخ معة االعتقادـرح لـ) ش (1)

 مسجلة ( . ـالزيد الـمدخلـي ) من أحد أجوبة الشيخ  (2)

: )) معـروف عنـد أهــل السـنة وهـو أن تــرك  مسجلةـالـ تــهأحـد أجوبفــي ي ـمدخلـــقـال الشـيخ زيـد الو

 .اإلسالم ((  ـيجوارح فال حظَّ له فـال الـال كلها فلم يعمل شيئاً من أعمـاألعم

 ـيال حـظَّ لـه فـ ملًة وتفصـيالً ـال جــ: )) تـارك األعمـآخـر  مسـجلب اجـوفــي  ــ  هُـاللَّ هُمَحِرَـ قال الشيخ و

 ملة (( .ـمخرج من الـالقول بكفره الكفر ال ـياإلسالم ، وال يتورع أحد ف
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ر مستكمل ـاركه غين ) آحاد العمل وأفراده ( ـ والذي يعد تـل السنة ـ وبيصحـة اإليمـان عند أه

ا ال تنفع مع الكفر ـان معصية ، كمـر مع اإليمـال يض »اإليمـان ـ ، وقد استعملوا القياس فقالوا : 

موسةماى ئيمان وانةى كردةوةيان لةمةزهةبةكان ئة، واتة : بةطشتى مورجيئة  (1) « ((طاعـة 
هيَناوةتةدةر ، وة ووتوويانة ئةوةى كة تةنها بةرِاست دانان هةية ، ئةو بةرِاست دانانةى بةو شيَوةيةى 
خؤى دةميَنيَـةوة ، و ناطؤرِيَت ئةطةر شتيَك لة طويَرِايةَليةكانى ئةجنام دابيَت يان نة !!! وة ئوةشيان 

كة خؤيثاراستبيَت لة تاوانةكان يان ئةجنامى دابيَنت !!! ئةوان جياوازيان نةكردووة لة لة ال يةكسانة 
كة بة مةرج دادةنريَت لةالى ئةهلى سوننة بؤ دروستى ئيمان ، و لة نيَوان  ) جنس العمل ( نيَوان

ذميَردريَت كة وازليَهيَنةرى بة ئيماندارى تةواو نا ) آحاد العمل و أفراده (تاك و بةشةكانى كردةوة 
سةرثيَضى هيض كاريطةريةكى نية لةطةأل بوونى  )) ، وة لةو كارةياندا قياسيان كردووة كة دةَليَن :

 !!! (( ئيماندا ، هةروةكو ضؤن طويَرِايةَليش سودى نية لة طةأل كوفر و بيَباوةرِيدا
؛ وال  اً امحرم حرـحل حالالً وال يـ)) تارك ) جنس العمل ( بالكلية ال يوة فةرموويةتى : 

ى العمل فإذا كان ـان يدفع صاحبه إلـان ؛ ألن اإليمـ؛ فهذا ليس معه إيم اً فرضا وال واجب يقيم

، واتة  (2) ان ((ـأركان اإلسالم ... ما بقي معه إيم يء منـم يعمل بشـال ؛ ولـليس من أهل األعم
بةطشتى بةوةى كة نة حةآلأل بة حةأل بزانيَت ، و نةش حةرام  ) جنس العمل (: وازهيَنةر لة 

بةحةرام !!! و نة ثيَويست كراوةكان بة ثيَويست بزانيَت !! ئا ئةم جؤرة كةسانة هيض ئيمانيَكيان 
نية ، ضونكة ئيمان ثاَلنةرى خاوةنةكةيةتى بؤ ئةجنامدانى كردةوة ، جا ئةطةر لة ئةجنامدةرانى 

 ضيَك لة بنةواكانى ئيسالم ئةجنام نةدات ... ئةوا ئيمانى لةال نةماوة .كردةوة نةبيَت ، و هي
 
 
 

                                                
(1)

 . ( ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ  يـمدخلـزيد اللشيخ لمسجلة ـجوبة الاأل) من أحد  
 ( . ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ  مسجلةـمن أحد أجوبة الشيخ الكذلك )  (2)
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... ثيَشةوايانى ئةهلى سوننة  خراية ثيَش ضاو دةردةكةويَت كةكةواتة ... لةوةى كة رِابوورد و
ـ بة واتاى : هةموو كردةوةكانى  ) جنس العمل (كؤن وتازةدا لةو باوةرِةدان كة وازهيَنان لة لة

وةكانى بةتاَلكةرةو بةهانةيةكى شةرعى ، كوفرة و بةيةكيَك لةـ و بةبآ هيض بيانوو رِووكةش 
بنةواى ئيمانى دةزانن ، وخاوةنةكةى هيض سودمةند نابيَت بةشايةتوومان وئيمانةكةى ، ئةطةر 

اى مانةوةى بؤ هةموو كردةوةكانى رِووكةش بهيَنيَت ، سةرةرِبةشيَوةيةكى طشتى واز لة
 رِيَطريَكى بؤ ئةو وازهيَنانةى .ونةبوونى هيض برِوبيانوو و تةمةنيَكى دريَذ

يَت ، و ئايا ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ضى لةو بارةيةوة دةَل ثاشان با بزانني :
؟ بةوةش  ترك جنس العمل (واتة :  )وازهيَنى طشتى ضية بؤ كردةوة بريوباوةرِى سةبارةت بة

ـ بة ال ئاشكرا دةبيَت ، و دةزانني كة ئايا ثيَشةوا ئةلبانى رِاستى ونارِاستى ئةم شوبهةيةمان لة
طةأل ثيَشةوايانى سةلةفى صاَلحى ثيَش خؤى ـ بة رِةمحةت بن ـ يان رِةمحةت بيَت ـ هاودةنطة لة

 !!!نطة لة طةأل مةرجيئةى طومرِادا ؟ثيَضةوانةيان بووةتةوة و هاودة
كردةوةكانى رِووكةش ـ سةبارةت بة وازهيَنانى طشتى لةشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ثيَ

ا ـحينم ـ لَّجَوَ زَّـ عَه ـان بدون عمل ال يفيد ؛ فاللَّ ـ)) إن اإليمفةرموويةتى :  ) ترك جنس العمل (

بدون عمل صالح ، إال أن  اً انـبالعمل الصالح ؛ ألننا ال نتصور إيم اً ان يذكره مقرونـيذكر اإليم

ه ـ ومات من هنا ... ـحمد رسول اللَّ ـه ومـنتخيله خياال ؛ آمن من هنا ـ قال : أشهد أال إله إال اللَّ 

ه ، ويعيش دهره ـ ـرسول اللَّ  حمدـه ، مـهذا نستطيع أن نتصوره ، لكن إنسان يقول : ال إله إال اللَّ 

م يدخل ـهو دليل أنه يقوهلا بلسانه ، ول عمله الصالح ، فعدم اً حـه ـ وال يعمل صالـما شاء اللَّ 

الذي  ان النافع هوـى أن اإليمـان ليدل علـحة بعد اإليمـال الصالـى قلبه ؛ فذكر األعمـان إلـاإليم

، واتة : ئيمانى بآ كردةوة سودى نية ، ضونكة خواى  (1) بالعمل الصالح (( اً يكون مقرون
باسى دةكات ، ضونكة ئيَمة ناتوانني  دةكات لةطةأل كردةوةى ضاكدايمان ثةروةردطار كة باسى ئ

تةصةورى ئةوة بكةين كة ئيمانى بآ كردةوة هةبيَت ، جطة لةوة نةبيَت كة بةخةياآلت ئةو شتة 
حمد ـه ومـه إال اللَّ ) أشهد أال إل دروست بكةين ، ليَرةوة ئيمانى هيَنا و شايةتومانى هيَناوة :

                                                
 الوجه األول ( .السادس / ريطـمفرد : الشـى األدب الـرحه علـ) ش (1)
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رِاستةوخؤ لةوالوة كؤضى دواى كرد !!! ئةمة تةنها دةتوانني بةخةياأل تةصةورى  ، و ه (ـرسول اللَّ 
ثاشان تةمةنيَكى دريَذ  و ه (ـحمد رسول اللَّ ـه ، مـ) ال إله إال اللَّ  بكةين ، بةآلم مرؤظيَك بَليَت :

ئةجنام ةوةيةكى ضاك مبيَنيَتةوة ـ ئةوةندةى خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَت ـ كةضى هيض كرد
ئةوةى كة شايةتومانةكةى تةنها طومان نةبوونى كردةوةى ضاكى بةَلطةية لةسةر يَنةدات !!! ب
دواى ئيمان بؤ ئةوةية كة ضاك لة ئيَمان نةرِؤشتووةتة دَليةوة ، بؤية باسكردنى كردةوةىبةزمانة ، و

 ةطةَلدا بيَت .ئةوةمان ثآ رِابطةيةنيَت كة ئيمانى سودبةخش ئةو ئيمانةية كة كردةوةى ضاكى ل
سةرةرِاى ئةوةى كة ئةم ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ زؤر بة رِاشكاوى 

باسى ةوةشدا بزانة كة : ثرس وكوفرة ، لةطةأل ئ ) ترك جنس العمل (ئاماذة بةوة دةدات كة 
نى اكابنةوبةكافردانانى كةسى وازهاوردوو لةكردةوة بةطشتى ، فةرعيَكة لةبنةوايةك لة

ئةويش بريتية لة : جيَطريكردن وسةملاندنى ثةيوةندى  جةماعة كةبريوباوةرِى ئةهلى سوننة و
طةأل ئةوةشدا كة روتةسةىل خرايةرِوو ، لةة تيَتوند وتؤأل لةنيَوان رِوكةش ودَلدا ، كة لةثيَشدا ب

نوسينةكانيدا ى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم ثرس وباسة بةرِاشكاوى لةباس و ووتار وثيَشةوا ئةلبان
طةأل اندوويةتى ، بةوةش شويَنكةوتة وهاودةنطة ـ لةبنةوا وفةرعةكةيشيدا ـ لةسةملجيَطري و

 هةموو زانايانى سةلةفى صاَلحى ثيَش خؤى .
دأل بة ينيَت ثةيوةندى نيَوان رِووكةش وئةمةش هةنديَك لةو ووتانةى ثيَشةواية كة تيَيدا ئةب

حقيقة أنه ال يمكن تصور صالح ـ)) والةروةك فةرموويةتى : ثةيوةنديةكى ثيَويست دةزانيَت ، ه

ن ذلك الرسول ـال إال بصالح القلوب ، وقد بيـاألعم ال وال صالحـالقلوب إال بصالح األعم

 رِاستيدا ناتوانريَت تةصةورى ضاكى دَلةكان بكريَت جطة واتة : وة لة،  (1) بيان (( ملـأج

                                                
 .(  22 ص، ن ـحيـحقيق رياض الصالـ) مقدمة ت (1)

ال ـال بالنيات وليس بالعمل ! هذا غلط ، نعم األعمـ: )) قوله األعم ــ  هُـاللَّ هُمَحِرَـ قال الشيخ ابن باز و

ات ، يَّ ـنِّــالبِ  اُل ـَمـعْ ا اأْلَ ـَمـنَّ إِ  »:  ، لكن ال بـد مـن العمـل أيضـًا ، يقـول  ا قال النبي ـبالنيات ، كم

ال ال بد هلـا مـن نيـة ، ـى النية ، فاألعمـولكنها تبنى عل، ال ـ، فال بد من األعم «ى وَ ا نَ مَ  ئٍ رِ امْ  لِّ كُ ا لِ ـمَ نَّ إِ وَ 

ال ، النية وحدها ال تكفـي ، ال بـد مـن عمـل ، فالواجـب ـرك األعمـولكن ليس معناها أن النية تكفي وتت
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لةطةأل ضاكى كردةوةكان نةبيَت ، نةش تةصةورى ضاكى كردةوةكانيش دةكريَت جطة لةطةأل 
 ئةوةى بة جوانرتين شيَوة رِوونكردووةتةوة . ضاكى دَلةكان نةبيَت ، وة ثيَغةميةرى خواش 

 :كة فةرموويةتى  دةكاتةوةهةمان بؤضوون دوثات لةوتةيةكى تريدا وة
ا أنَّ ـكم مؤمِن َوَجسدهِ ...ـَن َقلِب الـهناَك ارتباطاً َوثيقاً ِجداً بي)) أنا ال أزاُل أقوُل : إنَّ 

َر َرُجالً ـمـَصالَح الَقلِب من النَّاحيِة ال ِة لُه ارتباٌط بِصالِح البدِن ، فإنني ال أستطيُع أن أتصوَّ اديَّ

ر هذا ، كذلَك األ ا ـاماً فيمـمَ ـمُر تَ َمريَض القلِب َوَيكون َصحيَح البدِن !! ال أستطيُع أن أتصوَّ

ر ُمؤمناً َوقد َكاَن كافرًا ثم آمَن باللَّ  انيِة ، ال أستطيُع أنـَيتعلَّق بالناحيِة اإليم اً ، ِه َوَرسولِِه َحق  ـأتصوَّ

ُه َسيَبقى َكم ر أنَّ روري ـ ـا كاَن ، وأظن أنك وافقت معي ، لكن قلت مش ضـُمستحيٌل أن أَتصوَّ

سهوًا منك ) كلياً ( أنا ما قلت ) كلياً ( ،  يـى لسانـا أضفت علـكم كلياً ـر ـيقصد أن يكون التغي

بُب أنَّ اإليم ان بعد ـا ُقلنا ـ َيزيُد َوَينُقُص ، وال أستطيع أن أتصور إنساناً كامل اإليمـاَن ـ كمـوالسَّ

                                                                                                                                      

ه صار كافرًا ـرع اللَّ ـم يعمل بشـه ، ولو نوى ولـي اللَّ ـه وأن يدع معاصـى كل مسلم أن يعمل بطاعة اللَّ ـعل

ُ َعَملَُكْم َورَُسوُلُ  َوقُِل اْعَملُوا فََسرَيَى] يقول :  ال ـعَوَ لَّـ جَه ـه العافية ، فال بد من العمل ، اللَّ ـ، نسأل اللَّ  اَّللذ
 ادٌ َهـجِ وَ  هِ ـاللَّ بِ  انٌ ـمَ يْ إِ  »: أي العمل أفضل ؟ قال :  ا سئل النبي ـمـ( ، ول 105) التوبة :  [ َوالُْمْؤِمُنونَ 

م ـه واليـوم اآلخـر فهـو كـافر ، ومـن لــم يؤمن باللَّ ـان ، فمن لـان عمل ال بد من إيمـ، فاإليم « هِ لِ يْ بِ ي َس ـفِ 

ان ـم يؤمن بأن صيام رمضان واجب فهو كافر ، ال بد من اإليمـيؤمن بأن الصالة واجبة فهو كافر ، ومن ل

م يـؤمن ـ، وحرم العقوق وحرم الفـواحش مـن لـ خمرـه حرم الزنا وحرم الـم يؤمن بأن اللَّ ـ، وهكذا من ل

ان بالقلب ، ـقول بعضهم : اإليم ان وال بد من عمل وال بد من نية ، وهكذاـهذا فهو كافر ، ال بد من إيمـب

ر ل ان بالقلـب ! هـذه كلمـة حـق ـه عليـك ، قـال : اإليمــحيتك أو اترك ما حرم اللَّ ـإذا قيل له : صلِّ أو وفِّ

جوارح أيضـًا ، يكـون بـالقول ـي الــي القلب ، ولكنه يكون فـان يكون فـها باطل ، نعم أصل اإليمـأريد ب

ة قول وعمل ونية ، يعني قول وعمل واعتقاد ، فال بد من القـول وال بـد ان عند أهل السنـوالعمل ، اإليم

 (( .  من العمل وال بد من العقيدة ...

 . ( http://www.binbaz.org.sa/mat/14408)  الرابط :

http://www.binbaz.org.sa/mat/14408
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ا قوي ـلمان ، فكـي اإليمـ، لكنني أتصور ناس يتفاوتون ف ه ـرسول اللَّ  معصوم ، أال وهوـال

ان أو ـضعف هذا اإليم اـي بدنه ، وكلمـحة الظاهرة فـا قويت األثار الصالـان أحدهم ، كلمـإيم

 أيضاً . ي بدنه قليالً ـا كان الظاهر فـى األقل كلمـقل ت قوته عل

ان ـاعة : اإليمـجمـمأزق إال أن تقول برأي أهل السنة والـجد وسيلة لتخرج من هذا الـولن ت

 . (1) يزيد وينقص ، يصل لدرجة إذا نقص ذهب ، وليس كل ناقص معناه ذهب ((قول وعمل ، 
ى ئةوةى كة : ثةيوةنديةكى ثتةو وتوند وتؤأل هةية ووتنتة : من هيَشتا هةر بةردةوامم لةوا

لةشدا ... هةروةكو ضؤن سةالمةتى دأل لةاليةنى جةستةييةوة ثةيوةستة لةنيَوان دَلى ئيماندار و
ناتوامن تةصةورى ئةوة بكةم كة كةسيَك دَلى نةخؤش بيَت كةضى تةندروست و بة لةشةوة ، من 

لةش ساغ بيَت !! هةرطيز ناتوامن تةصةورى ئةمة بكةم ، بةهةمان شيَوةش شتةكة ثةيوةستة 
دواى ئةوةى كة  بةاليةنى ئيمانيةوة ، ناتوامن تةصةورى ئةوة بكةم كة ئيماندار هةبيَت ، كةضى

هيَنابيَت ، و وةكو  ثيَغةمبةرةكةى استى ئيمانى بةخواى ثةروةردطار وبآ باوةرِ بووة وبةرِ
خؤى مابيَتةوة هةرطيز تةصةورى ئةو شتة ناكريَت ، لةو باوةرِةشدام كة تؤش هاودةنط بيت 
لةطةَلمدا ، بةآلم ووتت : ئةو شتة ثيَويست نية ـ مةبةستى ئةوةية كة طؤرِانةكة طشتى بيَت ـ 

سةر ت لةاليةن خؤتةوة خستة (طشتى هةموو = بة )ةوة ـ ووشةى هةروةكو ضؤن ـ بة سةهو
ئيمان ، هؤكارةكةش دةطةرِيَتةوة بؤ ئةوةى كة  (طشتى هةموو = بة )ووتةكةم ، من نةم ووتووة 
 (تةصةورى بكةم  )كةم دةكات . وة ناشتوامن ئةوة بيَنمة بةرضاوى خؤم ـ هةروةكو وومتان ـ زياد و

،  كة مرؤظيَكى ئيمان كامأل هةبيَت دواى كةسى مةعصوم كة ئةويش ثيَغةمبةرى خواية 
كة موسَلمانان جياوازن لة  (تةصةورى بكةم  )بةآلم خؤ دةتوامن ئةوة بيَنمة ثيَش ضاوى خؤم 

ئيمانياندا ، بةشيَوةيةك تاكو ئيمانى كةسيَكيان ثتةوتر بيَت ، شويَنةوارى كردةوة ضاكة 
لة لةشيدا دةردةكةويَت ، وة تاكو ئةم ئيمانةش الواز بيَت ، يان ـ بةالى كةمةوة ـ  ئاشكراكان

 تواناى كةمبيَتةوة ، بةهةمان شيَوة كردةوةى رِووكةشيشى كةم دةبيَتةوة .

                                                
 سلسلة اهلدى والنور ( . من،  446:  ريط رقم ـش من،  19 ، ص رهانـدالئل الب)  (1)
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وة هيض ريَطةضارةيةكت نية بؤ ئةوةى لةم تيَضةقينة دةربضيت جطة لةوة نةبيَت كة ئةو 
بَليَت كة فةرموويانة : ئيمان ووتة و كردةوةية ، و زياد و  بؤضوونةى ئةهلى سوننة و جةماعة

كةميش دةكات ، دةطاتة ئةو ثلةيةى كة كةمبيَتةوة نةميَنيَت ، بةآلم ئةوةش بزانة كة هةموو 
 كةمبوونةوةيةك بةواتاى نةمان نايةت .

إن من النَّاِس ، وٌر ـى أمٍر ال َيعَلُمه َكثيـن َدليٌل واِضٌح علـحديثيـي الـ)) فوة فةرموويةتى : 

ي َفساِد الباطِن ، والعكُس ـو أنَّ َفساَد الظَّاهِر يؤثُِّر في ِعلِم النَّفِس ، َوهـكاَن َصاَر َمعروفاً ف

ُض لـمعنى أحاديُث َكثيـذا الي هـفبالعكِس ، و ي ُمناسبٍة ـِجها فـخريـتجمِعها وـرٌة ، لَعلَّنا َنتَعرَّ

ةبارةت ، واتة : بةَلطةيةكى ئاشكرا لةم فةرموودةيةدا هةية س (1) (( ـى الَعَتَـ ه ـأخرى إن شاَء اللَّ 
يدا ، سانئةطةرضى بووتة شتيَكى ئاشكرا لةدةرون خةَلك نايزانيَت ،بة بابةتيَك كة زؤريَك لة

ناوةوةى مرؤظ ، كاريطةرى هةية لةسةر خراثى دأل وئةويش بريتية لةوةى كة خراثى رِووكةش 
ثيَةوانة دةبيَتةوة ، فةرموودةيةكى زؤريش هةية كة ئةم واتاية ثيَضةوانةكةشى كاريطةرى 

بطريَتة خؤ ، بةَلكو ـ بة ويستى خواى ثةروةردطار ـ بتوانني كؤيان بكةينةوة و تةخرجييشيان 
 بكةين لة جيَطة و بؤنةيةكى تردا .

ةوةى كة : ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم بنةوايةى ئةهلى بةمةش دةطةينة ئ
: ثةيوةنديةكى توندوتؤأل هةية لةنيَوان رِووكةش ودَلدا ، لةطةأل ئةوةشدا سوننة دةسةمليَنيَت كة 

بة كوفر دةزانيَت ، كة فةرعيَكة  ) ترك جنس العمل (كردةوةكانى رِووكةش وازهيَنانى طشتى لة
 ية .لةم بنةوا طشت

 
 
 
 
 
 

                                                
 ( . 1/74: ، لشلبانـي ) السلسلة الصحيحة  (1)
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 وةئبؤ  ) عبدالعزيز الريس (شيَخ  ىةوةانليَكد كة : ةوةينبكةو رِوون اشكرا دةميَنيَتةوة ئةوة ئ
ال ـرط لكمـحة شـ)) األعمـال الصالووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة دةَليَت : 

ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وازهيَنان  ةستىمةبليَكدانةوةيةكى هةَلةية و  ان ((ـاإليم
 !!! جنس العمل ( واتة :)  نية لة كردةوة بةطشتى

رك جنس عمل ـي ـ ال يكفر بتـ)) أنه ـ أي : األلبان دةَليَت : ) عبدالعزيز الريس (شيَخ 

) حكم : ي كتاب ـه ، وفـراتـحاضـي بعض مـره فجوارح : ونسبة هذا القول إليه ثابت !! فقد قرَّ ـال

 (( .رة ، ..ـرة ، وكبوة كبيـذه زلة خطيـال ( ، وهـرط كمـال شـتارك الصالة ( ، إذ قال : ) األعم
 لةكردةوةى ئةندامةكان ، ) جنس العمل (وازهيَنان و نةكردنى : بةواتة : ثيَشةوا ئةلبانى !!! ، 

ئةلبانى جيَطرة ليَيةوة ،  بؤ ثيَشةوا شوة نيسبةتدانى ئةم ووتةية!!! ،  كةس بةكافر ناكات
ـدا  ) حكم تارك الصالة ( : كتيَبى ضونكة لةهةنديَك لة موحازةرةكانيدا ئةوةى فةرمووة ، و لة

، وة ئةم ووتةيةش  ( كردةوةكان مةرجى تةواويَتني: ال ـرط كمـال شـ) األعم، كة تيَيدا دةَليَت : 
 هةَلةيةكى ترسناك و طآلنيَكى طةورةية .

بةو ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كدا دةوتريَتيَت ئةطةر مةبةستى ثيَشةوا ئةلبانى ئةمة لة كاتيَ
دانةوةى بؤ دةكات ـ كة ليَكو ، طةيشتووة ليَى تيَ ) عبدالعزيز الريس (شيَوةية بيَت كة شيَخ 

ى يَت ـ مةبةست ثضونكة ئةم ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَ واش نية ـ !!!!
ية  مبانـي األربعة (ـ) آحاد أو كل اليان  جوارح (ـال الـ) آحاد أعمتاكى كردةوةكان وازهيَنانة لة

) ترك العمل كله = ترك كردةوةكانى رِووكةش بةطشتى ى وازهيَنان بيَت لةيَ، نةك مةبةست ث

اليان ةزيلة كة ئيمان لة، ئةو بةكارهيَنانةش بةرثةرضدانةوية بؤ خةواريج و موعت جنس العمل (
 دةبيَتةوة بة نةكردنى ثيَويستيَك ، يان بة ئةجنامدانى قةدةغةكراويَك . بةتاأل

 وودةىـبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة ليَكدانةوةى فةرمةوا ئةلـةر ئةوةى كة ثيَشـوة ئةوةش لةب
ناوةرِؤكةكةيةتى  دا ـ كة ناوةكةى واتاكارىـ ) حكم تارك الصالة ( ووسراوىلةن ، وـدا  ) الشفاعة (

) ترك  طشتى ناكاتكردةوة بةسةبارةت بة ثرس وباسى نويَذنةكةر دةدويَت ، و باس لةوازهيَنان لةـ 

) سفر ، هةروةكو خؤى ئةوة ئاشكرا دةكات لة رِةتدانةوةيةكيدا بؤ  كل العمل = ترك جنس العمل (
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 ( 126اإلرجاء : ص ي نقد وتعقبات مواضع من ظاهرة ـمتشلئة فـ) الدرر ال كتيَبى و لة ي (ـحوالـال

ي ـ)) حيث جعل ـ أي : اإلمام األلبان دا كة دةَليَت :ـ ي (ـحوالـ) ال وآلمى ئةم ووتةيةىكة دةبينيت لة

اتيَكدا ك، واتة : لة (1) ى هذا !!! ((ـمن أهل الشفاعة ، وركَّب رسالته كلها عل اً ي مؤمنــ التارك الُكلِّ 
ئيمانداريَك داناوة شةفاعةتى  بؤ كردةوةكان بةوازهيَنةرى طشتى كة ـ ثيَشةوا ئةلبانى ـ 

 بةردةكةويَت ، و هةموو ناميلكةكةى لةسةر ئةمة دامةزراندووة .
ى ـ)) ليس كذلك ؛ فالرسالة قائمة علثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 

لةسةر  (نووسراوةكة ) ، واتة : ئةو شتة وانية ، ضونكة ناميلكةكة  ـ (( تارك الصالة ـ كسالً 
 ةر تةمةَلى نويَذةكانى نةكات !!!نويَذنةكةريَك دانراوة كة لةب

 ليَكدانةوة مسةرضاوةى ئة دام كةلةو باوةرِئةمة لةاليةكةوة ، لةاليةكى تريشةوة من 
 لة دوو هؤكارةوة سةراوى طرتووة : ) عبدالعزيز الريس ( يَخش هةَلةيةى

ردنةوةى تةواوى ووتةكانى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت نةكةوتن و كؤنةكبةرضاو يةكةميان :
شكاوى تيَيدا وازهيَنانى طشتى رِاوة ، بةتايبةت ئةو ووتةيةى كة بةبيَت ـ لةم بارةية

 رِوو .زانيَت ، هةروةك لة ثيَشدا خرايةبة كوفر دة ) ترك جنس العمل (كردةوةكانى رِووكةش لة
يَزيَت ـ لة هؤكارى ئةم جؤرة باسانةدا فةرموويةتى : خوا بيثار ) صالح الفوزان ( ـثيَشةوا 

جمع ـى آخره ، و يـي النقل من أوله إلـ)) إذا كان والبد من نقل كالم أهل العلم فعليه أن يستوف

ى بعض ـيرد بعض كالمه إلختلف كتبه ؛ حتى يتضح مقصوده ، وـمسألة من مـي الـم فـكالم العال

ى ـالطرف اآلخر ؛ ألن هذا يسبب سوء الفهم وأن ينسب إلرك ـ، و ال يكتفي بنقل طرف ويت

، واتة : ئةطةر هةر ثيَويستى كرد ووتةى زانايان بطيَرِدريَتةوة ، ئةوا  (2) م يقصده ((ـم ما لـالعال
طةأل كؤكردنةوةى هةموو لةسةرى بةتواوى بيطيَرِيَتةوة لةسةرةتاوة تاكو كؤتايى ، لةثيَويستة 

ووتةكةى انى بةطشتى ، بؤ ئةوةى مةبةست لةكتيَبةكس و باسةدا لةة لةو ثرووتةكانى زاناك
كةى ترى الكى بطيَرِيَتةوة و اليةيَنيَتةوة بؤ الى يةك ، نةك ئاشكرا بيَت ، وة ووتةكانى بطةرِ

                                                
 ( . 66ي : ص ـحوالـل) ظاهرة اإلرجاء : ل (1)

 ( . 6ـ  5: ص  ، للدوسـري ) مقدمة رفع الَّلئمة (2)
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ليَبيَنيَت ، و بةبةسى بزانيَت ، ضونكة ئةمة دةبيَتة هؤى تيَطةيشتنى هةَلة ، و ئةوةى ئةو واز
 تة ثاأل كة مةبةستى نية .زاناية شتيَكى بدريَ

ووتةى زانايان ، و مةبةستى تر لة  يَت خراث تيَطةيشنت رِوودةدات لةضونكة ئةطةر وا نةب
 ووتةكانيان دةكةويَتةوة ، هةروةكو لةم ثرس و باسةدا ئاشكرا دةبيَت .

، كة  ان (ـال اإليمـرط لكمـحة شـال الصالـ) األعمليَكدانةوةيان بؤ برِطةى  لة دووةميان :
ةوا ئةلبانيان وةرطرتووة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ، كة طوايا ـةيةى ثيَشـدا الزمى ئةم ووتـتيَي

 ) ترك جنس العمل (ووتةكةى ئةوة دةطةيةنيَت كة وازهيَنانى طشتى لة كردةوةكانى رِووكةش 
 بةكوفر نازانيَت !!!

 سآ خاأل :بةر وانية لةهةلَةية و  ليَكدانةوةية ئةمبةوةش بةوة دةطةي  كة 
ئةم ليَكدانةوةية وةرطرتنى الزمى خراثى مةزهةبى ووتةكةى ثيَشةوا ئةلبانية ـ بة  خالَى يةكةم :

ـ  ) ابن تيمية (و ئةمةش نابيَت ، هةروةكو ثيَشةوا و شيَخى ثايةبةرزى ئيسالم  :رِةمحةت بيَ  ـ 
 ى ووتةى زانايان فةرموويةتى :رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة الزم بة

 ان :نوع ول اإلنسانى هذا فالزم قـوعل)) 

جوز ـحق حق و يـجب عليه أن يلتزمه ، فإن الزم الـا يـمـحق : فهذا مـأحدمها : الزم قوله ال

ا يضيفه الناس ـمـر مـوكثي ، أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه ال يمتنع من التزامه بعد ظهوره

 من هذا الباب . ى مذهب األئمةـإل

جب التزامه إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض ، و ـذا ال يالزم قوله الذي ليس بحق : فهي : ـوالثان

ن ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له ـر النبييـع من كل عالـم غيقد ثبت أن التناقض واق

ل ما لكونه قد قا ، ه فساده لـم يلتزمهجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر لـإال فال يفقـد يضاف إليه و

 . (1) ((.. ول و ال يلزمه .بفساد ذلك الق و ال يشعريلزمه و ه
 واتة : وة بةم ثيَية دةردةكةويَت كة خوازراوى ووتةى مرؤظ دوو جؤرة :

                                                
 ( . 193:  ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) القواعد النورانية (1)
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يةكةميان : خوازراوى رِةواى ووتةكةى ، ئا ئةمةيان ثيَويستة كة ثابةند بيَت ثيَيةوة ، 
دةشتوانريَت ئةوةى بدريَتة ثالَ ئةطةر بزانريَت بة شيَوةيةكة ضونكة خوازراوى رِةوايى رِةواية ، وة 

ئةطةر ئةوة ئاشكرا بوو رِيَطر نية لة ثانةد بوونى ثيَوةى ، وة زؤريَك لةوةى كة خةَلكانيَك دةيدنة 
 ثاأل بؤضوونى ثيَشةوايان ئالةم جؤرةيانة .

ند بكريَت ثيَوةى ، ضونكة دووةميان : خوازراوى نارِةواى ووتةكةى : ئةم جؤرةيان نابيَت ثابة
ئةوثةرِى كة بووتريَت ئةوةية كة ووتةكانى دذيةك بوونةتةوة ، وة لة شةريعةتيشدا ئةوة جيَطر 

دةكةويَتةوة ، جطة لة ثيَغةمبةران نةبيَت ، يَهةموو زانايةك ووتةى دذيةكى ل سةمليَنراوة كة
بؤضوونة دةبيَت ئةطةر ئاشكرا ثاشان ئةطةر بة شيَوةيةك بزانريَت كة ئةو كةسة ثابةندى ئةو 

بكريَت ، ئةوا دةتوانريَت ئةوةى بدريَتة ثاأل ، ئةطةرنة نابَت و دروست نية ئةوةى بدريَتة ثاأل 
ئةطةر خراثى بؤ ئاشكرا بوو ثابةند نابيَت ثيَوةى ، ضونكة ئةو ووتةيةكى فةرمووة ئةوةى 

 نابيَت بدريَتة ثاَلى . خواستووة ، و بآ ئاطاش بووة لة ثوضةَلى ئةو ووتةية ، بؤية
ووتةكةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة كةواتة نابيَت ئةو خوازراو والزمة خراثة وةربطرييَت لة

رِةمحةت بيَت ـ ئةمة ئةطةر ووتةشى نةبيَت كة ثيَضةوانةى ئةوة بيَتةوة ، ئةى ض جاى ئةوةى كة 
 !!وو ـ ؟!وةكو لة ثيَشدا خراية رِ ثيَشةوا ئةلبانى ثيَضةوانةى ئةو الزمةية ـ

خالَى دووةم : ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَ  ـ مةبةستى خؤى ئاشكرا دةكات لة 
ي نقد وتعقبات ـمتشلئة فـ) الدرر اللة كتيَبى  ئةوةتة : ي (ـحوالـ) سفر ال رِةتدانةوةيةكيدا بؤ

دا ـ ي (ـحوالـ) الآلمى ئةم ووتةيةى ةو كة دةبينيت لة ( 126مواضع من ظاهرة اإلرجاء : ص
من أهل الشفاعة ، وركَّب  اً ي مؤمنـي ـ التارك الُكلِّ ـ)) حيث جعل ـ أي : اإلمام األلبانكة دةَليَت : 

دا كة ـ ثيَشةوا ئةلبانى ـ وازهيَنةرى ـ، واتة : لة كاتيَك (1) ى هذا !!! ((ـرسالته كلها عل
و هةموو ناميلكةكةى  طشتى بؤ كردةوةكان بة ئيمانداريَك داناوة شةفاعةتى بةردةكةويَت ،

 لةسةر ئةمة دامةزراندووة .

                                                
 ( . 66ي : ص ـحوالـلاإلرجاء : ل) ظاهرة  (1)
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ى ـ)) ليس كذلك ؛ فالرسالة قائمة علثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 

، واتة : ئةو شتة وانية ، ضونكة ناميلكةكة لةسةر نويَذنةكةريَك  ـ (( تارك الصالة ـ كسالً 
 !!!! دانراوة كة لةبةر تةمةَلى نويَذةكانى نةكات

ة بةَلطة بؤ بؤضوون و بؤية نابيَت ليَكدانةوةى ووتةيةكى طشتى ثيَشةوايةك بكريَت ب
 كاتيَكدا خؤى بةئاشكرا ثيَضةوانةكةى دةربرِيَت ؟!!!مةزهةبى لةثرس و باسيَكدا لة

خالَى سآيةم : رِاشكاويَتى بؤضوونى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَ  ـ سةبارةت بة وازهيَنانى 
ان بدون ـ)) إن اإليمهةروةكو فةرموويةتى :  : ) ترك جنس العمل ( ى لة كردةوةكانى رِووكةشطشت

بالعمل الصالح ؛ ألننا ال نتصور  اً ان يذكره مقرونـا يذكر اإليمـحينم ـ لَّجَوَ زَّـ عَه ـعمل ال يفيد ؛ فاللَّ 

حمد ـه ومـبدون عمل صالح ، إال أن نتخيله خياال ؛ آمن من هنا ـ قال : أشهد أال إله إال اللَّ  اً انـإيم

ه ، ـه ـ ومات من هنا ... هذا نستطيع أن نتصوره ، لكن إنسان يقول : ال إله إال اللَّ ـرسول اللَّ 

هو  ، فعدم عمله الصالح اً حـه ـ وال يعمل صالـا شاء اللَّ ـمـه ، ويعيش دهره ـ مـرسول اللَّ  حمدـم

ان ـحة بعد اإليمـال الصالـى قلبه ؛ فذكر األعمـان إلـم يدخل اإليمـدليل أنه يقوهلا بلسانه ، ول

 . (1) بالعمل الصالح (( اً ان النافع هو الذي يكون مقرونـى أن اإليمـليدل عل
واتة : ئيمان بةبآ كردةوة سودى نية ، ضونكة خواى ثةروةردطار كة باسى ئيمان دةكات 
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 ، ليَرةوة ئيمانى 

، و رِاستةوخؤ لةوالوة  ه (ـحمد رسول اللَّ ـه ومـ) أشهد أال إله إال اللَّ شايةتومانى هيَناوة : هيَنا و 
) ال كؤضى دواى كرد !!! ئةمة تةنها دةتوانني بةخةياأل تةصةورى بكةين ، بةآلم مرؤظيَك بَليَت : 

ـ ئةوةندةى خواى  ثاشان تةمةنيَكى دريَذ مبيَنيَتةوةو ه (ـحمد رسول اللَّ ـه ، مـإله إال اللَّ 
ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَت ـ كةضى هيض كردةوةيةكى ضاك ئةجنام نةدات !!! بآ طومان 
نةبوونى كردةوةى ضاكى بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة شايةتومانةكةى تةنها بة زمانة ، و ئيَمان 

                                                
(1)

 السادس / الوجه األول ( . ريطـمفرد : الشـى األدب الـرحه علـ) ش 
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ة ئةوةمان ثآ نةرِؤشتووةتة دَليةوة ، بؤية باسكردنى كردةوةى ضاك لة دواى ئيمان بؤ ئةوةية ك
 رِابطةيةنيَت كة ئيمانى سودبةخش ئةو ئيمانةية كة كردةوةى ضاكى لةطةَلدا بيَت .

 دةَليَت :كة ى خؤى نية يَج ) عبدالعزيز الريس ( شيَخبؤية ئةم رِةخةنطرتنةى 
!!! ثابت جوارح : ونسبة هذا القول إليه ـرك جنس عمل الـي ـ ال يكفر بتـ)) أنه ـ أي : األلبان

ال ـ) حكم تارك الصالة ( ، إذ قال : ) األعم: اب ـي كتـه ، وفـراتـحاضـي بعض مـره فقرَّ فقد 

 . رة ، ... ((ـرة ، وكبوة كبيـذه زلة خطيـال ( ، وهـرط كمـش
كردةوةى ئةندامةكان ، وة لة ) جنس العمل (وازهيَنان و نةكردنى واتة : ثيَشةوا ئةلبانى بة

هةنديَك لة لبانى جيَطرة ليَيةوة ، ضونكة لةثيَشةوا ئةنيسبةتدانى ئةم ووتةية بؤ 
دا دةَليَت : ـ، كة تيَي ) حكم تارك الصالة ( : كتيَبى ووة ، و لةـدا ئةوةى فةرمـزةرةكانياـموح

ةش هةَلةيةكى ترسناك ـ، وة ئةم ووتةي ( كردةوةكان مةرجى تةواويَتني: ال ـرط كمـال شـ) األعم
 ة .ـةورةيـو طآلنيَكى ط

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 



 416   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

 باركردنى بةوةى كة نويَذنةكةر بةكافر تؤمةت:  يةميَشوبهةى سطومان و
ـ  بة طومانى ئةوانـ ئةو كةسةش نويَذنةكةر بةكافر نةزانيَت  ،نازانيَت 

 : كاريطةرى ئيرجائى كةوتووةتة سةر
طرنطة طةورة و ال ئاشكرابوو كة نويَذ : يةكيَكة لةثاية لةبةشةكانى ثيَشوودا ئةوةمان لة

دادةنريَت ـ دواى  كرداريةكانى ئاينى ئيسالمى ثريؤز ، بةَلكو بةكؤَلةكةى هةرة طرنطى
جياكارى  سيفةتىنريَت ، وئيمان دادةشايةتومان ـ وبةَلطة ونيشانةى ئيمانة ، و بة بةشيَك لة

ةى كة باوةرِى بة حوكمى ئةو كةسةى كة وازى ليَدةهيَنيَت بةوباوةرِانة ، ويَنيَوان موسَلمانان و ب
كافرة ودةرضووة لةئاينى  جحودا (إنكارا وواتة :  )نكوَلى ليَدةكات واجبيَتى نية وئينكاري و

ةهةمان شيَوة نيَوانياندا ، بآ هيض جياوازيةك لةكؤرِاى زانايان و بةبئيسالمى ثريؤز ، ئةوةش بة
ى بووتريَت نويَذ بكة ئةطةرنة دةكوذريَيت ، يَئةو كةسةش ـ كافر ودةرضووة لةئيسالم ـ كة ث

 . (1)كةضى كوشنت ثيَش خبات لة سةر نويَذكردنى 
ئةوةش كة ليَرةدا ثيَويستة بووتريَت ئةوةية كة : ئةو كةسةش كة ئةو جؤرة كةسانة بة كافر 

ـ ئةوا نةزانيَت ، و بةموسَلمانيان بزانيَت ـ سةرةرِاى ئةوةى كوشتنيان ثيَش دةخةن لة نويَذكردن 
ـ بة  ) ابن تيمية (تووشى ئةو شوبهةية بوون كة مورجيئة تووشى بوون ، هةروةكو ثيَشةوا 

ي هذا ـ)) فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة فرِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 

ل الباب وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل ال يقتل أو يقت

جهمية والتي دخلت ـمرجئة والـى الـمع إسالمه فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت عل

                                                
طةأل بـوونى توانـا بـؤ ئـةو كـارة و      نةكةريَك ووترا : نويَذ بكة ـ لة نويَذدةبيَت ئةوة رِةضاوبكريَت كة بة (1)

ـ وة كارة ـ تاكو بطاتة ئةوةى كـة ث   نةبوونى هيض رِيَطريَك لة ـ  ىيَ نويَذنةكـةى دةكوذريَيـت ،   ت : ئةطـةر  بووتريَ
زانايانى هةردوو الى جياوازى بةكافرى دةزانن ، ويـةك دةنطـن    كوشتنى رِازى بيَت ، ئةو جؤرة كةسانةكةضى بة

ومتى امتنع الرجـل مـن الصـالة حتـى  )) ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :   ) ابن تيمية (سةرى ، ثيَشةوا لة

ا ـن ، كمــمسلميــها ، وال ملتزمـًا بفعلهـا ، وهـذا كـافر باتفـاق الـالبـاطن مقـرًا بوجوبـي ـم يكن فــيقتل ل

 . ( 48/ 22: ، البن تيمية جموع الفتاوى ـ) م ((استفاضت اآلثار عن الصحابة بكفر هذا 
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هذا كان ـيء من الفعل ولـها شـجازمة مع القدرة التامة ال يكون بـى من جعل اإلرادة الـعل

ال ـان وأن األعمـي مسألة اإليمـهم فـى قولـممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه علـال

ان القلب ـان القلب وأن إيمـال من لوازم إيمـان وقد تقدم أن جنس األعمـاإليمليست من 

ان أو ـمتنع سواء جعل الظاهر من لوازم اإليمـال الظاهرة مـيء من األعمـالتام بدون ش

 . (1) ا تقدم بيانه ((ـان كمـجزءًا من اإليم
ت ، ئةوا توشى شوبهة دَلةوة بزانيَ ناوةرِؤك و : ئةو كةسةى ثةيوةندى رِووكةش بةواتة 

: ئةطةر كةسيَك زانةى كة دةَليَت نيَت ئةو شةرعنةبووة لةم باسةدا و َليَى رِةويةتةوة ، وة دةزا
وا ناكوذريَت ، يان ئةجنامدانى ، ئةثيَويستى نويَذ ـ رِيَطرة لة: ثيَويستى ـ واتة دانبنيَت بة

ئةو زانانة كةوتوونةتة شةرع ى ئةو كةسة ، ئةوا ئةو جؤرةطةأل موسَلمانيَتدةكوذريَت لة
كة جةهميةكان بووة ، يان ئةوةى كة تووشى ئةو كةسانة بووة شوبهةيةى كة تووشى مورجيئة و

داوةتةوة كة دةتوانريَت هيض بةشيَكى وويستى تةواوى بآ طومانيان لةطةأل تواناى تةواودا وا ليَك
كوشتنى ئةو نةى كة رِيَطر بوون لةشةرع زانا وة لةبةر ئةمة ئةو !!!! كردةوةى لة طةَلدا نةبيَت

ردووة كة : كردةوة بةشيَك ثرسةى ئيمان بيناكئةو بؤضوونةيان لةسةر ئةو باس و جؤرة كةسانة
 ) جنس العمل (ثيَشدا ئيَمة ئةوةمان رِوونكردةوة كة رِةطةزى كردةوة وة لةئيمان ، نية لة

ةواوى دأل بةبآ شتيَك لةكردةوةكانى ئيمانى تخوازراوةكان ئيمانى دأل ، و ئةوةش كة : يةكيَكة لة
وان ئةوةى كة ئةو كةسة رِوكةش نيَهةرطيز نابيَت ، بةبآ جياوازى لةئةندامةكان رِووكةش و

 ثيَشدا باسكرا .مان دةزانيَت يان نة ، هةروةك لةئيراو ، يان بة بةشيَك لةخوازبة
جةماعة ى ئةهلى سوننة ونيَوان زانايان وة لةثيَشدا ئةوة ئاشكرابوو كة : جياوازى هةية لة

، بةبآ ـ شويَنكةوتوانى سةلةفى صاَلح ـ لةوةى كة ئةطةر كةسيَك لةبةر تةمةَلى نويَذنةكات 
 وةميان ـ واتة كافر نةبوونى ـ لةواجبيَتى بكات ، كافرة يان نة ؟ دوئةوةى ئينكار ونكوَلى لة

رِيوايةتيَكدا ـ بة رِةمحةت بن ـ يش لة مد (ـأح) مالك وشافعي وأبو حنيفة وثيَشةوايان 

 رِيوايةتةكةى تردا بةكافرى زانيوة .ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة مد (ـ) أحدةطيَرِدريَتةوة ، و ثيَشةوا 

                                                
(1)

 . ( 616/ 7:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) م 
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طةأل رِةضاوكردنى ئةم تيَبينية ، تيبينيةكةش ئةوةية : كة ئةهلى سوننة ـ ئةوانةيان كة لة
ان دةزانن ، و ثيَيان واية كة ئيمانى ثآ كةم نويَذنةكةر بةكافر نازانن ـ وازهيَنانةكة بةتاو

ثيَضةوانةى مورجيئةكانةوة كة تةوة ، ضونكة نويَذ بة بةشيَك لةئيمان دادةنيَن . ئةمةش بةدةبيَ
 نةكردنيشى هيضشيَك لةئيمان نازانن وبوون ونةبوونى وةكو يةكة اليان !!! ونويَذ بة بة

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ) ابن تيمية (وةكو ثيَشةوا اليان !!! هةركاريطةريةكى لةسةر ئيمان نية لة

َها ِمْن اإْلِْساَلِم ـْجَعُلونَ ـي يَ ـَمَبانِ ـلَِّذيَن اَل َيْكُفُروَن ِمْن َتْرِك َهِذِه الْ )) َوافةرموويةتى : 

افِِعيِّ َوَمالٍِك َوَأبِ  ِرِهْم (( ـي َحنِيَفَة َوَغيْ ـَكالشَّ
ى وازهاوردوو ان، واتة : ئةو زانايانةى كة كةس (1)

دادةنيَن ، وةك ثيَشةوا شافعى ومالك وأبو  ئيسالملةم بنةوايانة بةكافر نازانن ، بنةواكان لة
 جطة لةوانيش ـ بة رِةمحةت بن ـ .حةنيفة و

) ظاهرة بةرثةرضدانةوةيةكيدا بؤ رِةشنووسى  ئةلبانيش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةوة ثيَشةوا 

ه ؛ ـ)) ات ق اللَّ كردووةتةوة و فةرموويةتى : ، ئةوةى دووثات ي (ـحوالـ) سفر الى ـ اإلرجاء (

، واتة :  ان ، ونحن نقول بخالفه ((ـمرجئة ـ يقولون : الصالة ليست من اإليمـفهم ـ أي : ال

                                                
 .(  484/ 2: مكتب اإلسالمي ـ، ال 5ي ، ط : ـاأللبانحقيق ـان ، البن تيمية ، تـاإليم كتاب)  (1)

احة الوالد يقول السائل : ـه إليكم سمـ: )) أحسن اللَّ  ـ  هُـاللَّ هُظَفِـ حَالعالمة الشيخ صالح الفوزان سئل 

 ، ويرى أن األعم ال داخل ة يف مس مى اإلمي ان    ،  ويرى االستثناء يف اإلميان،  بأن اإلميان يزيد وينقص هل من يقول

 ؟ فهل يقال إنه مرجئي.  لكنه ال يرى تكفري تارك الصالة

ها فهــو كــافر ـ... تــارك الصــالة إن كــان جاحــدا لوجوبــ م  ا ه  و يق  ال إن  ه مرجئ  يفأجـاب فضــيلته : 

جمهور ـره ، الــي تكفيــاء فــها قـد اختلـف العلمــرف بوجوبــاع ، أما إن كان متكاسال وهو يعتـمـباإلج

محققون أنه ـا يكفر الكفر األصغر ، والقول الصحيح الذي عليه الـر ، وإنمـألكبى أنه ال يكفر الكفر اـعل

لكن ر ... ـرفه ، فيكفر الكفر األكبـى صـى الكفر األصغر ، ال دليل علـر ، وال صارف إلـيكفر الكفر األكب

ر اإلسـالمي : ـمنبــال ،منابر ـالـ ،) شـبكة سـحاب السـلفية ، نعم ((  ال يعد هذا من املرجئة ألن هذه مسألة خالفية

 ( . ـ هُـاللَّ هُظَفِحَـ الفوزان  مرجئة ؟ العالمةـفتوى هل من يرى عدم كفر تارك الصالة يعد من ال
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ئيمان ، كةضى ئيَمة ـ واتة : ـ دةَليَن : نويَذ بةشيَك نية لةمورجةئةكان  لةخوا برتسة ئةوان ـ
 ئيمان ـ .دةزانني لة ىني ـ واتة بةبةشيَكـ ثيَضةوانةى ئةوة دةَليَخودى ثيَشةوا ئةلبانى 

افر دانابيَت ، وة دةبيَت ئةوةش بزانريَت كة : ئةو زانايانةى كة نويَذنةكةر بةرِةهايى بةك
 قةَلةم نةداوة ، و بةوةى تؤمةتبار نةركردووة !!!! ثيَضةوانةكةى بةمورجيئة لة

ويَذنةكةرى بةكافر نةزانيوة ، ثيَضةوانةكةى بة خةواريج وة ئةوةشيان : كة لةبةر تةمةَلى ن
 دانةناوة و بةوةى تؤمةتبار نةكردووة !!! بؤشيان دروست نية ئةو كارة بكةن !!!

نابيَت ة رِةواية ـ جياوازيةكى دروستة ونويَذنةكةر ـ بةو شيَوةيياوازى سةبارةت بةبؤية ج
حى ئةم ئوممةتة سةلةفى صاَلهةروةكو ثيَشني وبدات ،  ى نيَوان اليةنة جياوازةكان تيَكبرايةت

 و شايةتى سةروةرىلةسةرى بوون ، لةثيَشةوايانيَك كة ئوممةت دانى بةثيَشةوايةتياندا ناوة ، و
و جطة لةوانيش ... ئةو  مد (ـأح) مالك وشافعي وثيَشةوايةتيان بؤ داوون ، وةكو ثيَشةوايان 

جياوازية زانستيةش بةو شيَوة بةردوام بووة تاطةشتؤتة سةردةمانى خؤمان ، هةروةكو لة 
 . (1)دا ـ بة رِةمحةت بن ـ دةردةكةويَت ـ ) ابن باز (جياوازى دوو ثيَشةوا ئةلبانى و 

نني ئةو كةسةى يبةآلم كةسانى نةزان و بآ ئاطا لةم جياوازيةى نيَوان زانايانى سةلةف ، دةب
دةكةن كة مورجيئةية !!! يان  كة نويَذنةكةر بةرِةهايى بةكافر نةزانيَت ، بةوةى تؤمةتبار

مةتباركردنة سةرضاوة و سةراوى كاريطةرى مورجيئةى كةوتووةتة سةر !!! ئاشكراشة كة ئةم تؤ
ايني ئان زؤر بةكة هةردووكيشيان زةرةريشويَنكةوتنى ئارةزووةكانةوةية ـ يةوةية !!! يان لةنازلة

ةف دةطريَتةوة ، كة زانايانى سةلت ئةوا ئةو تؤمةتةيان زؤريَك لةبيَطةياندووة ـ ضونكة ئةطةر وا
، ومالك ، ) الزهري بووة كة نويَذنةكةر لةبةر تةمةَلى كافر نية وةكو ثيَشةوا باوةرِيان وا

دوو ووتةيةكة لة ووتةيةشضةندةها زاناى تر ، ئةم ، و أبو عبيد قاسم بن سالم (والشافعي ، و
وننة ـ نةك مورجيئة ـ هةروةكو لةثيَشدا ئاماذةمان ثيَدا ، وئاشكرا ووتةكةى زانايانى ئةهلى س

 ووتةى زانايانةوة .بوو لة
                                                

ى أنـه ال ـأهل السنة متفقـون علـ: : )) ونحن إذا قلنا  ـ رَحِمَهُ اللَّـهُ تَعَالَى ـ   قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (1)

ر تاركها نزاع ـي ففي تكفيـمبانـرب ، وأما هذه الـوالش، كالزنا ؛ ي ـمعاصـال ا نريد بهـيكفر بالذنب ، فإنم

 ( . 302/ 7:  ، البن تيمية الفتاوىمـجموع مشهور (( ) 
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نيَوان ووتةى ئةو زانايانةى ئةهلى ديةك لةبةمةش ئةوة ئاشكرا دةبيَت كة : هيض ثةيوةن
 ةر تةمةَلى ـ و مورجيئةدا نية !!! سوننة كة نويَذنةكةر بةكافر نازانن ـ لة ب

 رِووى ثةيوةندى نيَوان نويَذنةكردن بة ئريجاوة ، دةووتريَت :ثاشان و دواى خستنة
نةكةر بةكافر نازانيَت ، بةآلم تاوانيَكى لبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ نويَذرِاستة كة ثيَشةوا ئة

!!! يان كةوتووةتة ذيَر كاريطةرى  طةورة وطومرِايية كة تؤمةتبار بكريَت بةوةى كة مورجيئةية
 بريوبؤضوونةكانى مورجيئةوة !!!! يان بةو هؤكارة ئريجاى تيَداية !!!!!

طةأل هةَلطرانى بريى خارجيةت لةم سةردةمةدا كة بةكافر دانةنانى بةآلم ضى بَليَني لة
سةلةفيةت  خودىان كردووةتة هؤكاريَك بؤ توانج وتانةدان لةزاناينى سةلةفيةت ، ونويَذنةكةري

 قةَلةم دةدةن !!!بةكافر نةزانيَت بة مورجيئةى لة !! بؤية دةبينيت ئةو زانايةى كة نويَذنةكةر
بآ ئةوةى  (1)خةواريج كؤمةَلى مةنصوريةكانن لةطروث و لةمةشدا زيندووكةرةوةى بريى

ا ُمرٌّ بةخؤيان بزانن ، يان بةخؤيان دةزانن كةضى خؤ لة كةودةنى دةدةن   !!!! ( ) َو أَْحالمُهَ
سةلةفى ةيان تؤمةتباركردنى ثيَشةوايان وزاناينى ثيَشني ونةك هةر ئةوة بةَلكو ئةو كار

بؤضوونيَكيدا  لة دةمـحئةو ثيَشةوا ،  بو حنيفةئةمالك ، وشافعي ، و صاَلحى ئةم ئومةتةية لة
 ضةندةها زاناى تر !!!! ) أبو عبيد القاسم بن سالم ، و الزهري (طةأل ، لة (2)

                                                
)) أن طائفـة مـن  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بؤمـان دةطيَرِيَتـةوة كـة :     ) أبو الفضل السكسـكي ( هةروةكو ثيَشةوا (1)

هم مرجئة لقوهلا ـ أي : لقول أهل السـنة ـ إن تـارك الصـالة ـيتهمون أهل السنة بأنمنصورية ـأهل البدعة تسمى بال

مد ، ويقولـون هـذا ـمذهب : أي من مـذهب اإلمـام أحــى الصحيح من الـها مسلم علـم يكن جاحدًا لوجوبـإذا ل

 . ( 96ـ  95األديان : ص ي معرفة عقائد أهل ـرهان فـ) البان عندهم قول بال عمل !!! (( ـى أن اإليمـيؤدي إل

مد ـي َكـاَن ـ أي : أحــَمَبانِــْرِك الْ ـُر بِتَ ـ: )) َوَكَذلَِك التَّْكِفي ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  (2)

 . ( 372/ 7جموع الفتاوى : ـ) مَها (( ـَها َحتَّى َيْغَضَب ؛ َوَتاَرًة اَل َيْكُفُر بِ ـبن حنبل ـ َتاَرًة َيْكُفُر بِ 

ر ـ: )) وأما مع اإلقرار بالوجوب إذا ترك شيئًا من هذه األركان األربعـة ففـي التكفيـ ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ قال و

و ،  حج ...ـرك واحد من األربعة حتى الـ) أحدها ( : انه يكفر بت مد :ـاء هي روايات عن أحـأقوال للعلم

رك ـبتـ ال يكفر إال: و ) الثالث ( ، يٍء من ذلك مع اإلقرار بالوجوب ... ـرك شـال يكفر بت نه: أي ( ـ) الثان
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ديَك لةزانايانى سةردةم ـة ووتةى هةنـمى ئةم شوبهةيرِووى وةآلكؤتايى خستنة لة
كةوتنة هةَلةيى ئةوانة دةكةن كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ةرِوو كة باس لةـدةخةين

دةكةن بةوةى كة مورجيئةية !!! يان كاريطةرى بؤضوونةكانى مورجيئةى كةوتووتة  تؤمةتبار
داية !!! ئةوةش لةبةر ئةوةى كة نويَذنةكةر بةكافر نازانيَت ـ ئةطةر لة ـئريجائى تيَسةر !!! يان 

 انةش :زاناي لةو!!!  (1)بةر تةمةَلى بيَت ـ 

                                                                                                                                      

ركها وتـرك الزكـاة إذا ـخامس ( : بتــو ) الـ ركها ، وترك الزكاة فقط .ـو ) الرابع ( : يكفر بت، الصالة ... 

 ( . 611ـ  610/ 7:  ، البن تيمية الفتاوىمـجموع )  حج ((ـقاتل اإلمام عليها دون ترك الصيام وال

د مُ ـقاَل الشيُخ الو د بن عبدـمجدِّ  ا ُسئَِل َعامَّ َيكُفُر الرجُل بِِه ؟ـمـل ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَالوهاب حمَّ

ُلــ: )) أركاُن اإلسالِم الـ ـ  هُـاللَّ هُمَحِـ رَالشيخ  فأجاَب  ها الشـهادتاِن ، ُثـمَّ األركـاُن األربعـُة ؛ ـخمسُة ، أوَّ

ـرُه بَِتــهاُونًا ، َفنَحُن وإن قاَتلناُه علــها ، وَتَرَكها تـفاألربعُة : إذا أقرَّ بِ  اُء ـركِها ؛ والُعلمــى فِعلِهـا ، فـال ُنَكفِّ

ُر إال مـا أجــها َكَساًل ِمن َغيِ ـي ُكفِر التارِك لَ ـاختلفوا ف اُء كلُّهـم ، َوهـَو ـمَع عليـِه الُعلمــر ُجحودٍ ؛ وال ُنَكفِّ

هاَدتاِن (( ) الدرر السنية  . ( 1/102 : الشَّ

) ظـاهرة يـة لـة رِةشنووسـى     ي (ـحوالــ) سـفر ال يةكيَك لةوانة ـ ئةطةر نةووتريَت سةرى فيتنةكـة ـ   ( 1)

ٌر باإلرَجـاِء َشـَعَر أم لَــ)) َمْن لَ  دا كة تيَيدا دةَليَت :ـ اإلرجاء ( الِة ، َفُهَو ُمتَـأَثِّ ْر َتاِرَك الصَّ  !!! (( ْم َيْشـُعْر !!ـْم ُيَكفِّ
كة ـ بة رِاستى ـ ئةم تؤمةتةش ئةوثةرى نةزانى و ستةمة كـة بةرامبـةر ثيَشـةوايانى ئيسـالم ثيَشـينى ئـةم         
ئوممةتة بكريَت لة شافعى و مالك و ئةمحةد ... هتد ثيَش زانايانى سةردةم لة ثيَشةوا ئةلبانى و جطـة لـةويش   

 ت ـ .ـ رِةمحةتى خواى ثةروةردطار لة زانايانى ثيَشني و سةردةميش بيَ
... تارك الصالة إن كان جاحـدا  ما هو يقال إنه مرجئي )):  فةرموويةتى ـ   هُـاللَّ هُظَفِـ حَ (الفوزان  ) بةآلم شيَخ

ره ، ـي تكفيــاء فــها قـد اختلـف العلمــرف بوجوبــاع ، أما إن كان متكاسال وهو يعتـمـها فهو كافر باإلجـلوجوب

محققون ـا يكفر الكفر األصغر ، والقول الصحيح الـذي عليـه الــر ، وإنمـى أنه ال يكفر الكفر األكبـجمهور علـال

لك ن ال   ر ...ـرفه ، فيكفـر الكفـر األكبــى صـى الكفر األصغر ، ال دليل علـر ، وال صارف إلـأنه يكفر الكفر األكب

ر اإلسـالمي : فتـوى هـل ـمنبـال ،منابر ـال ،) شبكة سحاب السلفية ، نعم ((  يعد هذا من املرجئة ألن هذه مسألة خالفية

 . ( ـ هُـاللَّ هُظَفِحَـ الفوزان  مرجئة ؟ العالمةـمن يرى عدم كفر تارك الصالة يعد من ال
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ةروةكو فةرموويةتى : ـ خوا بيثاريَزيَت ـ ه:  ي (ـدخلـمـ) ربيع بن هادي الشيَخ  يةكةم :
ر ال نلومه إذا ـفمن ترجح له التكفين السلف ، ـخالف جار بيـي تارك الصالة الـ)) ... وف

ال نختصم من مسائل االجتهاد ، فال نلومه ور ؛ ألن  هذا ـترجح له التكفيه واجتهد وـات قى اللَّ 

الذي يكفر تارك ا ، ور ، ال نقول عنه مرجئـمعه ، هو أخونا ، و من ترجح له عدم التكفي

 الصالة ، ال نقول عنه خارجي  ، عرفت ؟ ((
(1)

: وة سةبارةت بة نويَذنةكةر جياوازى لة ، واتة  
نيَوان زانايانى ثيَشيندا هةبوو ، جا ئةو زانايةى كة كافريَتى نويَذنةكةرى ال ثيَشرت و رِاجح بوو 
هيض لؤمةيةكى ناخةينةسةر ، ئةطةر لة خوابرتسيَت ، و كؤششى كرد و كافريَتى ال ثيَشرت و 

ة كة جآى ئيجتيهادة ، بؤية لؤمةى ناكةين جيَطري بوو ، ضونكة ئةمة لةو ثرس و باسانةي
لةسةر ئةو كارةى ، و دووبةريَكيَى لةطةَلدا دروست ناكةين و بةَلكو بةبراى خؤمانى دةزانني ، وة 
ئةو زانايةش كة كافرنةبوونى نويَذنةكةرى لةال ثيَشرت و رِاجح بوو ئةوا ثآى ناَليَن مورجيئةية 

 ح بوو ثآى ناَليَن خةوارجية !!! تيَطةيشتى ؟!!! و ئةوةش كافريَتى ال ثيَشرت و راج
ره ـى الشيخ : ) عدم تكفيـا البعض يأخذها علـمسألة الثانية : التي ربمـ)) اليةتى : وة فةرمو

حقيقة أنا أعتقد ـي الـهاونا ـ فـمسألة هو مسبوق إليها ، فمن ترك الصالة تـهذه اللتارك الصالة ( و

ذا كله فقد قال بعض هاونا ـ ومع هـر تارك الصالة و لو تي كفـرعية واضحة فـأن النصوص الش

هاونا ال ـمد أن تارك الصالة تـي حنيفة ورواية عند أحـالشافعي وأبجهابذة مثل : مالك وـاألئمة ال

 ي هذا .ـيكفر ، بل هو عاص من العصاة ، والشيخ وافقهم ف

أبا حنيفة القول بأن مالكا والشافعي وألة ـ فيلزمنا مسـى هذه الـفإذا قلنا إنه مرجيء ـ بناء عل

 !!!ة ـرون مرجئـي إحدى روايتيه كلهم يعتبـمد فـوأح

ى ـمنسوبة إلـم يقل به أحد من أهل العلم ، و إن كنا نرجح خالف هذا األمر الـو هذا ل

 . (2) ي هذا واضحة ((ـجمهور ، والذي يبدو أن تارك الصالة يكفر مطلقا ، و النصوص فـال

                                                
 ( . ـ هُـاللَّ هُظَفِـ حَي ـمدخلـالشيخ ربيع بن هادي ال جزائر معـمة طلبة العلم من الـنص  مكال ) (1)

 ( .1 : ريطـالش، رح نواقض اإلسالم ـ) من ش (2)
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نى ـ بة شيَخ ئةلبا سةرهةنديَك كردبيَتيانة رِةخنة لة يةةوانةلواتة : ثرس وباسى دووةم : 
ةمان ثيَش ئةو هيَذنةكةر ، كةضى ضةندةها زانا لةدانةنانيةتى بؤ نورِةمحةت بيَت ـ : بةكافر

نيَت لةبةر نةزاذنةكةر بةكافرباسةدا ، بؤية هةر زانايةك نويَبؤضوونيان هةبووة لةم ثرس و
كافريَتى كة بةَلطة شةرعيةكان ئاشكران لة رِاستيدا من بريوباوةرِم وايةةمةَلى ـ ئةطةرضى لةت

ةو بؤضوونةى ـةوا ثيَشينى هةية لـةر كةمتةرخةميش بيَت ـ ئـنويَذنةكةردا ئةطةر لةب
ئةبو حةنيفة ـ بة رِةمحةت ى وشافعثيَشةواى طرانقةدر وةك : مالك و طةأل ضةندةهاوهاودةنطة لة

يان رِيوايةتيَكدا ـ هةموو ئةوانة نويَذنةكةرئةمحةديش ـ بةرِةمحةت بيَت ـ لة و ثيَشةوا بن ـ
سةرثيَضيكارانيان زانيوة ، ثيَشةوا ئةلبانيش ةـةرثيَضيكاريَك لـسبةكافر نةزانيوة ، بةَلكو بة

 هاودةنطيانة لةم باسةدا .
كردن بةسةر ئةو باسة ةمتمانةبَليَني : مورجيئةية ـ ئةوةش ب ثيَشةوا ئةلبانىبؤية ئةطةر بة

ثيَشةوا ئةمحةديش لة رةمان ئةوة دةطةيةنيَت كة مالك وشافعى وئةبو حةنيفة وـ ئةوا ئةو كا
 مورجيئة دةذميَردريَن .ى كة ليَوةى دةكريَت هةموويان بةيةكيَك لةو رِيوايةتانة

انةى ئةمة ثيَضةوزانايان نةيانفةرمووة ، ئةطةرضى ئيمة ووتةى ئةم ووتةيةش هيضيَك لة
ثاأل زؤرينةى زانايان ، وة ئةوةش كة بؤمان هةَلدةبذيَرين وتةرجيحى دةكةين ، كة دراوةتة

 دةردةكةويَت ئةوةية كة نويَذنةكةر بةرِةهايى كافر دةبيَت ، بةَلطةكانى ئةمةش ئاشكران .
ى الشيخ ـ)) لو أردنا أن ننسب إلكة فةرموويةتى :  ) صالح السحيمي (شيَخ  دووةم :

وهذا يلزم اإلمام ، هاوناً ليس بكافر يكون مرجئاً ـأن كل من قال إن تارك الصالة ت: اإلرجاء لقلنا 

م ـمع من السلف وهذا لـي إحدى روايتيه ، ويلزم اإلمام أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وجـمد فـأح

ةينةثاأل شيَخ ، ئةوا ، واتة : ئةطةر مبانةويَت تؤمةتى ئريجا نيسبةت بد (1) يقل به أحد ((
ووتةكةمان ئةوة دةطةيةنيَت كة : هةموو ئةو زانايانةى كة نويَذنةكةر لةبةر كةمتةرخةمى 

يةكيَك لةو دةخوازيَت كة ثيَشةوا ئةمحةد لة بةكافر نازانن هةموو مورجيئةن !!!! وة ئةمةش ئةوة

                                                
مدينة النبويــة ـجامعة اإلســالمية بالـــ) أمــاله : د . صــالح بــن ســعد الســحيمي عضــو هيئــة التــدريس بالــ (1)

 .( هـ  1423ربيع األول لعام  29موافق ـال، ي درس الفجر من يوم االثنني ـمسجد النبوي ، فـمدرس بالـوال

 . ( http://alathary.net/vb2/showthread.php?t=3934) الرابط : 

http://alathary.net/vb2/showthread.php?t=3934
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فعى وكؤمةآلنيَك لةثيَشني شةوا ئةبو حةنيفة ومالك وشاليَوةى دةكريَت ، و ثيَ ةكرِيوايةتانةى 
 مورجيئة دابنةين !!!! ئةم ووتةيةش هيض كةسيَك نةيووتووة .بة

هاونا ـ ـي حكم تارك الصالة تـا جرأ البعض رأُيه فـ)) و ربمفةرموويةتى : هةروةها وة 

خرج من دين اإلسالم ـ ـهاونا يكفر ، ويـي هذا ؛ فنعتقد أن تارك الصالة تـونحن وإن كنا نخالفه ف

من هم ؟ مثل من ؟ مـالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، ، مسألة للشيخ فيها سلف أم ال ـلكن هذه ال

!! مسألة !ـذه الي هـي مرجيء فـإذا قلنا : إن األلبانمد ، كلهم يرون هذا الرأي ؛ فـة عن أحورواي

ْن ؟! عن : مالك والُبـدَّ أن نقول ذلك   !!!نيفة ي حـأبمد وـأحشـافعي والـ أيضا ـ َعمَّ

ا ـمسألة ـ قديمـذه الي هـيء ؛ هذا اختالف فـي شـاء فحق أن هذا ليس من اإلرجـوال

 اونا .هـارك الصالة ـ تي مسـألة تـوحديثا ـ اختالف ف

ضاءلة علمنا مع من يقول : إن تارك الصالة ماذا ؟ يكفر ، وال شك ، بل ع حقيقة نحن مـي الـف

هذا الرأي ألزم ـهاونا كفر ، لكن هل إذا اقتنعت بـالصالة ولو تي كفره . من ترك ـال أكاد أشك ف

 !ي هذا الرأي يكون مرجئا ؟ـن القدامى ومن السلف الصالح بأن من خالفني فـاء الربانيـالعلم

اذ اآلفاق من الـجوز ؛ لكن الـال ؛ هذا ال ي جهلة ، وبعض ـمسألة تزعمها بعض ُشذَّ

 حداد ، وسلكها بعض الناس من بعده .ـحمود الـها مـن ، بدأ بـحدادييـال

 . « ِب رْ َح ـالْ بِ  هُ تُ نْ آذَ  ْد قَ فَ  اً ي  لِ ي وَ ـى لِ ادَ عَ  نْ مَ  »ه : ـا يرويه عن اللَّ ـفيم  ونقول  هلؤالء قول النبي
اذ علـي السنة التي حـه يا إخوتاه ! فـواللَّ  ر ؛ بعدها بأسابيع ـى الشيخ ناصـمل فيها بعض الُشذَّ

ها ـة ؛ فأخذها وهو أهل لـة السنـي خدمـملك فصيل فـائزة الـجـل ـ هُـا اللَّهَقَفَّـ وَة ـدولـه الـة رشحتـقليل

ن ، وال ـمسلميـاء الـم من كبار علمـيعرفون أنه عال ـ هُاللَّ مُهُقَفَّـ وَمسؤولون ـ؛ فال ـ ةًعَاسِوَ ةًمَحْرَ هُاللَّ هُمَحِـ رَ

 يصفونه باإلرجاء .من ـى نعيق زيد ، أو عمرو مـيسمعون إل

 مِ ـــيْ قِ السَّ  مِ هْ فَ الْ  نَ ـمِ  هُ ــتُ آفَ وَ         حاً يْ حِ َص  الً وْ قَ  ٍب ائِ عَ  نْ مِ  مْ كَ وَ 

جاهل إمعة كالببغاوات يقلد الناس فيام  إما خرجون عن ثالثة أصناف :ـهذا ال يـوالقائلون ب

أنـه  وإم ا اءهم .ـعلم ريد أن يسقطـى أهل العقيدة ؛ فيـي قلبه مرض علـمريض ف وإما يقولون .
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ركب ـور ؛ ليى التزلف ، ويستغل بعض األمـذا إلهـد أن يتوصل بصاحب مصلحة وهوى ؛ يري

 . (1) ذه ((مطية الشيطان ه
كافرنةبوونى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة واتة : وة لةوانةية بؤضوونى ثيَشةوا ئةلبانى

مة ثيَضةوانةى كاتيَكدا ئيَقسةى ثآ بكةن ، لة بيَت لةوةى كةنويَذنةكةر كةسانيَكى نةترس كرد
ئايينى ئيسالم و لة بريوباوةرِمان واية كة نويَذنةكةر لةبةر كةمتةرخةمى كافرةئةوين لةمةدا ، و

 دةضيَتةدةر ، بةآلم لةم باس و ثرسةدا ثيَشينى هةية يان نة ؟
تيَكيش لة رِيوايةةكانى كيَيشن ؟ وةكو كآ ؟ مالك وشافعى وئةبو حةنيفة وثيَشين

ئةمحةدةوة ـ هةموو ئةوانة ئةم بؤضوونةى ئةويان هةية ، بؤية ئةطةر بَليَني : ئةلبانى مورجيئةية 
دةربارةى : مالك وشافعى  !!!! ثيَويستة ئةوةش دةربارةى كيَيش بَليَن ؟!!ثرسةدا لةم باس و 

 !وئةمحةد و ئةبو حةنيفة !!!!
نية ، بةَلكو ئةمة ئريجائةوة ثةيوةنديةكى بة م باس و ثرسة هيضووتةى رِةواش ئةوةية كة ئة

ى يان كافرنةبوونى ارةت بةكافريَتازةدا هةر هةبووة ـ واتة : جياوازى سةبجياوازيةكة لةكؤن و
 ـ . و تةمبةَلى نويَذنةكةر لةبةر كةمتةرخةمى

ضية  ويَذنةكةررِاستيدا ئيَمة لةطةأل كةمى زانستمان لةطةأل ئةو زانايانةين كة دةَليَن : نلة
نزيكة لةوةى كة هيض طومانيَكم هيض كومانيش لةوةدا نية ، بةَلكو ؟ كافر دةبيَت ، و

نويَذ بهيَنيَت ـ ئةطةرضى لةبةر كةمتةرخةميش ئةو كةسةى كة واز لةكافريَتيدا نةبيَت ، لة
نى ت بكةم لةسةر زانايابووم بةم بؤضوونة ئةوة ثيَويسدةبيَت ، بةآلم ئايا ئةطةر قايل بيَت ـ كافر
 !!بؤضوونةمدا ئةوا مورجيئةية ؟! ثيَشني كة ئةو كةسةى ثيَضةوانةم بيَتةوة لةمخواناس لة

نامؤ لة نةخيَر ، نابيَت ئةمة بكريَت ، بةآلم دةبينني ئةم باس و ثرسة كةسانيَكى نةزانكارى 
كردووة ، مةمحود حةداد دةستثيَشخةرى تيَداحةداديةكان ، كة ناوضةكان ، و هةنديَك لة

 كانيَك لة ثاش ئةو طرتوويانةتة بةر !!!!خةَل

                                                
 ي ـ دورة ابـن رجـب ـ ينبـع (ـرح الثانــ) الشخلف ( ـى علم الـرح كتاب ) فضل علم السلف علـ) ش (1)

 ريط الثالث ( .ـي من الشـ( من الوجه الثان 31:  23عند )  ـ هُـاللَّ هُظَفِـ حَللشيخ صالح السحيمي 
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لة  جا بةو جؤرة كةسانة دةَليَني : طويَبيستى ئةم فةرموودةية بن كة ثيَغةمبةرى خوا 
هةر كةسيَك دذايةتى دؤست و وةليةكى من بكات ئةوا  »خواى ثةروةردطارةوة دةيطيَرِيَتةوة : 

 . «منيش بانطيَشى شةرِى لةطةَلدا دةكةم 
شيَخ نديَك لةو كةسة نامؤيانة توانج وتانةيان لةن ! هةر لةو ساَلةى كة هةخوا برايا بة

ضةند هةفتةيةكى كةم وآلت ـ مةبةستى وآلتى سعوديةية ـ خوا بيثاريَزيَت ةدةدا ، ثاش ئةوة ب
، و  بؤ خزمةتكردنى سوننةتى ثيَغةمبةر ) ملك فيصل ( ثاآلوتى بؤ ثيَدانى ديارى 

ى ـ ثةروةردطار بة رِةمحى فراوانى رِةمحى ليَبكات ـ كاربةدةستان ـ وةريشيطرت ـ كة شايستةشيَت
طويَنادةن بة ـ دةزانن كة يةكيَكة لةطةورة زانايانى موسَلمانان ، وخوا سةركةوتوويان بكات 

 ئريجا دةكةن .ان عةمر لةو كةسانةى كة وةسفى بةزةرِةى زةيد ي
 ! شةشيان تيَطةيشتنى ضةوتى خؤيانةكيَكةضى      خراث ليَك دةدةنةوةضةندةها ووتةى ضاك بة

نةزانيَكى تةمام عةيارة وةكو  يان : نني ، ئةوانيش :ذةرانى ئةمةش لةسآ كؤمةأل بةدةربيَ
ية بةرامبةر كةسيَكة نةخؤشى لةدَليدا يان :و توتى السايى خةَلك دةكاتةوة لةوةى كة دةيَليَن !!!

 وة يان : !ثيَش ضاو موسَلمانان خبات !!لةيانيان دةيةويَت زاناسانى خاوةن بريوباوةرِ دروست ، وكة
هةنديَك شت بةهةل ارةزووة ، دةيةويَت بةوة بطات بةشتيَك ، وئدى وكةسيَكى خاوةن بةرذةوةن

 !!!ئةوةى سوارى كةرى شةيتان ببيَت بزانيَت ، بؤ 
 وة لة كؤى ئةم ووتانة ئةم خاآلنةمان بؤ ئاشكرا دةبيَ  :

ةرخةمى يان كافرنةبوونى ، هةر لةكؤنةوة نويَذنةكةر لةبةر كةمتثرسى كافربوون باس و ـ 1
ى ئيَستاش هةر بةردةوامى جياوازيةكة تا سةردةمانو بطرة وبةردةى زانايان بووة و ى مشتومرِيَج

 جةماعة . هةية لةنيَو زانايانى ئةهلى سوننة و
ا كةسيان لؤمةى باسةدتوانيان لةم سةردةمةدا لةم ثرس وشويَنكةوزانايانى ثيَشني و ـ 2

ئةوى بةرامبةريان نةكردووة بةوةى كة : ئةطةر نويَذنةكةر بةكافر نةزانيت ئةوا تؤ مورجيئةى !!! 
!! وة ئةوانيش بَليَت : نةخيَر تؤ بؤضوونةكةت ريطةرى مورجيئةت كةوتووةتة سةر !يان كا

 !!!نكة نويَذنةكةر بةكافر دةزانيت بؤضوونى خةوارجية ضو
ة ثيَشةوا ئةلبانى مورجيئةية !!! يان كاريطةرى مورجيئةى كةوتووةتة ووتنى ئةوةى ك ـ 3

سةر !!! يان ووتةكةى ووتةى مورجيئةية !!!! لةبةر ئةوةى كة نويَذنةكةر لةبةر كةمتةرخةمى 
ثيَشةوا دةطةيةنيَت كة ثيَشةوايان مالك وشافعى وئةبو حةنيفة وبةكافر نازانيَت ، ئةوة 
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وضةندةها !! ضونكة هةر ئةو ثيَشةوايانة بةو تؤمةتة تؤمةتبارن !يَكيدا ، بؤضوونئةمحةديش لة
 !!!شةوا ئةلبانني لةم بؤضوونةيدا سةلةفى ثيَثيَشةوا وطةورة زاناى ترن كة ثيَشني و

بيَذةرانى ئةم تؤمةتة و ئةو كةسانةش كة رِةواجى ثيَدةدةن لة سآ كؤمةأل بةدةر نني ،  ـ 4
 كة ئةمانةى خوارةوة :

 ى تةمام عةيارة كة توتى ئاسا السايى خةَلك دةكاتةوة لةوةى كة دةيَليَن !!!نةزانيَك /أ 
نةخؤشيةكةى بةرامبةر كةسانى خاوةن بريوباوةرِ وية ، كةسيَك كة نةخؤشة لةدَلدا / ب

 !!وستة ، و دةيةويَت زانايانيان لةثيَش ضاو موسَلمانان خبات !در
 !!!رذةوةندى وئارةزوو وهةلثةرست كةسانيَكى خاوةن بة / ـج
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 ئةو :  باركردنى ثيَشةوا ئةلبانى بةوةىتؤمةت:  شوبهةى ضوارةمطومان و
نازانيَت كة حوكم بةوة ناكات كة خواى ثةروةردطار  كاربةدةستة بةكافر

ئةوان ئةمةش لةالى ،  طةلَدا نةبيَتئةطةر بةحةآللَدانانى لة،  دايبةزاندووة
 : بؤضوونى مورجيئةية نةك ئةهلى سوننة

نةزانينى ئةو  م تؤمةتباركردنة ـ واتة : بةكافرهؤكارى سةرةكى ئة سةرضاوة و
ندووة ، ئةطةر بةحةآلَلدانانى كاربةدةستانةى كة حوكم بةوة ناكةن كة خواى ثةروةردطار دايبةزا

ان دوو !!! ي ةكو ئةوان بة بآ يةك وويَت تؤش وطةَلدا نةبيَت ـ ئةوةية كة خةَلكانيَك ئةيانةلة
ن ـ ان !!! رِاستةوخؤ هةركةسيَك ـ بةتايبةت كاربةدستاـئةوينيَوان ئةم و بةبآ جياوازى لة

يني ئاوةردطار دايبةزاندووة كافرة و لةةوةى كة خواى ثةرـجطة لكةوتة ئةوةى كة حوكم بكةن بة
ك لةبةر ئةوةى كة حوكمةكة واية ، و ئيسالم ... هتد ، ئةوةش نةدةرضووة و ثاشطةزبووةتةوة لة

بةَلكو لةبةر  !!!دةبيَت وةكو خؤى ثيادة بكريَت و داببةزيَنريَتة سةر كةسى شايستةى خؤى 
شويَنكةوتنى ئارةزووةكانة !!! يان لة ! وك لة ثشتةوةى باسةكانةوة هةية !!ئةوةى كة مةبةستيَ

 !!! (1)بةر جةهل و نةزانينة 

                                                
ثرؤطرامى ئةهلى سوننةت و جةماعة ))  ثاش نووسينى ئةم سةرباس و ناونيشانة :(  مةاليةك !!!)  (1)

:  ئةم بابةتة))  لة كتيَبةكةيدا ، لة ثةراويَزدا دةَليَت :((  لة هةَلسوكةوت كردن بةرانبةر دةسةآلتداران

استنى ريَكوثيَكى و ئاسايش لة مةسةلة هةرة طرنطةكانى بريوباوةرِ و عةقيدة ، ضونكة : بنةرِةتة بؤ ثاريةكيَكة 
كيَشةكان لةناو  و زؤربةى،  مالَى موسلَمانانو دةبيَتة هؤى ثاراستنى خويَ  وشةرةف و،  وآلتى ئيسالمدالة

ثوختةى بريوباوةرِ وعةقيدة بةبةَلطةى قورئان ) ((  ةتازةدا رِيشةى دةطةرِيَتةوة بؤ ئةم مةسةلةيموسلَماناندا لةكؤن و

 . ( 363، ثةراويَزى :  847: ص :  وفةرموودة

باسة و ئةو ئاكامانةى يدا ئةم ووتةية ووتةيةكى رِاست ودروستة سةبارةت بةطرنطى ئةم ثرس ورِاستلة
ضةند ووتةيةكى ترى تةكفرييانةى  بة(  مةالى برِيَز !!)  كة ليَى دةكةونةوة ، بةآلم بةداخةوة كاكى رِشنووسكار

و دوو !!! رِووى بؤضوونى بةكافردانانى كاربةدةستان بةبآ يةك ةَلدةوةشيَنيَتةوة !!! ـ بةخستنةئةم ووتةيةى ه
ئاذةوةيةكى كة بؤضوونى خةوارجية وبؤضوونيَكى تةكفرييانةية !!! وهةموو ئاشووب وطرتن وبرِين و

كة لةشيَوازى  !!جةكانيان تاكو رِؤذطارى ئةمرِؤ !ركةوتنى ثيَشينة خةوارليَكةوتووةتةوة !!! هةر لةسةردةمى دة
!!! هةروةكو لةم ضةند ديَرِةدا اوَلكارى و ويَرانسازى ماوةتةوة تةقينةوة و خؤ تةقاندنةوة ، ككوشنت وبرِين و
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تةكفريية (  مةال)  رِووى تةكفرييانةى ئةم بةناويشك دةخريَتة سةر ئةم رِاستسية وئاشكرا دةبيَت ـ و تيايدا ت
يَستا هةَلخةَلةتاوون بة ووتار ودةرس نووسينةكانى و بةكةسيَكى ئةهلى سوننة رِوو بؤ ئةوانةى كة تا ئدةخريَتة

ن كة هاوكارى بكةن هانى خةَلى دةدةوجةماعةى دةزانن !!! نةك بةتةكفريى وشويَنكةوتةى بريى خةواريج !!! و
 !!!  ا بَليَنةوةطةَلدو تيَكةآلوى ودةرسى لة

ئةو لقانة دةطريَتةخؤ كة بنةرِةتى :  ان (ـ) أصل اإليم بنضينةى باورِ: ))  دةَليَت(  !!! مةالية)  ئةم

 (( . باوةرِى لةسةر دادةمةزريَ  ، وة نةبوونى هةريةكيَكى دةبيَتة هؤى دروس  نةبوونى باوةرِهيَنان

كى ئيمانى ئادةميزاد وةرطرياو هةريةكيَئةوةية كةوا بةنةبوونى :  بنضينةكانى باوةرِ))  وة دةَليَت :

ثوختةى ) ((  ديَتة ريزى باوةرِدارانةوةبةبوونى هةمووشى لةكوفر وبيَباوةرِيى رِزطارى دةبآ و:  وة،  قةبوأل نابيَ و

 . ( 275، ثةراويَزى :  642ص :  :فةرموودة ةرِ و عةقيدة بةبةَلطةى قورئان وبريوباو

نةبوونى لقانةى كة بة بةشيان دةزانيَت لةئةصَلى ئيمانى ، بة بةَلـآ : كةواتة ئةم مةالية ئةو
 ت نةبوونى ، و بةوةش بآ باوةرِ وكافردةبيَت ، وهةريةكةيان ئةم ئةصَلة بةتاأل دةبيَتةوة و دةبيَتة هؤى دروس

زطارى ةهيض شيَوةيةك رِريَت بةكافرى دةزانيَت ، و خواى ثةروةردطار دةخياتة دؤزةخ و بةر ئةوةش مبئةطةر لةس
بةجآ نةهيَنا وة ئةطةر كةسيَك بنضينةيةك يان زياتر لة بنضينةكانى باوةرِهيَنانى ))  نابيَت ، هةروةكو دةَليَت :

 خواى طةورة دةخياتة دؤزةخةوة ، وكافرة ، وة ئةطةر لةسةريشى مبريَ  و تةوبة نةكات ئةوة ، ئةوة بيَباوةرِ و
 . ( 645فةرموودة : ص بريوباوةرِ وعةقيدة بةبةَلطةى قورئان و ثوختةى) ((  بةهيض شيَوةيةكيش دةرضوونى نية

 تةكفرييةداية ؟!!! !!! ( مةال)  كويَى ووتةكانى ئةمجا بابزانني خاَلى تةكفري لة

جا ئةو بنضينانةش بريتية ))  رِةشنووسةكةيدا دةَليَت :براو لةوتةيةك لةوةتةكانى لةوخويَنةرى بةرِيَز : نا
 دروست نية مةطةر هةر هةموو ئةو لقانةى تيَدا بيَتةجآ .باوةرِى هيض ئادةميزاديَك راست وضةند لقيَك ، لة

ئةجنام دةدريَن : دامةكان نن بةدَلةوة : ... وة ئةوانةشى كة بةئةتايبةتئةو لقانةى كة بنضينةى باوةرِن وجا 
 شةريعةتى خوادادوةرى كردن بةوكم وحو ة زانايان ـيةكانى ترى ئيسالم ـ لةالى هةنديَك لانويَذكردن ، لةطةأل ث

((  انىـؤ برِيارةكـب ملكةض كردنيشةواو ثيَى وـوونى تـ، ورازيب ةكانـةرى كيَشـارةسـؤ الى بؤ ضـطةرِانةوة بو، 

 ( . 643: ص ة بةبةَلطةى قورئان وفةرموودة عةقيدثوختةى بريوباوةرِ و) 

دادوةرى كردن بة شةريعةتى خوا ، و طةرِانةوة بؤ الى بؤ و حوكم و ))  بة ووردى برِوانة ئةوةى كة دةَليَت :

بنضينةكانى ئيمان بوونى نيشانةى ةم مةالية ـ ئةم كارة يةكيَكة لةالى ئكةواتة ـ لة(( !!!!  ضارةسةرى كيَشةكان
 رِاستى و دروستى ئيمانة و نةبوونيشى نادروستى ئيمان رِادةطةيةنيَ  .
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موسَلمانان ـ وتردا ئةوةمان ئاشكراكرد كة ئةطةر كةسيَك لةثيَشوثرسيَكى باس و بةآلم لة
كاربةدةست بيَت يان هةر تاكيَكى ترى موسَلمان ، ضونكة ئةو كارة ثةيوةست نية تةنها بة 

!! ـ بكةويَتة ئةم تاوانةوة !!! ض ةسانيَكى نةزانكار تيَطةيشتوون !كاربةدةستانةوة !!! هةروةكو ك
 !مةرجيَكى بؤ دانراوة ؟!حوكميَكى دةبيَت ، و ض 

رِوو كة نى ئةهلى سوننة و جةماعةمان خستةبؤ ئةوةش ضةندان ووتةى ثيَشةوايان و زانايا
ة كوفرانة بيَت كة ئةجنامدةرى تيَدا طةشتينة ئةوةى كة مةرج نية ئةو كارة يةك اليةنة لةو جؤر

زؤرينةى حاَلةت و ةضى لو حوكمى ثاشطةزبووى بةسةردا بدريَت ، ئةطةر ةوةئايني برِواتة دةرلة

                                                                                                                                      

ئةو تاوانانةى كة بكةرةكةى بيَباوةرِ دةكات هةر بة كردنى :  بةآلم))  دةَليَت :ووتةيةكى تريدا وة دوواتر لة

بةرى خوا ثيَغةمو جويَندان بة خواى طةورة يان بةوةك،  ءئيرت بة حةآللَى بزانيَ  يان نة،  يةكسةر بيَباوةرِ دةبيَ 

اوةرى نةكردن بةوةى كة خواى طةورة دوـ  طوفتار، هةروةها طاَلتةكردن وسوكايةتى بة ـ ئيرت بةكردار بيَت يان بة

 .(  674عةقيدة بةبةَلطةى قورئان و فةرموودة : ص : ثوختةى بريوباوةرِ و) ((  نةكردنيشونويَذ،  دايبةزاندوة

تاوانيَكة  ! ـ!!بةطشتى دايبةزاندووة ـ بة بآ جياوازى و دادوةرى نةكردن بةوةى كة خواى طةورة:  كةواتة

 !!! يةكسةر بكةرةكةى بيَباوةرِ دةكات ، بةحةآلى بزانيَ  يان نة
رة لة ! و دوووونة بؤضوونى خةوارجية كؤنةكان وتةكفرييةكانى ئةم سةردةمةية !!طومان ئةم بؤضيَكة ب

 بؤضوونى زانايانى ثيَشني وسةلةفى صاَلحى ئةم ئوممةتة وئةهلى سوننة وجةماعة ... هةروةكو لةباس و
زانايان ذة بةووتةى هاوةآلن وشويَنكةوتوان وثيَشةوايان وتيَيدا ئاماثرسةكانى ئةم نووسينةدا ئاشكراكراوة ، و

تاووس وئةمحدى كورِى حةنبةل وئينب تيمية وئينب القيم وئينب باز وئةلبانى وئينب ئينب عباس و)  وةك :

 كراوة .(  وآلتى سعودية و ... هتدتوا لةةميشةيى بؤ تويَذينةوة وفةعوسةميني وطةورة زانايانى ليذنةى ه

مةجةكانى داوة ، نةك وةك وة ئةوةيان رِوونكردووةتةوة ، وئاماذةيان بةكة دةبينني ضؤن بةجوانرتين شيَ
 بآ تةفصيل ، و بةبآ باسكردنى هيض مةرجيَك ، كةوتووتةبةطشتى و بة(  مةال !!!)  ئةوةى كة كاكى

ينةكانيدا بآلوى دةكاتةوة و الوانى موسَلمان لةسةر ئةو ديد و بؤضوونة نوستةكفريكردنى كاربةدةستان ، و لة
ةلة هةرة طرنطةكانى مةسيةكيَكة لة:  ئةم بابةتة))  خراثة خةوارجييانة ثةروةردة دةكات ، و لةو الشةوة دةَليَت :

دةبيَتة هؤى ووآلتى ئيسالمدا ، ةرِةتة بؤ ثاراستنى ريَكوثيَكى وئاسايش لةعةقيدة ، ضونكة : بنبريوباوةرِ و
تازةدا رِيشةى كيَشةكان لةناو موسلَماناندا لةكؤن و زؤربةىومالَى موسلَمانان ، وشةرةف و ثاراستنى خويَ 

 ( !! باً َج عَ  رَ تَ  باً َج رَ  ْش عِ )  ، بةرِاستى عةرةب وةتةنى :((  دةطةرِيَتةوة بؤ ئةم مةسةلةية
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، و  (1) ) ابن عباس (بارةكاندا لةو جؤرة كوفرة دةبيَت ، وة بؤ ئةوةش ووتةى هاوةَلى بةرِيَز 
ى ـ مد (ـ) أحضةندةها زاناى ترى ئةهلى سوننة ، وةكو و (2) عطاء (وس ، و) طاوشويَنكةوتوان 

كران ... وة لة ووتةى ئاشكراو رِوو خراية (3) ) أبو عبيد قاسم بن سالم (و  ) حنبل (كورِى 
، و ضةندان شتى تريان  ) االستحالل (ضةندان زاناى تريش ئةوة ئاشكرا بوو كة خاَلى 

كردووة بؤ حوكم دان بة كافريَتى و لة ئايني دةرضوونى ئةجنامدةرى ، ئةم ستةمة طةورةية ، رِةضاو
) عبداللطيف بن عبدالرمحن بن ، و  (4) ) ابن تيمية (رِوو : ثيَشةوا لةوانةش : كة ووتةيان خراية

                                                
ة ـ رِةزاى خوا لة خؤى و باوكى بيَت ـ كة لة ـ) ابن عباس (  هاوةَلى بةرِيَزى ثيَغةمبةرى خوا  (1)

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  ] رِاظةى ئةم ئايةتةدا :
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
دا ـائدة ( ـمـ) ال لة سورةتى[  َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

) أخرجه  (( رِ ِخ اآْل  مِ وْ يَ الْ وَ  هِ لِ ُس رُ وَ  هِ بِ تُ كُ وَ  هِ تِ كَ ئِ اَل مَ وَ  هِ ـاللَّ بِ  رَ فَ كَ  نْ مَ كَ  َس يْ لَ ، وَ  رٌ فْ كُ  هِ بِ  يَ )) هِ  فةرموويةتى :

 وإسناده صحيح ( .، مروزي ـال

 نِ عَ  ُل قُ نْ يَ  رٍ فْ كُ بِ  َس يْ )) لَ  فةرموويةتى :لة رِاظةى ئايةتى ثيَشوودا بة رِةمحةت بيَت ـ  ـ ) طاووس ( (2)

 وإسناده صحيح ( .، مروزي ـ) أخرجه ال (( ةِ لَّ مِ ـالْ 

 مٌ لْ ظُ ر ، وَ فْ كُ  ونَ دُ  رٌ فْ )) كُ يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ي َربَّاح (ـ) أبى كورِى ـ ) عطاء ( وة

 . مروزي بإسناد صحيح (ـ) أخرجه ال ق ((ْس فِ  ونَ دُ  ٌق ْس م ، فِ لْ ظُ  ونَ دُ 

ي ـ) مسائل ابن هان :ة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ برِوانة ـ ) حنبل (ى كورِى ـ مد (ـ) أح بؤ ووتةى ثيَشةوا (3)

) كتاب  يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ برِوانة ) أبو عبيد القاسم بن سالم ( ، وة بؤ ووتةكةى ثيَشةوا ( 2/192: 

 لة نووسينى ئةو و تةحقيق كردنى ثيَشةوا ئةلبانى .(  45ان : ص ـاإليم

مجمع ـحرام الـمتى حلل ال )) واإلنسان ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : ) ابن تيمية ( ثيَشةوا (4)

مجمع عليه ، كان كافرًا مرتدًا ، باتفاق الفقهاء ـرع الـمجمع عليه ، أو بدل الشـحالل الـعليه ، أو حرم ال

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  ]ن : ـيـولـد القــى أحـه علــذا نزل قولـل هـي مثـوف
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
 [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

 . ( 267/  3جموع الفتاوى : ـ) م((  هو املستحل للحكم بغري ما أنزل اهلل:  أي ( 44ائدة : ـمـال )
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لة وآلتى  ) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (ايانى ـطةوةرة زان ، و (1) حسن آل الشيخ (
 هةمووان بيَت ـ .بوون ـ رِةمحةتى خوا لة (3)يش  ) ابن باز (، و ثيَشةوا  (2) ) السعودية (

ـ بة رِةمحةت بن ـ لةبارةى حوكمى حوكم  ثاش ئةم خستنةرِووة بؤ ووتة و بؤضوونى زانايان
طرياون كة رِةضاوكراوون و بةمةرجنةكردن بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة و ئةو خاآلنةى 

و ئايا لةو بارةيةوة ، بابزانني بؤضوونى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةم بارةيةوة ضية ؟ 

                                                
ا ـوإنم))  ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : من بن حسن آل الشيخ (ـدالرحـ) عبداللطيف بن عب ثيَشةوا (1)

والسنة ، كأحكام اليونان واإلفرنج خالف الكتاب ـريعة باطلة تـى شـمستند إلـحرم التحكيم إذا كان الـي

فمن استحل  جارية .ـهم الـر وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم ، وكذلك سوالف البادية وعاداتـوالتت

ولَئَِك ُهُم  ]:  ـ ىالَعَتَـ قال  فهو كافر رهاـي الدماء أو غيـف احلكم بهذا
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
 الََْكفُِرونَ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ر ، ـمراد هنا كفر دون الكفر األكبـمفرسين : أن الكفر الـ، وهذه اآلية ذكر فيها بعض ال ( 44ائدة : ـمـ) ال [

ي ـر مستحل لذلك ، لكنهم ال ينازعون فـه ، وهو غيـر ما أنزل اللَّ ـها تتناول من حكم بغيـهم فهموا أنـألن

 .(  71) منهاج التأسيس والتقديس : صملة (( ـخرج عن الـعمومها للمستحل ، وأن كفره م

فهو كفر أك رب ، وال م أك رب ، وفس ق أك رب      واعتقده جـائزًا  لكن إن استحل ذلك هةروةكو فةرموويانة : )) (2)

 .ه الغديان ( ـاللَّ ، وعبد الرزاق عفيفي ، وعبدالشيخ ابن باز  ، 5741) فتوى رقم : ((  خيرج من امللة

(3)
ــ بـة رِةمحـةت بيَـت ـ سـةبارةت بـة         ) عبـدالعزيز بـن بـاز ( ثيَشووى وآلتى سعوديةموفتى ثيَشةوا و 

دا ــ  مسلمون (ـ) ال، و  رق األوسط (ـ) الشفةتوايةكى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة لة رِؤذنامةى   
الفضـيلة الشـيخ مفيد القيم الـذي تفضـل بـه صـاحب ـجواب الـى الـ)) اطلعت عل بآلوبوويةوة فةرموويةتى :

ـ فَّــ وَ ي ـرالدين األلبانـحمد ناصـم ـ  هُقَ مسلمون الـذي ـرق األوسـط وصـحيفة الــي جريـدة الشــمنشور فــالـ ـ  هُـاللَّ

ر تفصـيل ، فألفيتهـا كلمـة قيمـة قـد ـه مـن غيــر ما أنزل اللَّــر من حكم بغيـأجاب به فضيلته من سأله عن تكفي

ال جيوز ألحد من الن اس أن يكف ر م ن حك م     أنه  ـ هُـاللَّ هُقَفَّـ وَ ، و أوضح نـمؤمنيـحق ، وسلك سبيل الـأصاب فيه ال

،  6156عدد : ، رق األوسط ـ) جريدة الش (( بغري ما أنزل اهلل مبجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه

 . هـ (1416/ 5/ 12تاريخ : 
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ى ثيَش خؤى بووتةوة ، يان نة ؟!!! ئةوةش بة هيَنانةوةى ضةند ثيَشةوايانهيض ثيَضةوانةى زانايان و
 .نة رِووى ثوختةى ئةو ووتانة لةضةند خاَليَكدا ثاشان خستووتةيةكى ئةم ثيَشةواية ، و

 :دةبيَ  وارةوة ـخشيَوةيةى ةش بةم خستنة رِوو ئةو
)) إذا علمت أن اآليات ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ووتةى يةكةم :

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  ]الثالث : 
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
الُِمونَ  ] ، [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ ولَئَِك ُهُم الظذ

ُ
ولَئَِك  ]،  [ أ

ُ
أ

ا تريدون حكمتموه ، وإن : ) إن أعطاكم م ي حكمه ـهم فـي اليهود وقولـنزلت ف [ُهُم الَْفاِسُقوَن 

ال : ـات فقـذه اآليـل هـذا قبـهم هـى قولـار القرآن إلــد أشـــوه ( وقـحكمـذرتم فلم تـيعطكم ح مـل

وتِيتُْم َهَذا فَُخُذوهُ ِإَوْن لَْم تُْؤتَوْهُ فَاْحَذُروا ]
ُ
، إذا عرفت هذا ، فال (  41ائدة : ـمـ) ال [ َيُقولُوَن إِْن أ

ر ما أنزل ـحكمون بغيـي هم الذينـن وقضاتـمسلميـحكام الـى بعض الـمل هذه اآليات علـجوز حـي

 ن األرضية . ـه من القوانيـاللَّ 

ه ورسوله ، ـن باللَّ ـملة ، إذا كانوا مؤمنيـرهم بذلك ، وإخراجهم من الـجوز تكفيـأقول : ال ي

من جهة  هم وإن كانوا كاليهودـجوز ذلك ، ألنـه ، ال يـر ما أنزل اللَّ ـن بحكمهم بغيـجرميـوإن كانوا م

ه ـا أنزل اللَّ ـهم وتصديقهم بمـانـأخرى ، أال وهي إيم خالفون هلم من جهةـمذكور ، فهم مـحكمهم ال

م ـمتقدم : ) ... وإن لـا يدل عليه قوهلم الـهم كانوا جاحدين له كمـ، بخالف اليهود الكفار ، فإن

 ن أصال .ـهم ليسوا مسلميـى أنـحكموه ( ، باإلضافة إلـموه فلم تـيعطكم حذرت

حله ـي مـي . فاالعتقادي مقره القلب . والعملـان : اعتقادي وعملـالكفر قسم ر هذا أنـوس

ي قلبه من الكفر به ، ـا وقر فـمـرع ، وكان مطابقا لـمخالفته للشـفمن كان عمله كفرا ل جوارح .ـال

وأما إذا كان  ي النار أبدا .ـصاحبه ف خلدـه ، ويـفهو الكفر االعتقادي ، وهو الكفر الذي ال يغفره اللَّ 

ي فقط ـخالفه بعمله ، فكفره كفر عملـي قلبه ، فهو مؤمن بحكم ربه ، ولكنه يـا وقر فـمـخالفا لـم

 إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ... . ـى الَعَتَـ ه ـحت مشيئة اللَّ ـفهو ت وليس كفرا اعتقاديا ،
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جحد ـي الـه فمن شاركهم فـا أنزل اللَّ ـمـين لجاحدـي اليهود الـملة القول ؛ أن اآلية نزلت فـوج

ي ألنه عمل عملهم ، فهو ـجحد فكفره عملـي الـم يشاركهم فـ، فهو كافر كفرا اعتقاديا ، ومن ل

 .  )) ... (1)عن ابن عباس  ا تقدمـملة كمـخرج بذلك عن الـجرم آثم ، ولكن ال يـبذلك م
ولَئَِك ُهُم  ]واتة : ئةطةر زانيت كة ئةم سآ ئايةتة : 

ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

الُِمونَ  ]، و  [الََْكفُِروَن  ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ  ]، و  [ أ

ُ
ةت بة جولة و سةربار [ أ

ئةطةر ئةوةى  ))هاتووةتة خوارةوة كة دةيانووت :  حوكمى ثيَغةمبةر ووتةيان سةبارةت بة
ئةوةى ثيَنةدا كة دةتانةويَت ةر دادوةر لةنيَوانتاندا ، وة ئةط ان كة ئيَوة دةتانةويَت بيكةن بةثيَد

وة قورئانى ثريؤزيش ئاماذةى بؤ ئةم ووتةيةيان كردووة ،  ((ة نيَوانتاندا ئةوا نايكةن بةدادوةر ل
وتِيتُْم َهَذا فَ  ]ثيَش ئةم ئايةتانة ، و فةرموويةتى : 

ُ
،  [ُخُذوهُ ِإَوْن لَْم تُْؤتَوْهُ فَاْحَذُروا َيُقولُوَن إِْن أ

كاربةدةستى ةم ئايةتة بدةى بةسةر هةنديَك لةجا ئةطةر ئةمةت زانى ، دروست نية حوكمى ئ
موسَلمانان و دادوةرِانياندا ، ئةوانةى كة حوكم دةكةن بةوةى كة خواى ثةروةردطار داينةبةزاندووة 

 ، لة ياسا مرؤظ كردةكان .
 ئوممةتى ئيسالمابيَت بةوة تةكفري بكريَن ، و لة: ن (اتة : ثيَشةوا ئةلبانى و )دةَليَم 

ئةطةرضى بةو  ، ثيَغةمبةرةكةى هةبوو دةربكريَن ، ئةطةر باوةرِيان بةخواى ثةروةردطار و
ستةمكاريش خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة بةجطة لةوة دةيكةن كة حوكمكردنةيان كة بة

بةآلم نابيَت حوكمى كوفريان بةسةردا بدريَت ، ضونكة ئةوان ئةطةر لة لةقةَلةم بدريَن ، 
ة جياوازن ليَيان ، كة اليةنى ترةوان وةكو جولةكان بن ، دةبينني لةرِواَلةتى حوكم كردنةكةي

 اى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، بةباوةرِهيَنان و بةرِاست دانانيان بؤ ئةوةى كة خوبريتية لة
دةكرد ، هةروةكو ووتةى ثيَشوويان بةَلطةية يَبيَباوةرِةكان ، كة نكوَليان ل ثيَضةوانةى جولةكة

،  ((نيَوانتاندا انةويَت ئةوا نايكةن بةدادوةر لةوة ئةطةر ئةوةى ثيَنةدا كة دةت ))لةسةرى : 
 سةرةرِاى ئةوةى كة ئةوان هةر لة بنةواوة موسَلمان نني .

: ئيعتيقادى و كردةوةيى ، ئيعتيقاديةكةشيان وة نهيَنى ئةمةش ئةوةية كة كوفر دوو جؤرة 
جا ئةو كةسةى كة  جيَطةى دَلة و كردةوةييةكةش جيَطةى ئةندامةكانى لةش و رِووكةشة .

                                                
(1)

 . ( 116ـ  109ص ، القسم األول ، مجلد السادس ـال، لشلبانـي : ) السلسلة الصحيحة  
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هاوشيَوةى ئةو كوفرة بيَت كة  كوفر بيَت لةبةر ثيَضةوانة بوونةوةى بؤ شةريعةت ، و كردةوةكةى
تيقادية ، و ئةو كوفرةية كة خواى ثةروةردطار دَلداية ، ئةوا ئةو كاتة كوفرةكةى كوفريَكى ئيعلة

ثيَضةوانةى بةآلم ئةطةر  ئاطردا دةميَنيَتةوة .يَت ، و خاوةنةكةشى بةهةتا هةتايى لةليَى خؤش ناب
واى ثةروةردطارى حوكمةكةى خئةو كوفرة بيَت كة لةدَليدا جيَطريبووة ، ئةوا ئةو كةسة باوةرِى بة

وانةى بووتةوة ، ئةوا كوفرةكةى تةنها كوفريَكى كردارية ، نةك كردةوةكانى ثيَضةهةية ، بةآلم بة
مةشيئةتى خواى ثةروةردطارةوة ، ئةطةر ويستى يقادى ، و دةكةويَتة ذيَر ويست وكوفريَكى ئيعت

 هةبوو سزايى دةدات ، وة ئةطةر ويستى هةبوو ليَى خؤش دةبيَت ... .
لةكةى نكوَليكار دابةزيوون كة نكوَليان ثوختةى ووتةكان ئةوةية كة : ئةم ئايةتانة لةسةر جو

نكوَليكردندا ئةوا جا هةر كةسيَك هاوبةشيان بكات لةلةوةبوو كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندوة ، 
نكوَليكردنةكةيان ئةوا و هةر كةس كة هاوبةشيان نةكات لةكوفرةكةى كوفريَكى ئيعتيقادية ، 

كوفرةكةى كوفريَكى كردةوةيية ، ضونكة هةمان كردةوةى ئةوانى كردووة ، و بةوةش كةسيَكى 
 ووتةكةىالم دةرناضيَت هةروةكو ثيَشرت لةئوممةتى ئيسانبارة ، بةآلم بةو كردةوةيةى لةتاووستةمكار 
 ى بيَت ـ طيَرِامانةوة .( ـ رِةزاى خوا لة خؤى و باوك) عباس  ى كورِىـ ه (ـ) عبداللَّ 

ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ هةر لةم بارةيةوة و لة ووتةيةكى تريدا  ووتةى دووةم :
ن ات الثالث الكفار مهذه اآليـمقصود بـي أن الـريح فـحديث : دليل صـ)) والفةرموويةتى : 

هم كل من ـوأحكامها ، ويلحق بريعة اإلسالمية ـذين ينكرون الشاليهود والنصارى ؛ وأمثاهلم ال

 دا منها .ا واحـو أنكر حكمي ذلك ؛ ولو كان يتظاهر باإلسالم ، حتى ولـاركهم فش

يء منها مع عدم إنكاره ذلك ، ـحكم بشـا ينبغي التنبه له ، أنه ليس كذلك من ال يـمـولكن م

ي األمر أن ـاية ما فألنه مؤمن ، غ؛ ملة ـوخروجه عن ال، ى مثله بالكفر ـحكم علـجوز الـفال ي

 يكون كفره كفرا عمليا .

متحمس لتحكيم اإلسالم ـر من الشباب الـمسألة يغفل عنها كثيـي هذه الـوهذه نقطة هامة ف

حكمون باإلسالم ـحكام الذين ال يـى الـخروج علـر من األحيان يقومون بالـي كثيـ، ولذلك فهم ف

م تعد له عدته ، الواجب عندي ـاس الذي لـحمـالمجرد ـرة ، وسفك دماء بريئة لـ، فتقع فتن كثي
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مخالفة ـا ليس منه كالعقائد الباطلة ، واألحكام العاطلة ، واآلراء الكاسدة الـمـتصفية اإلسالم م

مستعان (( ـه الـمصفى . واللَّ ـى هذا اإلسالم الـجيل علـللسنة ، وتربية ال
(1) . 

ولَئَِك  ] :واتة : ووتةى خواى ثةروةردطار كة فةرموويةتى 
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

الُِمونَ  ]،  [ُهُم الََْكفُِروَن  ولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ُ أ نَْزَل اَّللذ

َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما  ]،  [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ 
ُ
ُ  أ نَْزَل اَّللذ

َ
 هةمووى سةبارةت بة بآ باوةرِان هاتووةتة خوارةوة . [ أ

ست بةم سآ ئايةتة بآباوةرِانة مةبة طةيةكى ئاشكراية لةسةر ئةوةى كةبةَل فةرموودةكةش :
 ئيسالمى وشةريعةتى  وةكانيان ـ ئةوانةى كة نكوَلى لةهاوشيَ خاض ثةرستان و و جولةكة لة

دةدريَتةثاأل كة هاوبةشيان دةكةن لةوةدا ، ئةطةرضى واش ئةحكامةكانى دةكةن ـ ، وة ئةوانةشيان 
 حوكمةكانى ئينكار بكات .ة ، تةنانةت ئةطةر يةك حوكميش لةدةربربِيَت كة موسَلمان

ى كة حوكم ناكات بةهيض بةآلم ئةوةى كة ثيَويستة ئاماذةى بدريَتآ ئةوةية كة ئةو كةسة
بدريَت بةكوفر و بةسةر ئةو جؤرة كةسانةدا  طةأل ئينكار نةكردنى بؤى ، نابيَت حوكمشتيَكى لة

ئوممةت ، ضونكة ئةو باوةرِدارة ، ئةوثةرِى ئةوةى كة لةو كارةدا هةية ئةوةية كة دةرضوونى لة
 كوفرةكةى كوفريَكى كردارية .

الوانى ثةرؤش و هةَلضوو بؤ ئةمةش خاَليَكى طرنطة لةم ثرس وباسةدا ، كة زؤريَك لة
بوارةكاندا هةَلدةسنت بة دةبينيت لةزؤريَك لةى بيَئاطان !!! بؤية هاتنةدى حوكمى ئيسالم ليَ

ئاشوبيَكى زؤر  ئيسالم ناكةن ، و بةو هؤكارةشةوةون لةو كاربةدةستانةى كة حوكم بةدةرضو
طةأل رِشتنى خويَنى ضةندةها كةسانى بآ تاوان ، تةنها لةبةر ئةو حةماسةتةى كة دةكةويَتةوة ، لة

وة ، بةآلم ئةوةى كة من بة ثيَويستى دةزامن ئةوةية كة ثيَويستة : ئيسالم ئامادة باشى بؤ نةكرا
، و ئةحكامة ثةككةوتووةكان ،  ثاآلوتة بكريَت لةوانةى كة لةو نني ، وةكو بريوباوةرِة ثوضةَلةكان

طةأل بؤضوونة دؤرِاوةكان كة ثيَضةوانةى سوننةتن ، ثاشان ثةروةردةكردنى نةوة و وةضةى لة
 لةسةر ئةو ئيسالمة ثاآلوتةكراوة ... خواى ثةروةردطاريش يارمةتى دةرة .موسَلمانان 

 
 

                                                
(1)

 ، حـديث رقـم : 457ص ، القسـم األول : مجلد السادس ـال، لشلبانـي ، ) السلسلة الصحيحة  

 ي الكفار ( .ـها فـ( وأن …ه ـا أنزل اللَّ ـحكم بمـم يـر آيات ) ومن لـ: تفسيحت عنوان ـ، ت 2704
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دابةشكردنيَكى بؤ ثلةكانى تاوانى ئةو لة ة ـ بة رِةمحةت بيَت ـيثيَشةوا ئةم ووتةى سآيةم :
 كةسانةى كة حوكم ناكةن بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، فةرموويةتى :

ه قد يكون كفرا ينقل عن ـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـأن ال له وهو : جب أن يتفطنـ)) وهنا أمر ي

ى ـجازيا وإما كفرا أصغر علـرة . ويكون كفرا : إما مـرة أو صغيـملة ، وقد يكون معصية : كبيـال

ر ـه غيـا أنزل اللَّ ـحكم بمـحاكم : فإنه إن اعتقد أن الـمذكورين . وذلك بحسب حال الـن الـالقولي

 ر .ـه : فهذا كفر أكبـر فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم اللَّ ـخيـوأنه مواجب ، 

رافه ـي هذه الواقعة ، وعدل عنه مع اعتـه ، وعلمه فـا أنزل اللَّ ـحكم بمـوإن اعتقد وجوب ال

 جازيا أو كفرا أصغر .ـبأنه مستحق للعقوبة ، فهذا عاص ، ويسمى كافرا كفرا م

حكم ـ وأخطأه ، ـي معرفة الــ مع بذل جهده و استفراغ وسعه ف ه فيهاـوإن جهل حكم اللَّ 

 . (1) ى اجتهاده وخطؤه مغفور ((ـخطيء له أجر علـفهذا م
 واتة : وة ليَرةد شتيَك هةية ثيَويستة ليَى بةئاطابني ئةويش ئةوةية كة :

كوفرة وانةية لةو جؤرة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، لةحوكم كردن بة
وة بة كوفريش  ،تاوان بيَت ـ طةورة يان بضوك ـ  ئوممةت دةردةضيَت ، وة لةوانةشةى لةيَبيَت كة ث

ى ثيَشوو كة ى ئةو دوو بؤضوونةيَيَت ، بةثدابنريَت : يان وةكو مةجاز ، يان كوفريَكى بضووك ب
 ى حاَلى حاكمةكة :يَباسكران ، ئةوةش بةث

حوكم كردن بةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة جا ئةطةر بريوباوةرِى وابوو كة   
 دا ، يان سوكايةتى ثآ دةكرد ، لةطةأل ئةوةى كة دَلنياية لةثيَويست نية ، و ئةو ئازادة تياي

 كوفرى طةورة دةذميَردريَت .ثةروةردطار : ئةوا لةم بارةدا بةحوكمةكةى خواى 
واى ثةروةردطار دايبةزاندووة ثيَويستة ـةوةى كة خـوة ئةطةر باوةرِى وابوو كة حوكم كردن ب

ةأل داننانى بةوةى كة ـطالدةدات ، لةآ ةو رِوداوةدا دةزانى ، كةضى ليَـ، وة حوكمةكةشى ل
ردووة ، يان ـكوفرى كافرة وـى دةووتريَت كيَاز ثـةيان : وةكو مةجةم جؤرـشايستةى سزاية ، ئا ئ

 كوفرى بضووكى كردووة .

                                                
 ( . 1/60:  ، لشلبانـي خريج الطحاويةـ) ت (1)
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ة ـةرةرِاى ئةوةى كـةزانى ـ سـةدا نـثةروةردطارى لةو شت واىـةر حوكمى خـبةآلم ئةط
ةوأل و كؤششيَكى خستووةتة طرِ بؤ زانينى حوكمةكة ـ كةضى بةهةَلةدا ضووة ، ئا ـهةموو ه

ئةمةيان هةَلةى كردووة ، بةآلم ثاداشتى هةية لةسةر ئةو هةوأل و كؤششةى كة داويةتى و 
 هةَلةكةشى ليَناطريدريَت .

لةباسى هةَليَنجاندنى هةنديَك هةر ئةم ثيَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ وة  :ووتةى ضوارةم 
 فةرموويةتى : فةرموودةكانى ثيَغةمبةرى خوادا لةسوودةكانى فةرموودةيةك لة

ن وقضاة ـحديث تنبيه ألمور تتعلق بنا نحن ، وتتعلق باألمة التي تنصب مفتيـي هذا الـ)) ف

ات ي ثالث آيـمذكور فـميعاً الوعيد الشديد الـ، ويتناسى هؤالء ج هـزل اللَّ ر ما أنـحكمون بغيـي

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  ] من القرآن الكريم :
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
 ( 44دة : ــائـمـ) ال [ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ  ]
ُ
ولَئَِك ُهُم  ] ( 47دة : ـائـمـ) ال [ فَأ

ُ
الُِمونَ فَأ (  45دة : ــائـمـ) ال [ الظذ

 ه .ـا أنزل اللَّ ـحكم بمـم يـى من لـحكم بالكفر علـحة بذم ، بل بالـريـهذه آيات ص

ه منه حكٌم يرادف الردة ، ومنه حكٌم ـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـرة : أن الـولكن ههنا كلمة قصي

،  ـ مَلَّسَوَ هِآلِوَ هِيْلَعَ هُـى اللَّـلَّصَـ ه ـى رسول اللَّ ـعلي الكذب ـال يلزم منه الردة ، التفصيل الذي ذكرناه ف

ُ  ]:  ر هذه اآليات الثالثـي تفسيـأيضاً ال بد من استحضاره ف نَْزَل اَّللذ
َ
َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن 
ُ
ي هذه اآلية ـ( ف ر ) الكافرونـي تفسيـ( قال ابن عباس ف 44دة : ـائـمـ) ال [فَأ

جهله ـي ، وهذا ما يـإن الكفر نوعان : كفر اعتقادي قلبي ، كفر عمل: أي ،  (كفر دون كفر  ): 

م ـهم يتومهون أن كل من لـيء ، فإنـن اليوم وخاصة منهم الشباب الناشـمسلميـٌر من الـكثي

حاكم الذي ـى الـنظر إلجب أن يُ ـه فهو مرتد عن دينه ، وليس كذلك ، بل يـا أنزل اللَّ ـحكم بمـي

ى ـه مستحالً له بقلبه ، مؤثراً له علـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـه ، فإن كان يـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـي

ي قرارة قلبه يعتقد بأن ـه وحكم نبيه ، فهذا هو الذي يرتد به عن دينه ، أما إن كان فـحكم اللَّ 

ر ـى هؤالء البشـه علـالواجب ، لكن يقول : أعاننا اللَّ ه هو الصواب وهو ـا أنزل اللَّ ـحكم بمـال

هذا ـا اعتذاره بـر مقبول ، إنمـجد لنفسه عذرًا ، ولو أنه عذر غيـهذا ، فهو يـكيف لنا أن نحكم إال ب
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ه وحكم رسوله ، أنه هو الصواب ، ولكن انحرف عن هذا ـى أنه يؤمن بحكم اللَّ ـالعذر يدل عل

 راً .ـهم خيـٌر من الناس الذين نظن بـا ينحرف كثيـحكم ، كمـال
ه ليس معصوماً ، فقد يضل ـه ، وبحديث رسول اللَّ ـحكم بكتاب اللَّ ـمسلم الذي يـحاكم الـال

:  ـى الَعَتَـ ه ـولـه قـذا ينطبق عليـه ، فهـزل اللَّ ـا أنـر مـكم بغيـالً ـ فيحـا ، أي : ُيرشى ـ مثـي حكٍم مـف
ولَئَِك ُهُم  ]

ُ
ولكن بأي معنى ) أولئك هم الكافرون ( كفر ردة ، (  44ائدة : ـمـ) ال [ الََْكفُِرونَ فَأ

ه آثم ـا ليس له ، إن كان يعتقد أنـي بمـا ارتشى وحكم للراشـأم كفر معصية ؟ ننظر إذا كان حينم

ذا معنى ـافر ، وهـو آثم وليس بكـخ ، فهـلإي ـارق ، والزانـاش ، والسـد الغـا يعتقـه ، كمـي نفسـف

ا ـمـر من الشباب الذي تثقف الثقافة األجنبية ولـا يقول كثيـ) كفر دون كفر ( ، وإن كان يقول كم

لخ ، إبال كذا !!! ، بال رجعية !!! ، بال إيامن !!! ، ي قلبه ، يقول : بال إسالم ـان فـيدخل اإليم

 ر .ـمصيـى جهنم و بئس الـى رأسه بالكفر ، فهو إلـفهذا وضع الغطاء عل

ره ـا فسـه ، وبمـا أنزل اللَّ ـحكم بمـمسلم أن يـى الـجب أن نعرف أن الواجب علـفإذًا : ي

ي إنسان ويسأله ، ـي الطريق فيأتـي فـ؛ سواًء كان مفتياً عادياً كرجل يمش ه ـوبينه رسول اللَّ 

رام أو حالل ، ه أنه حـي كتاب اللَّ ـفيجب عليه أن يتثبت وال يقول له : حرام حالل ؛ ألنه درس ف

ى أال يفتي الناس بدون رشد ، وبدون بينة ـى وأولـموظف ( أولـمفتي الرسمي ) الـكذلك ال

ه ، وما ـي كتاب اللَّ ـا جاء فـي قضائهم إال بمـحكم القضاة فـى أال يـى وأولـوحجة ، والقضاء أول

 . (1) (( ـ مَلَّسَوَ هِآلِوَ هِيْلَعَ هُـى اللَّـلَّصَـ ه ـجاء عن رسول اللَّ 
بة واتة : لةم فةرموودةدا تيَبينيةكى طرنط هةية ثةيوةستة بةخؤمانةوة ، و ثةيوةستيشة 

قازى دادةنةن بؤ ئةوةى حوكم بةوة بكةن كة خواى ثةروةردطار ئوممةتةوة كة ضةندةها موفتى و
ئايةتة باس ة كة لةم سآ خؤيان دةبةنةو و هةرِةشة توندة لةبريدابةزاندووة ، كةضى هةموو ئةوانة ئة

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِروَن  ] قورئانى ثريؤزدا :كراوة لة
ُ
ُ فَأ نَْزَل اَّللذ

َ
 ( 44ائدة : ـمـ) ال [َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ  ]
ُ
الُِمونَ  ] ( 47ائدة : ـمـ) ال [ فَأ ولَئَِك ُهُم الظذ

ُ
 ، كة ( 45ائدة : ـمـ) ال [ فَأ

                                                
(1)

 ه ( .ـر ما أنزل اللَّ ـحت عنوان : حكم من حكم بغيـ، ت 15/ 34ي : ـ) دروس للشيخ األلبان 
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ئايةتةكان سةرزنشتيان تيَداية ، بةَلكو بةحوكم دان بةكافريَتى ئةو كةسةى كة حوكم بةوة ناكات 
 كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة .

جطة لةوةى كة خواى ئةويش ئةوةية كة : حوكم كردن بة بةآلم ليَرةدا ووتةيةكى كورت هةية
رى ثاشطةزبوونةوةية ، وة جؤرى واشى ثةروةردطار دايبةزاندوة ، جؤرى واى هةية هاوشيَوةى كوف

 دةم ثيَغةمبةرةوة باسى دروكردندا كردمان بة ناخوازيَت ، بةو شيَوةيةى كة لة هةية ثاشطةزبوونةوة
نَْزَل َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما  ] رِاظةى ئةم سآ ئايةتةشدا : ، هةروةها دةبيَت لة ـ مَلَّسَوَ هِآلِوَ هِيْلَعَ هُـى اللَّـلَّصَـ 

َ
أ

ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ 
ُ
ُ فَأ  ثيَضاودا بيَت .ئةمةمان لة ( 44ائدة : ـمـ) ال [ اَّللذ

ةى ـرِاظ ةـباوكى بيَت ـ ل ؤى وـخ ةـوا لـيش ـ رِةزاى خ اس (ـ) عبَّ  ورِىـى كـ ه (ـداللَّ ـ) عب
، واتة : كوفر دوو جؤرة :  )) كفر دون كفر ((ى ئايةتةكةدا فةرموويةتى : ـ ) الكافرون (

موسَلمانان يةى ، ئةمةش ئةوةية كة زؤريَك لةكوفريَك كردةوةدَلداية ، ولة كوفريَكى ئيعتيقادى كة
رِؤذطارى ئةمرِؤدا ـ نايزانن ، وة بة تايبةت ئةو طةجنانى تازة ثيَطةيشتوو ، كة دبينني طومانيان ـ لة

ثةروةردطار دايبةزاندووة ، ئةوا ثاشطةزبووةية لة واية كة هةر كةسيَك حوكم بةوة نةكات كة خواى 
جطة لةوةى تة ئةو حاكمةى كة حوكم دةكات بةئايينةكةى ، و واش نية ، بةَلكو ثيَويستة برِوانريَ

ةبةزاندوة كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندوة ، جا ئةطةر حوكمكردنى بةوةى كة خواى ثةروةردطار داين
 خواى ثةروةردطار وثيَشى دةخست بةسةر حوكمى آلَلى دةزانى ، وبةو شيَوةية بوو كة بةدأل بةحة

قةرارةى دَليدا مان ئةمةية كة ثاشطةزبووةتةوة لةئايينةكةى ، بةآلم لة، بيَطو ثيَغةمبةرةكةى 
ثيَويستة ، ثةروةردطار دايبةزاندووة دروست وبريوباوةرِى وابوو كة : حوكم كردن بةوةى كة خواى 

)) كيف لنا أن نحكم  ثةروةدطار يارمةتى دةرمان بيَت بةسةر ئةو خةَلكةدا ، بةآلم دةَليَت : خواى

، و ئةوةشى كردووة بة بيانوويةك بؤ خؤى ، ئةطةرضى بيانووةكةش وةرطرياو نية ، ئةوة  هذا ((ـإال ب
حوكمةكةى طةية لةسةر ئةوةى كة باوةرِى بةنةبيَت كة بيانووهيَنانةوةكةى بةم بيانووة تةنها بةَل

دروستيشة ، بةآلم اليداوة لةم حوكمةدا ، هةروةكو و هةية ، خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى 
 ضؤن خةَلكانيَكى زؤر الدةدةن كةضى طومانى ضاكيشمان ثيَيان هةية .

فةرموودةكانى دةستى موسَلمان كة حوكم دةكات بةكتيَبةكةى خواى ثةروةردطار و بةكاربة
حوكميَكدا البدات ، واتة : بةرتيلى ثاريَزراو نية لةتاوان ، بؤية رِةنطة لة ثيَغةمبةرى خوا 

 بدريَتآ ـ وةك منوونةيةك ـ و حوكم بة جطة لةوة بكات كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، ئائةمة
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ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ  ] : ئةم ئايةتةى
ُ
بةآلم بةكام بةسةردا دةدريَتةوة ،  ( 44ائدة : ـمـ) ال [ فَأ

ى دةووتريَت كوفر يَاشطةزبوونةوةية ، يان تاوانة و ثواتايان ، بةواتاى ئةوةى كة كوفرةكةى كوفرى ث
حوكمى بةالى بةرتيلدةردا داشكاند بةوةى ةر ئةو كاتةى بةرتيلى وةرطرت ، و؟ دةرِوانني كة ئةط

خؤى تاوانبارة ، هةروةكو بوو كة خؤى بؤ ى خؤى نةبوو ، ئةطةر  باوةرِى واشتيَكى ثيَدا كة ماف
خيانةتكار و دز و داويَن ثيس ... هتد ، باوةرِيان واية كة تاوانبارن ، ئةوا تاوانبارة نةك كافر ، و 

ى رِؤشنبري، وة ئةطةر ـ وةكو ضؤن زؤريَك لةالوانى طؤشكراو بةة ـ )) كفر دون كفر ((ئةمةش واتاى 
دواكةوتن ، و بةبآ ئةمة و ئةوة ... بآ و بة!!! بآ ئيمان ةب و!!! بآ ئيسالم بيانى دةيَليَن ـ بَليَت : بة

نةرِؤشتووةتة دَلةكانيانةوة ـ ئةوا ئةمة ثؤشةرى كوفرى كة ئيمانةكةيان تةنها زارةكية و هتد ـ
 خراثرتين ئاكام .ؤدا داوة ، ئةوةش بةرِةو دؤزةخ وبةسةر خ

م بكات بةوةى كة خواى كةواتة : ثيَويستة بزانني كة ثيَويستة لةسةر موسَلمان كة حوك
، ئةطةر  رِوونى كردووةتةوة كة ثيَغةمبةرةكةى رِاظة وثةروةردطار دايبةزاندووة ، و بةوةى 

ثيَويستة لةسةرى كةسيَك بيَت ثرسياريَكى ليَبكات ، موفتيةكى ئاسايى بيَت وبةرِيَطةدا برِوات ، و
كتيَبةكةى خواى بةَلكو لةبةر ئةوةبيَت كة لة... لةخؤيةوة نةَليَت : حةرام ... حةآلأل دَلنيايى بكات و

ثيَشرتة تيةكى رِةمسيش كة زؤر لةثيَشرت وثةروةردطاردا هاتووة كة حةرامة يان حةآلَلة ، هةروةها موف
 ادوةريش بةهةمان شيَوة ئةوالتر وبةبآ بةَلطةيةك ، دبؤ خةَلك نةدات بةبآ ضاورِؤشنى وكة فةتوا 

ةكتيَبةكةى قةزاوةتياندا قةزاوةت نةكةن جطة بةوة نةبيَت كة للةةوالتريشة كة تيَيدا دادوةران ئ
 . ـ مَلَّسَوَ هِآلِوَ هِيْلَعَ هُـى اللَّـلَّصَـ  ثيَغةمبةرى خواوة هاتووةخواى ثةروةردطار و لة

 

 ثوختةى ئةم ضةند ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانى لةم خاآلنةى خوارةوة كورت دةكريَتةوة :
: كة حوكم بةوة بكات كة خواى  يةلةسةر هةموو موسَلمانيَك ئةوةواجبة  ثيَويست و ـ 1

اشكراى كردووة ، بةبآ ئرِاظة و ثةروةردطار دايبةزاندووة ، و بةوةى كة ثيَغةمبةرى خوا 
 نيَوان كاربةدةستان ، و زانا ، و كةسيَكى ئاساييدا .جياوازى لة

ْ  ]هةر سآ ئايةتى :  ـ 2 ن
َ
ولَئَِك ُهُم الََْكفُِرونَ َوَمْن لَْم َُيُْكْم بَِما أ

ُ
ُ فَأ ولَئَِك  ]،  [ َزَل اَّللذ

ُ
أ

الُِمونَ  ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ  ]،  [ ُهُم الظذ
ُ
دا سةبارةت بةجولةكة ـ ائدة (ـمـ) اللة سورةتى  [ أ

 دابةزيَنراوة .بآ باوةرِان هاتووةتة خوارةوة و خاض ثةرست وو
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ئةم حوكمة كة سةبارةت بة بآباوةرِان و جولةكة و خاض نابيَت بةبآ جياوازى و وةكو خؤى  ـ 3
 كاربةدةستان ـ .ةدةست بن يان جطة لةثةرستان دابةزيوة بدريَت بةسةر موسَلماناندا ـ كارب

ةزاندووة ئةم تاوانة ـ واتة : تاوانى حوكم كردن بة جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايب ـ 4
 دةخويَنريَتةوة :يَـ هةردوو جؤرى كوفرى ل

: و خاوةنةكةى  ) الكفر االعتقادي (، يان  ) الكفر األكا (ى دةووتريَت يَكة ث كوفرى طةورة :
 ئيسالم دةردةكات و حوكمى ثاشطةزبوونةوةى بةسةردا دةدريَت .لة

) كفر ، يان  ي (ـ) الكفر العمل، يان  ) الكفر األصغر (ى دةووتريَت يَكة ث كوفرى بضوك :

ئيسالم دةرناكات ونابيَت حوكمى : كة بةتاوان دادةنريَت ، وخاوةنةكةى لة ( دون كفر
 ثاشطةزبوونةوة بةسةر خاوةنةكةيدا بدريَت .

ةدأل ـى بـاوانةوة ، كةضـة ئةم تـردةوة بكةويَتـكةر موسَلمانيَك تةنها بةـئةط ـ 5
ي = كفر ـ= الكفر العمل ) الكفر األصغر : ةى بيَتةوة ، ئةوا كوفرةكةى بة كوفرى بضوكـثيَضةوان

 دادةنريَت . دون كفر (
 بةآلم ئةطةر بريوباوةرِيَكى كوفرى لة طةَلدا بيَت ، وةكو :

 .حوكمى خواى ثةروةردطار كمة لةثيَشخستنى ئةو حو [1]
 .يان : بةيةكسان دانانيان [ 2]
 .دةكردنى حوكمى خوا يان جطة لةوة ثيا: دةربرِينى ئةوةى كة ئازادة لة يان [3]
 .حوكمى خوا بة ثيَويست نةزانيَت  يان : [4]
واى ثةروةردطار !!! ـ با بؤ حوكمى خ اإلنكـار (ود وـجحـ) النكوَلى ليَكردن يان : بة [5]

 .تةنها حوكميَكى شةرعيشدا بيَت ـ موسَلمان بزانيَت ، و ئةطةر لة خؤشى بة
 .... هتد  بؤ ئةو كارةى ، ) االستحالل (يان : لةبةر بةحةآلأل دانانى  [6]

 ر = الكفر االعتقادي (ـ) الكفر األكبةورةية دادةنريَت ، و كوفرةكةشى كوفرى طئةوا بةكافر 
بريوباوةرِياندا ، اوبةشى بآ باوةرِان بووةتةوة لةئيسالم دةردةكات ، ضونكة ه، و خاوةنةكةى لة
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ا كرداردكة تةنها لة بة ثيَضةوانةى يةكةمسةرةرِاى ئةوةى كة بةكردةوةش هاوشيَوةيان بووةتةوة ، 
 بريوباوةرِدا .هاوشيَوةيان بووةتةوة ، نةك لة

 هةولَ وهةموو ةسيَك حوكمى خواى ثةروةردطارى لةرِوداويَكدا نةزانى وئةطةر ك ـ 6
كؤششيَكى كرد و هةموو هةوَلةكانى خستةطرِ بؤ زانينى ئةو حوكمة كةضى هةر كةوتة هةَلةوة 

و خواى ثةروةردطار فةرمانى ثيَكردبوو ، ئةوا ئةو كةسة و حوكمى بةحوكيَك كرد كة ئةوة نةبو
ة كؤششةى كو ثاداشتى خؤى وةردةطريَتةوة لةبةرامبةر ئةو هةوأل و بةهةَلة دادةنريَت ،

 هةَلةكةى دةبووريَت .كردوويةتى ، وخواى ثةروةردطاريش لة
 

رِاستى كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة خؤى  :كؤتاييدا ئةوة دةلَيَم وة لة
بُنَ ُيلَ  مَّ )) ثُ فةرموويةتى : فةرمووة كة   بَ الْ ِء ـ بِ اَل ؤُ ا هَ قِّ

، واتة :  (1) ! ((!ِر !ـْص عَ َة الْ ئَ جِ ِل ـ ُمرْ اطِ
 ثاشان ئةو جؤرة كةسانة ـ بة نارِةوايى ـ ثيَمان دةَليَن : مورجيئةى سةردةم .

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . ( 108 ، ص ) التعريف والتنبئة (1)
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 كوفر :  دةلَيَتطوايا  بةوةىتؤمةتباركردنى :  ثيَنجةم وشوبهةى طومانان
كوفر حةصر : واتة ،  !! ةبيَتدتةنها بةبيروباوةرِ بةلَكو  !! كردةوة رِووناداتبة

 : كة ثةيوةستة بة دلَةوة ( التكذيب = نفي التصديق : درؤدانانبة ) دةكات لة
، يان  ( ةُ فَ رِ عْ مَ ـ) الْ زانينى دأل اية كة ئيمان بريتية : لةبريوباوةرِيان وبةر ئةوةى مورجيئة لة

، يان : ئةو دووةى ثيَشوو لة طةأل ووتةى  ( ُق يْ دِ ْص والتَّ  ةُ فَ رِ عْ مَ ـ) الْ : زانني و بةرِاست دانانى دأل 
الى ، لة هةمووشياندا ـ لة ( انِ َس اللِّ  ُل وْ قَ ، وَ  ُق يْ دِ ْص التَّ وَ  ةُ فَ رِ عْ مَ ـ) الْ زمان كة ووتنى شايةتومانة 

دةركراون لةئيمان و بةش نني ليَى !!! وة هيض ثةيوةنديةك نية  مورجيئة ـ كردةوةكانى رِووكةش
دأل نية  سةر ئيمانىيَضيةكانى رِووكةش كاريطةريان لةسةرثلةنيَوان رِووكةش ودَلدا !!! وة تاوان و

كردةوة كوفر رِووبدات ، بةَلكو تةنها بة !!! كةواتة نابيَت ـ لةالى ئةم طروثة طومرِاية ـ بة
و  ( ِق يْ دِ ْص التَّ  يُ فْ = نَ  ُب يْ ذِ كْ التَّ  بة درؤدانان :) ى دةووتريَت يَدةبيَت ، كة ث ) اإلعتقاد (بريوباوةرِ 

 َلةوة ، نةك ئةندامةكانى لةش !!!دثةيوةستة بة
مرجئة هم الذين ـال إنَّ )) وهةروةكو ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 

ي القلب ـه ، فالنتفاء التصديق فـقالوا : كل من كفره اللَّ ي التكذيب بالقلب ، وـروا الكفر فـحص

درؤدانانى دأل ، فريان تايبةت كردووة تةنها لة بة، واتة : مورجيئةكانن كة كو (1) ((!!! ب بالرَّ 
داناوون ، لةبةر نةمانى  و ئةوانةى كة خواى ثةروةردطار بةكافرىو ووتوويانة : هةمو

 !!!دانانى دَلة بة ثةروةردطار بةرِاست
رجيئة ـ بةآلم ئةهلى سوننة و جةماعة سةلةفى صاَلحى ئةم ئوممةتة ـ بة ثيَضةوانةى مو

، و شةش جؤريشة ، كة  (2)طوفتاريش رِوودةدات فةرموويانة : كة كوفر بةبريوباوةرِ وكردةوة و
 ئةم جؤرانةى خوارةوةن :

                                                
 ( . 856و  855رقم : ، ريط ـهدى والنور : الشـ) سلسلة ال (1)

(2)
ى أن ـاع علــمــر واحـد اإلجـ)) بـل حكـى غيـ : دةَليَـت  ) علوي بن عبـدالقادر السـقاف (بةَلكو  

) التوســط واالقتصــاد يف أن الكفــر يكــون بــالقول أو الفعــل أو  الكفـر يكــون بــالقول أو الفعــل أو االعتقــاد ((

 . ( 13ـ  12االعتقاد : ص
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 ، واتة : كوفرى بةدرؤدانان . ( ِب يْ ذِ كْ التَّ  رُ فْ ) كُ  يةكةم :
 نكوَليكردن .، واتة : كوفرى ئينكار و ( ودِ ُح ُج 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  ( اِق فَ النِّ  رُ فْ ) كُ  ثيَنجةم :
 طومان .شةك و، واتة : كوفرى  ( كِّ الشَّ  رُ فْ ) كُ  شةشةم :

درؤية بةئاطابن كة خةَلكانيَكى سَلمانان لةم تؤمةت ، وليَرةدا بؤ ئةوةى موجا ثاشان و
بةهؤى ئةوةشة  وهةَليدةبةسنت ونى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دةيكةن بوو بؤ ثيَشةوا ئةلبايَنةزان والرِ
ووتة و طومرِاى مورجيئة !!! هةنديَك لة كؤمةَلىةوا بةرِيَزة دةدةنة ثاأل طروث وئةم ثيَش

نووسينى ضةند يَزيان ـ لةم بارةيةوة ـ دةخةينةرِوو ، لةطةأل لةسةرئيقرِارةكانى بةرِ
 رِوونكردنةوةيةك لة سةريان بؤ زياتر ئاشكرا كردنى ئةو رِاستية .

 : طوفتاريش رِوودةداتكوفر بةبريوباوةرِ وكردةوة و سةبارةت بةوةى كةئةلبانى وتةى ثيَشةوا و
ئةلبانيدا ـ سةبارةت بة  طةأل ثيَشةواووتوويَذيَكيد ـ لةلة  ري (ـ) خالد العنب ووتةى يةكةم :

اآلن أنكم )) إذاً فهمت منكم ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دةَليَت : ئيمان وكوفر بة

 تقولون : إن الكفر يكون باالعتقاد . اإلمام : نعم .

 بـ ... اإلمام : بالعمل . اً بالقول ، ويكون أيض اً ري : ويكون أيضـالعنب

 ه . اإلمام : نعم .ـري : بالعمل كمن استهزأ بآيات اللـالعنب

ى ما ـعل كون داالًّ إليضاح : إن هذا العمل يري : ورسوله . اإلمام : لكن أقول من باب اـالعنب

 ي القلب من الكفر .ـى ما فـ؟ ألنه دل عل اً اذا هذا العمل كان كفرـمـي القلب من الكفر ، لـف

 ري : ال التكذيب . اإلمام : آه .ـالعنب

 ي .ـيء ثانـري : هل الكفر هذا التكذيب أم ال ؟ اإلمام : التكذيب شـالعنب

 ري : هذا هو . اإلمام : آه .ـالعنب
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 . (1) ه فيكم . اإلمام : وفيكم بارك ((ـري : بارك اللَّ ـالعنب
َليَن : كوفر دةَليَت : كةواتة ئيَستا تيَطةشتم ليَتان كة بةرِيَزتان دة ري (ـ) خالد العنبواتة : 

 . ـآيَت ... ثيَشةوا ئةلبانى : بةَلبريوباوةرِ دةببة
دةَليَت : بة ا ووتةكةى دةبرِيَت و... ثيَشةو بة: وة هةروةها كوفر بةووتة و ري (ـ) خالد العنب
 كردةوةش دةبيَت .
: كوفركردن بة كردةوة وةكو ئةو كةسةى كة طاَلنة بة ئايةتةكانى خواى  ري (ـ) خالد العنب

 . ـآدةكات ، ثيَشةوا ئةلبانى : بةَلثةروةردطار 
... ثيَشةوا ئةلبانى : بةآلم ليَرةدا  : وة طاَلتةكردن بة ثيَغةمبةرةكةى  ري (ـ) خالد العنب

كوفر ، بةَلطة دةبيَت لةسةر ئةوةى كة لةدَلداية لةوةكو رِوونكردنةوةيةك دةَليَم : ئةم كردةوةية 
 كوفر .ونكة بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة لةدَلدا هةية لةبؤ ئةم كردةوةية كوفرة ؟ ض

 . ـآت ؟ ثيَشةوا ئةلبانى : بةَلبيَ دةَليَت : نةك كوفرى بةدرؤدانان ري (ـ) خالد العنب
 رة كوفرة ـ واتة : طاَلتةكردن بةخواى ثةروةردطار و: ئايا ئةم جؤ ري (ـ) خالد العنب

 ـ كوفرى بةدرؤدانانة يان نة ؟ ثيَشةوا ئةلبانى : بةدرؤدانان شتيَكى ترة . ثيَغةمبةرةكةى 
ئةلبانى ـ بة رِةمحةت  ثيَشةوا ثشتطرييةىبوون ويو رِاز ري (ـ) خالد العنبلةم بةرِووخستنةى 

يَشةواية ـ بة رِةمحةت بيَت ـ الى ئةم ثن ئةوة ئاشكرا دةبيَت كة كوفر لةووتةكابيَت ـ لة
 كردةوةش دةبيَت .اوةرِ و ووتة وبريوببة

ئايةتةكان و ثيَغةمبةرى ا ـ بة رِةمحةت بيَت ـ منوونة بةطاَلتةكردن وسوكايةتى بةوة ثيَشةو
 كردةوة .ةسةر كوفركردن بةديَنيَتةوة ل خوا 

ئريجا ئةوةية كة ثيَشةوا نى ئةم ثيَشةواية ئاشكرا بكات لةوة ئةوةش كة زياتر بةريبوو
)) لكن أقول من باب رِوو و دةَليَت : ت بيَت ـ رِوونكردنةوةيةك دةخاتةئةلبانى ـ بة رِةمحة

؟  اً اذا هذا العمل كان كفرـمـن الكفر ، لي القلب مـا فى مـذا العمل يكون داالً علاإليضاح : إن ه

، واتة : بةآلم ليَرةدا وةكو رِوونكردنةوةيةك دةَليَم : ئةم  ن الكفر ((ي القلب مـا فى مـه دل علألن

                                                
(1)

 . هدى والنور (ـر ، من سلسلة الـي من : التحرير ألصول التكفيـريط الثانـ) الوجه األول من الش 
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ونكة كوفر ، بؤ ئةم كردةوةية كوفرة ؟ ضبةَلطة دةبيَت لةسةر ئةوةى كة لةدَلداية لةكردةوةية 
 كوفر .بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة لةدَلدا هةية لة

: طاَلتةكردن و ئةم رِوونكردنةوةيةى ثيَشةوا كة دةَليَت ئةو كردةوة كوفرية ـ واتة 
سةر كوفرى ـ بةَلطةية لة ثيَغةمبةرةكةى انى خواى ثةروةردطار وئايةتةكسوكايةتى كردن بة

 دَليَكى كافر و بآ برِواوة نةبيَت .واتاية كة ئةم كارة رِوونادات لةدأل ، بةو 
ؤ مورجيئة ـ نةك هاودةنط ثيَشةواوة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بةرثةرض دانةوةيةكة بئةمةش لة 
دَلدا !!! كة وان وادةزانن كة ثةيوةندى نية لةنيَوان رِووكةش و!!! ـ ضونكة ئةبوون لةطةَلياندا 

ئةوةية ئةم كؤمةَلةية كردةوة لةئيمان دةردةكةن !!! ئةطةر واشبيَت دةَليَن : ئيمان  ئاكامى
كردةوةش نابيَت ةبيَت بآ ئةوةى هيض كردةوةيةك لةرِووكةشدا هةبيَت !!! وكامأل ددا تةوا ولةدَل

ت ئةطةر بطاتة ئةوةى كة بكريَتة بةَلطة بؤ كوفرى دأل !!! ئةطةرضى هةر تاوانيَك بكةن تةنانة
 !!! ثيَغةمبةرةكةشى طاَلتة وسوكايةتى بكةن بةئايةتةكانى خواى ثةروةردطار و

ه وآياته ـ)) ومن استهزأ باللَّ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ن تيمية () ابثيَشةوا 

ه ـباللَّ  اً ي الباطن مؤمنـد يكون ف، وأن من قال : إن مثل هذا ق اً وظاهر اً افر باطنوله ، فهو كورس

واتة : ئةو  ، (1) دين ((رورة من الـوالً معلوم الفسـاد بالضي الظاهر ، فإنه قال قـافر فا هو كـوإنم
كةى ، ئةوا ئةو ثيَغةمبةرةكةسةى كة سوكايةتى وطاَلتةبكات بةخواى ثةروةردطار وئايةت و

كة بَليَت : كةسانى وا رِةنطة لةناوةرِؤكدا رِووكةشيدا ، وة ئةوةش كةسة كافرة لةناوةرِؤك و
رة كةسة رِوكةشدا كافرة ، ئا ئةو جؤاى ثةروةردطار ، بةَلكو تةنها لةخوباوةرِدار بيَت بة

 ئاييندا .وتةيةكى ئاشكرا ثوضةَلى ووتوة لةو

                                                
(1)

 .(  558ـ  557/ 7:  ، البن تيمية الفتاوىمـجموع )  

ذا كفر اعتقادي ، بل هذا كفـر لـه ه)) ال شكَّ أنَّ  ى ـ الَعَـ تَ هُـاللَّ هُمَحِـ رَي ـرالدين األلبانـحمد ناصـم عالمةو قال ال

ان ، وهذا النـوع ـا كان ضعيف اإليمـال يمكن َأْن يصدر من مؤمن مهم ـلَّ   جَزَّ وَعَـ  هـقرنان ؛ ألَنَّ االستهزاء بآيات اللَّ 

ا استهزأ بـه ، فهـو ـر إقرار منه أنَّه ال يؤمن بمـه أكبـي كالمنا السابق ، فاستهزاؤه بآيات اللَّ ـمن الكفر الذي يدخل ف

 . ( 672ريط رقم : ـهدى والنور : الوجه األول : شـ) سلسلة ال((  اعتقادياً  كافٌر كفراً 
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ن ـ أي ـ)) وبيفةرموويةتى : ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ) ابن تيمية (ثيَشةوا هةر لةم بارةيةوة 

هذا الكالم ، ـرح صدره بـمن شـه كفر ، وال يكون هذا إال مــ أن االستهزاء بآيات اللَّ  ـى الَعَتَـ ه ـاللَّ 

، واتة : وة ئةوةى ئاشكرا كردووة ـ  (1) هذا الكالم ((ـي قلبه منعه أن يتكلم بـفان ـولو كان اإليم
 ةكانى خواى ثةروةردطار كوفرة ، وئايةتبة طاَلتة بكاتخواى ثةروةردطار ـ كة سوكايةتى وواتة 

ووتةية ، ضونكة ئةطةر ئيمانى  كةسيَكةوة نةبيَت كة دَلى ئارامة بةورِوونادانت جطة لةئةوةش 
 دةكرد لةوةى كة ئةو ووتةية بَليَت .يلةدَلدا بيَت رِيَطر

ووتةكانى تريدا ئةوة ئينكار ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةيةكيَك لة هةروةها ثيَشةوا
بيَت !!! و  دَلدا ئيماندارردةوة بكةويَتة كوفرى طةورةوة لةطةأل ئةوشدا لةدةكات كة كةسيَك بةك

ي ـخص ما سبق : الكفر العملـ)) وألئيسالما نية ، هةروةكو فةرموويةتى : دةَليَت : شتى وا لة

بالكفر  اً كون مربوطي أول جوابك هذا ـ ال بد أن يـا قلَت فــ كم اً اعتقادي   اً الذي قد يكون كفر

من بقلبه ملة ، وهو مؤـي وهو حكمه كالكفر االعتقادي أي مرتد عن الـاالعتقادي : أما كفر عمل

وو ئةوةية كة : ئةو كوفرةى ، واتة : كورتةى ئةوةى ثيَش (2) ي اإلسالم ((ـ!!! هذا ال وجود له ف
سةرةتاى وةآلمةكةت روةكو لةكوفرى ئيعتيقادى دادةنريَت ـ هةكة بةكردةوة رِوودةدات ، و بة

كوفريَكى  كوفرى ئيعتيقاديةوة ، بةآلم ئةوةى كةكرد ـ ثيَويستة ثةيوةست بيَت بة ئاشكرات
ئيعتيقادى بيَت ـ واتة : ثاشطةزبووبيَتةوة لةئايني ـ لةطةأل  كردةوةيى كة حوكمةكةى كوفرى
 !!!ئيسالمدا شتى وا بوونى نية ئةوةشدا لةدَلدا ئيماندار بيَت ! لة

 ى ـ بة رِةمحةت بن ـ : شتى وا لة، و ثيَشةوا ئةلبان ) ابن تيمية (كةواتة بة رِاى ثيَشةوا 
دَلدا  وةتة كوفريَكى طةورةوة ، كةضى لةسةر كةسيَك كةوتوية كة حوكم بدريَت لةئيسالمدا ن

 ئيمانى تةواو و كامَلى هةبيَت .
تى دةكاتةوة كة بةمةش ئةوة ئاشكرا دةبيَت كة : ئةو ووتانةى كة زؤرجار ثيَشةوا دووثا

مدةرى ، هةموو سةر كوفرى دأل ناوةوةى ئةجنائةمة كوفريَكة بةكردةوة كراوة ، و بةَلطةشة لة

                                                
(1)

 ( . 208ص : ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ان ـ) اإليم 

(2)
 .(  820ريط األول ، بعنوان : الكفر كفران ، رقم : ـي : من الشـهدى والنور ، الوجه الثانـ) سلسلة ال 
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طةَلياند وةكو نةزانكار و بيَئاطايان تووتى نةوةية بؤ مورجيئة ـ نةك هاودةنطبوون لةبةرثةرض دا
كة دةَليَن : هيض  ! ـ لةوةىناوةرِؤكةكةى ضية ؟!!ئاسا دووباروةى دةكةنةوة !!! بآ ئةوةى بزانن 

ماهيةتى ة لةماهيةتى ئيمان ، ونية !!! وة بةرثةضدانةوةيان نيَوان دلَ و رِووكةشداثةيوةنديةك لة
 ري (ـ) خالد العنبكؤتايى ووتوويَذةكةيدا لة طةأل ، هةروةك ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةكوفردا 

واتة : طاَلتةكردن و ،  (( انٍ ثَ  ءٌ يْ ـَش  ُب يْ ذِ كْ )) التَّ دةكات بةوةى كة دةفةرموويَت : يَئاماذةى ث
، كوفرى كردةوةية ، و دةرضوون  ثيَغةمبةرةكةى سوكايةتى بةئايةتةكانى خواى ثةروةردطار و

رى بةدرؤدانان ثيَضةوانةى مورجيئة كة بةكوف دةرضوونة ليَى ، بة وثاشطةزبوونةوةية لةئايني ، و
 !!!ى دادةنةن ـ ) كفر التكذيب = انتفاء أو نفي التصديق (

دا باسةثرس و ى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةمبةمةش ئةوة ئاشكرا دةبيَت كة ثيَشةوا ئةلبان
طةَلياندا ، وممةتة نية ، بةَلكو هاودةنطة لةسةلةفى صاَلحى ئةم ئثيَضةوانةى زانايانى ثيَشني و

مورجيئة كة طةأل ش رِوودةدات ، و ثيَضةوانةية لةطوفتاريلةوةى كة كوفر : بة بريوباوةرِ وكردةوة و
 !!! أو نفي التصديق ( ) كفر التكذيب = انتفاءكوفرى بةدرؤخستنةوة كوفر تايبةت دةكةن بة

ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دواى ئةوةى كة بةدواداضوونيَكى  ووتةى دووةم :
) السلسلة كتيَبى ، و لة ( 3054) ذيَر ذمارةى ةل ة (اعَ فَ ) الشَّ تيَروتةسةىل كردووة بؤ فةرموودةى 

ن ـبغي أن يزول به النزاع بيمسألة ، ينـي الـ)) فهذا نص قاطع فدا فةرموويةتى : ـ ( الصحيحة

ر أهل الكبار من األمة ـجمعه العقيدة الواحدة ، التي منها : عدم تكفيـأهل العلم الذين ت

ر ـي تكفيـى العلم فـن إلـمنتميـي هذا الزمان الذي توسع فيهم بعض الـمحمدية ، وبخاصة فـال

هم ، خالفاً للكفار الذين ال ـعقيدتجب عليهم عمله مع سالمة ـا يـن ، إلمهاهلم القيام بمـمسلميـال

َفنَْجَعُل الُْمْسلِمنَِي ََكلُْمْجرِمنَِي َما لَُكْم  ] يقول : ـى الَعَتَوَ هُانَحَبْسُـ ه ـُيَصلُّوَن تديناً وعقيدة ، واللَّ 
َ
أ

 ( . 36ـ  35) القلم :  [َكيَْف ََتُْكُموَن 

ديث الصحيح كدليل حـذا الأن ال ُيغفل ذكر ه ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَا تقدم كنت أحب البن القيم ـمـلِ 

د أعطى جيب عنه إن كان لديه جواب ، وبذلك يكون قـر ، وأن يـن من التكفيـانعيـريح للمـص

 ة .ـحيز لفئـن دون تـالبحث واإلنصاف للفريقي
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َه به أنـجب علـا يـنعم ، إنه لـِممَّ  ن ، ـالفريقين ـحكم بيـي الـد فصالً خاصاً ) فـه عقـي أن ُأَنوِّ

اً ـن فهمـى تفهم نصوص الفريقيـاحَث علـاعد البَّ ـن ( ، يسـن الطائفتيـاب بيـخطـوفصل ال

اء ، أنه ليس كل كفر يقع فيه ـحقيقاً رائعاً ما هو مسلَّم به عند العلمـصحيحاً ، فإنه حقق فيه ت

 ة .ـملـخرج به من الـمسلم يـال

ى مرامه ، ثم ـأو خالصات من كالمه التي تدل على القارئ فقرات ـمفيد أن أقدم إلـفمن ال

 مذهب الرجيح .ـحديث الصحيح ، ويؤيد الـام يلتقي مع هذا الـا يلزم مـُأَعقَِّب عليه بم

اد . وأن كفر العمل ـود واعتقـر جحـر عمل ، وكفـان : كفـأن الكفر نوع ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَاد ـد أفـلق

مصحف ، ـود للصنم ، واالستهانة بالـاده ، فالسجـا ال يضـى مـوإل ان ،ـا يضاد اإليمـى مـينقسم إل

، فهو  (1) ه ، وترك الصالةـا أنزل اللَّ ـر مـحكم بغيـا الـان ... وأمـ، يضاد اإليم هُ ـبُّ ي وَس ـل النبـوقت

ي قطعاً (( ـمن الكفر العمل
(2) . 

ثيَويستة بةهؤيةوة دووبةرةكآ باسةكةدا ،  دةقيَكى يةكالكةرةوةية لة ثرس و واتة : ئةمة
لة نيَوان ئةو زانايانةدا بربِيَتةوة كة يةك بريوباوةرِ كؤيان دةكاتةوة ، لةو بريوباوةرِةش : 
بةكافردانةنانى كةسانى خاوةن كةبريةية ـ تاوانى طةورة ـ لة ئوممةتى موحةممةدى ، وة بةتايبةت 

بةربآلويةكيان كردووة لة  أل زانستى شةرعىلةم سةردةمانةدا كة هةنديَك لةوانةى كة دةدريَنة ثا
هةستان بةوةى كة خواى ثةروةردطار ثيَويستى مانان ، لةبةر بايةخنةدانيان بةدانانى موسَلبةكافر

ة كة نويَذ ناكةن كردووة لةسةريان ، سةرةرِاى دروستى بريوباوةرِيان ، بةثيَضةوانةى بآ باوةرِانةو
َفنَْجَعُل الُْمْسلِمنَِي  ]ثةروةردطاريش فةرموويةتى :  بريوباوةرِةوة ، خواىوةكو ديندارى و

َ
أ

 . ( 36ـ  35) القلم :  [ََكلُْمْجرِمنَِي َما لَُكْم َكيَْف ََتُْكُموَن 

                                                
قد يكون   األلباني   :  قلت))  ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة نويَذ ئةوة دةَليَت : (1)

اقرتن به ما يدل على فساد عقيدته ، كاستهزائه بالصالة واملصلني ، ذلك من الكفر االعتقادي أحياناً ، وذلك إذا 

 (( . وكإيثاره القتل على أن يصلي إذا دعاه احلاكم إليها ، كما سيأتي ، فتذكر هذا ، فإنه مهم

 ( . 134/ 7 ، لشلبانـي : ) السلسلة الصحيحة (2)
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ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم فةرموودة  ) ابن القيم (لةبةر ئةوةى ثيَشوو حةزم دةكرد كة 
حوكمدان بة ئةوانةى كة رِيَطرن لة اشكاو بؤى لةياد نةكرداية وةك بةَلطةيةكى رِةحيحةص

كافريَتى نويَذنةكةر ، و وةآلميشى بدايةتةوة ئةطةر جةوابيَكى ثآ هةباية بؤى ، وة بةوةش مافى 
ليَكؤَلينةوةكةى دةدا و دادثةروةريَتى بةرامبةر بة هةردوو كؤمةَلةكة دةنواند ، بآ ئةوةى كة 

 بةاليةكياندا اليبداتةوة .
ةم ئةوةية كة بةشيَكى تايبةتى ، يةكيَك لةوانةى كة من ثيَويستة كة ئاماذةى ثيَبد ـآبةَل

 (نيَوان دوو كؤمةَلةكة حوكمدان لةنيَوان هةردوو الكة ، و وتةى يةكالكةرةوة لة) ذيَر ناونيشانى لة
كى دةقى هةردوو كؤمةَلةكة بةشيَوةيةتويَذةرة بؤ تيَطةيشتنى بةَلطة ودةرى ينووسيوة ، يارمةت

دةنيَن ، ئةويش ووة كة هةموو زانايان دانى ثيَدادروست ، كة تيَيدا تةحقيقيَكى زؤر ناوازةى كرد
 ئيسالم .ى دةضيَت لةيَمانى تيَدةكةويَت مةرج نية ثئةوةية كة : هةموو كوفريَك كة موسَل

ران خويَنة ة كة هةنديَك برِطة يان ثوختة لةووتةكانى ثيَشكةش بةسودمةنديةكان ئةوةيجا لة
يست دةكات ، و لةسةر نووسينى بؤ بكةم بةوةى كة ثيَوبكةم كة ئاماذة بةمةبةستةكانى دةكةن ، و

 ثاَلثشتى بؤضوونى ثةسةند دةكات .وودةية ، وطةأل ئةم فةرميةك دةطريَتةوة لة
كردةوة ، كوفرى ئةوةى ثيَرِاطةياندووين ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة كوفر دوو جؤرة : كوفرى 

دةبيَت بؤ : جؤريَك كة ثيَضةوانةى وة ئةوةش كة كوفرى كردةوة دابةش بريوباوةرِ .كردن ونكوَلى ليَ
ن بؤ بت و سوكايةتى و برديمان نابيَتةوة ، جا سوذدةئيمان ، و بؤ : ئةوةى كة ثيَضةوانةى ئ

وة ... ةبيَتةكوشتنى ثيَغةمبةر ، جنيَوثيَدانى ، ثيَضةوانةى ئيمان دردن بةقورئانى ثريؤز ويكبيَرِيَز
نويَذنةكردن ، ئةوا  جطة لةوةى كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، وبةآلم حوكم كردن بة

 كردارية .جؤرى كوفرى بيَطومان لة
دا لةو باسانةى سةرةوة كة ـ ) ابن القيم (طةأل ثيَشةوا اتة ثيَشةوا ئةلبانى هاودةنطة لةكةو

، ئةطةرنة دةبواية ئةوةى  بريوباوةرِيش دةكريَتكيان بريتية لةوةى كة : كوفر بةكردةوة و بةيةكيَ
يَطةيةك لةووتةكانى داوة كة ئةطةر هةر جة ، هةروةكو ثيَشرت ئاماذةى بةوةبكردايئينكار

نووسني بكات ئةوا ئاشكراى دةكات ، ديارة ئةم باسة ثيَويستى بةهيض ثيَويست بةلةسةر
 بةسةريدا ضووة !!!ردووة ، بؤية هيضى نةفةرمووة ، ونةك
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ستة أنواع : تكذيب ،  )) إن أنواع الكفرووتةيةكيدا فةرموويةتى : وة لة ووتةى سآيةم :

 شك .عراض ، ونفاق ، وإوجحود ، وعناد ، و

 العمل .ال يكون باالعتقاد وحده ، بل : وباالعتقاد ، والقول ، وإن الكفر و

ى أن : كل من ـإل! وذهبوا ي التكذيب بالقلب !ـروا الكفر فـمرجئة هم الذين حصـإن الو

ره الشارع ، فإنم ره النتفاء تصديق القلب بالرب ـكف   . (1) !! (( ـى الَعَتَتبارك وـ ا كف 
نى كوفر شةش جؤرن : بةدرؤدانان وئينكار ونكوَليكردن وسةركةشى وثشت واتة : جؤرةكا

 طومان .هةَلكردن ودوورِووى و
 كردةوةية .بةَلكو بة : بريوباوةرِ و ووتة وبريوباوةرِ نابيَت ، وة ئةوةش كة كوفر تةنها بة

ةضن كة بةدرؤدانانى دأل !! و بؤ ئةوةش دجيئةية كة كوفريان حةصركردووة لةوة طروثى مور
ة بةرِاست دانانى دَلى كافرى داناوون ، هةموو لةبةر ئةوةية كهةموو ئةوانةى كة شةرع بة

 !!!نةماوة بةخواى ثةروةردطار 
)) إن الكفر يكون : ةمان واتا دووثات دةكاتةوة ، و دةفةرموويَت : ه وة لة ووتةيةكى تريدا

إن أنواع الكفر ستة : تكذيب ، وجحود ، وعناد ، و بالفعل ، والقول كاالستهزاء ، واالعتقاد .

ي التكذيب بالقلب ، وقالوا ـروا الكفر فـمرجئة هم الذين حصـإن الو شك .وإعراض ، ونفاق ، و

 . (2) ب ((ي القلب بالرَّ ـ، فالنتفاء التصديق ف هـ: كل من كفره اللَّ 
بريوباوةرِيش طاَلتة ثيَكردن ـ ووتة ـ وةكو سوكايةتى وكردةوة و وةواتة : بيَطومان كوفر ب

كوفريش شةش جؤرن : بةدرؤدانان وئينكار ونكوَليكردن وسةركةشى  وة جؤرةكانى دةبيَت .
مورجيئةن ئةوانةى كة كوفريان حةصركردووة لة وة طروثى  طومان .وثشت هةَلكردن ودوورِووى و

كافرى داناوون ، هةموو لةبةر ئةوةية موو ئةوانةى كة شةرع بةبةدرؤدانانى دأل !! و دةَليَن : هة
 !!!دَلى نةماوة بة خواى ثةروةردطار كة بةرِاست دانانى 

                                                
 ( . 7:00: الدقيقة  856ريط رقم : ـهدى والنور ، الشـ) سلسلة ال (1)

 ( . 855ريط ، رقم : ـهدى والنور : الشـ) سلسلة ال (2)
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سلسلة األحاديث ) سوودةكةيدا كتيَبة زؤر بة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةوة  ةم :ضوارووتةى 

)) الكفـر يكون : باللسان ، والقلب ، دا هةمان واتا دووثات دةكاتةوة : ـ الصحيحة (

، واتة : كوفر بةزمان  (1) شكا ((عراضا ، وإجوارح : تكذيبا ، وجحودا ، وعنادا ، ونفاقا ، وـالو
يكردن وسةركةشى بيَت يان ئينكار ونكوَلئةندامةكانى لةش ئةجنام دةدريَت : بةدرؤدانان ودأل و

 طومان بيَت .هةَلكردن و ودوورِووى وثشت
) خالـد طةأل لبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة لةووتوويَذةكةيدا لةهةروةها ئةوةش كة ثيَشةوا ئة

،  دا ئيقرارى دةكات ، كة جؤرةكانى كوفر شةش جؤرن ، و هيض نكوَليةكى لةوة نيةـ ري (ـالعنب
ئةهلى سوننةدا ، وة ئةوةشى دةرنةبرِى هةروةكو ـ نةزانكار و السايى طةأل زانايانى وهاودةنطة لة

 .يَشةوايةى ثآ تؤمةتبار دةكةن ئةم ثرانى تووتى ئاسايان ـ دةيَليَن وكا
 ئةم ووتانةى ثيَشةوا ئةلبانى دةطةين بةوةى كة : ووةىخستنةرِلة كؤتايى ئةم 

ـ بة  ايا لةالى ثيَشةوا ئةلبانىئةلبانى ـ كة طوثيَشةوا نيسةبتدانى ئةم تؤمةتة بؤ الى 
! بةَلكو تةنها بةبريوباوةرِ ودأل دةبيَت ، واتة : كوفر !كوفر بةكردةوة رِوونادات ! رِةمحةت بيَت ـ

!!! ـ  ( ِق يْ دِ ْص التَّ  اءُ فَ تِ و : انْ = أَ  ِق يْ دِ ْص التَّ  يُ فْ ب = نَ يْ ذِ كْ التَّ درؤدانان :  بة)  : حةصر دةكات لة
ووتةيةكى بآ بنةواية و ثيَضةوانةى ئةو رِاستيةية كة شيَخ ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ تا 

 .لة سةرى بووة  لةذياندا بووة ـ لة ووتة و نووسينةكانيدا ـ دووثاتى كردووة و
 
 

     
 
 

                                                
 .(  134 : جزء السابع ، صفحةـ: ال ، لشلبانـي ) السلسلة الصحيحة (1)

 ي (ـ) الشيخ األلبانـبل عجبا هلذا الشيخ الفاضل اجلليل ))  كةضى طةجنانيَكى نةزانكارى تةكفريى دةَليَن :

وحيصر الكفر يف استحالل القليب أو التكذيب ؟!  يف بعض مسائل اإلميان والتكفري كيف وافق املرجئة موافقة شديدة

 . !!! ( ، لـمجهولرـحق ومرجئة العصـن السلفية الـه بيـر ما أنزل اللَّ ـحكم بغيـي الـن فـمبيـ) القول ال!! ((  واجلحود
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 باركردنى ثيَشةوا بةوةى كة هيض تؤمةت:  شوبهةى شةشةمطومان و
بةلَكو نيشانة و بةلَطةية لةسةر ،  خؤى كوفر نية ئةو خؤى بؤكردةوةيةك لةالى 

 : كة ئةمةش بؤضوونى مورجيئةية ،كوفر 
ض كردةوة و ووتةيةك خؤى بؤخؤى بووضوونةكانى مورجيئةى طومرِا ئةوةية كة هييةكيَك لة

 حزم ( ) ابن!!! هةروةكو ثيَشةوا بةكوفر نازانن ، بةَلكو بةنيشانة وبةَلطةى دةزانن لةسةر كوفر 

ه ليس ـوشتم رسول اللَّ  ـلَّ جَزَّ وَعَـ ه ـ)) وقال هؤالء : إنَّ شتم اللَّ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 

يئةكان ـ ووتوويانة : ، واتة : وة ئةوان ـ واتة مورج (1) ي قلبه كفر ((ـى أنَّ فـلكنَّه دليل عل اً كفر
كوفر نية ،  خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى  بةو جنيَودان جنيَودان وسوكايةتى كردن 

 بةَلكو بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة لة دَليدا كوفر هةية .
ْيِس ـر الـ) بِْش يش سةبارةت بة  ر (ـ) ابن كثيوة ثيَشةوا   اً )) وكان مرجئي  فةرموويةتى :  يِّ (ـِمرِّ

للشمس والقمر ليس بكفر ، ول : إنَّ السجود مرجئة ، وكان يقـمريسية من الـوإليه ُتنسب ال

، واتة : ئةو كةسيَكى مورجئى بوو ، و نيسبةتى طروثى  (2) و عالمة الكفر ((ه وإنَّمـا
بوو كة دةيووت : سوذدةبردن  ةى دةدريَتة ثاأل ، وة يةكيَك لةووتةكانى ئةوةمريسيةكانى مورجيئ

 !! بةَلكو نيشانةى كوفرن !!!بؤ خؤر ومانط كوفر نية !
ؤيان كوفر نني ، كردارة كوفريةكان خؤيان بؤ خجيئةكان دةَليَن : طوفتار و: موركةواتة 

طةأل ئةهلى سوننة و جةماعة لةوةداية بةَلكو نيشانة وبةَلطةن لةسةر كوفر ... جياوازيشيان لة
نن ، بةدةر لةوةى كة بةَلطةشة كوفر دةزانة خودى كردةوةكةش خؤى بؤ خؤى بةكة : ئةهلى سون

 ئيمان .و بةتاَلى لة لةسةر كوفرى دأل ،
 !ئةلبانى بةم ووتةيةى فةرمووة ؟! ليَرةدا ئةم ثرسيارة دةكةين كة ئايا ثيَشةوا

 يَشةوا ، و ثاشان ليَكدانةوةى لةووتةكانى ثةيشتنى هةَلةى تؤمةتباركارانة لةيان تيَط
 !و تيَطةيشتنة هةَلةيةى خؤيان ؟!!رِوانطةى ئة

                                                
(1)

 ( . 111/ 3:  ، البن حزم األندلسـي مللـي الـ) الفصل ف 

 ( . 10/281: ، البن كثيـر ) البداية والنهاية  (2)
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ئةيهيَننةوة لةم ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةوةى كة تؤمةتباركاران بؤ ثيَشةوا ئةلبانى 
 )) هذا العمل يكون داالًّ ووتةيةكيدا فةرموويةتى : دا ئةوةية كة ثيَشةوا ئةلبانى لةطومانةيان

من ي القلب ـى ما فـ؟ ألنَّه دلَّ عل اً اذا هذا العمل كان كفرـمـي القلب من الكفر ، لـى ما فـعل

كوفر ، بؤ ئةم بةَلطة دةبيَت لةسةر ئةوةى كة لةدَلداية لة، واتة : ئةم كردةوةية  (1) الكفر ((
 كوفر .ونكة بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة لةدَلدا هةية لةكردةوةية كوفرة ؟ ض

ووردى تيَرِامانيان بؤ ر و فيَرخوازانى زانستى شةرعى بةسةر كةسانى دادوةبةآلم ثيَويستة لة
نارِاستى ووتةى انةوةى بؤ بكةن ، بةوةش رِاستى وووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانى هةبيَت ، و ليَكدئةم 

نةوة كة ئةم ووتةكانى ترى ثيَشةوا ـ بيَنكرا دةبيَت ، و ئةو ووتانةش ـ لةنةيارانيان بؤ ئاش
 ثشتيوانى خواى ثةروةردطار دةووتريَت :دةكاتةوة ، بؤية بة ووتةيةى زياتر رِوون

) خالد  ووتوويَذيكدا لةطةأل ية بةشيَكة لةووتةيةكى ثيَشةوا ئةلبانى كة لةئةم ووتة

)) إذًا فهمت منكم اآلن فةرموويةتى ، كة ئةمة شويَنى ثيَويستى ئةو ووتوويَذةية :  ري (ـالعنب

 أنكم تقولون : إن الكفر يكون باالعتقاد . اإلمام : نعم .

 بـ ... اإلمام : بالعمل . اً بالقول ، ويكون أيض اً ري : ويكون أيضـالعنب

 ه . اإلمام : نعم .ـري : بالعمل كمن استهزأ بآيات اللَّ ـالعنب

ى ما ـري : ورسوله . اإلمام : لكن أقول من باب اإليضاح : إن هذا العمل يكون داالًّ علـالعنب

 الكفر .ي القلب من ـى ما فـ؟ ألنه دل عل اً اذا هذا العمل كان كفرـمـي القلب من الكفر ، لـف

 ري : ال التكذيب . اإلمام : آه .ـالعنب

 ي .ـيء ثانـري : هل الكفر هذا التكذيب أم ال ؟ اإلمام : التكذيب شـالعنب

 ري : هذا هو . اإلمام : آه .ـالعنب

 . (2) ه فيكم . اإلمام : وفيكم بارك ((ـري : بارك اللَّ ـالعنب

                                                
 ( . 856ر ، رقم : ـي : التحرير ألصول التكفيـريط الثانـالش، الوجه األول  :هدى والنور ـ) سلسلة ال (1)

 ( . الـمصدر نفسه ) (2)
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دةَليَت : كةواتة ئيَستا تيَطةشتم ليَتان كة بةرِيَزتان دةَليَن : كوفر  ري (ـ) خالد العنبواتة : 
 . ـآيَت ... ثيَشةوا ئةلبانى : بةَلبة بريوباوةرِ دةب

: وة هةروةها كوفر بة ووتة و بة ... ثيَشةوا ووتةكةى دةبرِيَت و دةَليَت :  ري (ـ) خالد العنب
 بة كردةوةش دةبيَت .
كردن بة كردةوة وةكو ئةو كةسةى كة طاَلنة بة ئايةتةكانى خواى : كوفر ري (ـ) خالد العنب

 . ـآدةكات ، ثيَشةوا ئةلبانى : بةَلثةروةردطار 
... ثيَشةوا ئةلبانى : بةآلم ليَرةدا  : وة طاَلتةكردن بة ثيَغةمبةرةكةى  ري (ـ) خالد العنب

كوفر ، لةسةر ئةوةى كة لةدَلداية لةت وةكو رِوونكردنةوةيةك دةَليَم : ئةم كردةوةية بةَلطة دةبيَ
 كوفر .ونكة بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة لةدَلدا هةية لةبؤ ئةم كردةوةية كوفرة ؟ ض

 . ـآبيَت ؟ ثيَشةوا ئةلبانى : بةَل دةَليَت : نةك كوفرى بةدرؤدانان ري (ـ) خالد العنب
 واى ثةروةردطار ورة كوفرة ـ واتة : طاَلتةكردن بةخ: ئايا ئةم جؤ ري (ـ) خالد العنب

 ـ كوفرى بةدرؤدانانة يان نة ؟ ثيَشةوا ئةلبانى : بةدرؤدانان شتيَكى ترة . ثيَغةمبةرةكةى 
ت ـ هةروةكو نةيارن دةيَليَن كوآ ئةم ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَجا نازامن لة

ثيَشةوا ـ  ثيَضةواوةطرة بةارة كوفر نية خؤى لةخؤيدا ؟!! بةَلكو ب!! ـ فةرموويةتى كة ئةو كرد!
ى ئةوةش كة كردةوةكة دةكات كة : سةرةرِابة رِةمحةت بيَت ـ لةووتةكةيدا بةرِاشكاوى ئةوة جيَطري

اذا هذا ـمـ)) ل! هةروةك فةرموويةتى : فرى دأل ، خؤى بؤ خؤى كوفريشة !!سةر كوبةَلطةية لة

 !! واتة : بؤ ئةم كردةوةية كوفرة ؟! ؟ (( اً فرالعمل كان ك
اندنى كوفريَتى ئةو سةملويَت كة ئةو برطةية جيَطريكردن وئاشكرا دةردةكةكةواتة بة

 !!كرادارةية !!! نةك نةسةملاندن ونةفى كردنى ؟!
ثيَشةوا ئةلبانيةوة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بةرثةرضدانةوةيةكة بؤ ئةم رِوونكردنةوةش لة

يوةنديةك نية لةنيَوان رِووكةش و دَلدا دةَليَن : هيض ثةكة  طومرِاكان بؤضوونى هةَلةى مورجيئة
 ئةمة لة اليةكةوة . !!!
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لة اليةكى تريشةوة : بيَطومان ئةم ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ جياوازة 
ن من يقول هذا ـ)) ففرق بي: لةو ووتةيةى مورجيئة طومراكان ئةوةش بةم شيَوةيةى خوارةوة 

ى الكفر ، ـلكنَّه دليل أو عالمٌة عل اً ن من يقول هذا ليس كفرـا ، و بيالعمل ، أو القول كفٌر لكذ

ل يثبت  (1) يثبت دليله أو عالمته ((والكفر ويعلِّلُه ، و اآلخر ينفي الكفر فاألوَّ
 . 

جياوازى هةية لة نيَوان ئةوةى كةسيَك بَليَت : ئةم كردةوةية ، يان ئةم ووتةية كوفرة واتة : 
لةبةر ئةوة ، لةطةأل ئةوةى كة دةَليَت : ئةمة كوفر نية !!! بةَلكو بةَلطة و نيشانةية لةسةر 
كوفر ، ضونكة يةكةميان : كوفريَتى جيَطري دةكات و ثاشان هؤكارةكةى ديَنيَتةوة ، كةضى 

 !طة و نيشانةكةى جيَطري دةكات !!يان : نةفى كوفرةكة دةكات ، و بةَلدووةم
كوفرةكة  ويعلِّلُه (الكفر ) يثبت ثيَشةوا ئةلبانيش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةو ووتةيةيدا 
ةى بنةواكانى ئةهلى سوننة نية جيَطري دةكات ، و تةعليليشى دةكات ... و لةو كارةيدا ثيَضةوان

رِاشكاوى دةَليَت : كة ئةو كارة خؤى بؤ خؤى و ثيَضةوانةى مورجيئة بووةتةوة !! ضونكة بة، بةَلك
)) ال شكَّ أنَّ هذا كفر اعتقادي ، كوفرة ، بةَلكو كوفريَكى شاخداريشة ، هةروةك فةرموويةتى : 

ا كان ـال يمكن أَْن يصدر من مؤمن مهم ـ عزَّ وجلَّ ـه ـلَّ بل هذا كفر له قرنان ؛ ألَنَّ االستهزاء بآيات ال

ه ـي كالمنا السابق ، فاستهزاؤه بآيات اللَّ ـضعيف اإليمـان ، وهـذا النوع من الكفر الذي يدخل ف

 . (2) (( اً اعتقادي اً ا استهزأ به ، فهو كافٌر كفرـر إقرار منه أنَّه ال يؤمن بمـأكب
 ئةمة كوفريَكى ئيعتيقادية ، بةَلكو ئةمة كوفريَكى شاخدارة واتة : طومان لةوةدا نية كة
كةسيَكى ئيَماندارةوة ةكانى خواى ثةروةردطار هةرطيز لةئايةت، ضونكة جنيَودان طاَلتةكردن بة

تةى ناوةشيَتةوة ، هةرضةند ئيمانةكةى الواز بيَت ، وة ئةم جؤرة كوفرةية كة دةرِواتة ذيَر وو
ئايةتةكانى خواى ثةروةردطار طةورةترين سةملاندن و ن وطاَلتةكردنى بةثيَشومان ، ضونكة جنيَودا

                                                
علــوي بــن ،  بــالقول أو الفعــل أو االعتقــاديكــون الكفــر ي أن ـ) التوســط و االقتصــاد فــ (1)

 . ( 21القادر السقاف : صعبد

 ( . 672ريط رقم : ـهدى والنور : الوجه األول من الشـ) سلسلة ال (2)

http://www.ebneleslam.com/forum
http://www.ebneleslam.com/forum
http://www.ebneleslam.com/forum
http://www.ebneleslam.com/forum
http://www.ebneleslam.com/forum
http://www.ebneleslam.com/forum
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ئيمانيَكى نية بةوةى كة جنيَو وطاَلتةى ثآ دةكات ،  دان ثيانانيَكة ليَيةوة كة ئةو هيض
 كافريَكة كة كوفرةكةى كوفرى ئيعتيقادى بيَت .و

! كة رِةشنووسةكةيدا !!ى ـ ( 64) دةردةكةويَت لة ثةرِة  يُّ (ـمراكشـ) البةمةش هةَلةى 
 نيسبةتى ئةو تؤمةتة دةداتةثاأل ثيَشةوا ئةلبانى بةرِةمحةت بيَت .

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 459   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

 بةوةى كة ئةلباني كردنى ثيَشةوا تؤمةتبار:  طومان و شوبهةى حةوتةم
نةك  ( رِ فْ كُ الْ  ُد ْص ) قَ  ت تاكو مةبةستى كوفرةكةى نةبيَتكةس بةكافر نازانيَ

 !!! : ( لِ عْ فِ الْ  ُد ْص ) قَ مةبةستى كردةوةكة 
بكات بةوةى كة  تثيَش ضوونة سةر ليَكدانةوةى ئةم شوبهةية وابةباش دةزامن كة ثيَويس

 رِوو ، ئةوةش بةم ثيَيةى خوارةوة :د خاأل و رِوونكردنةوةيةك خبةينةضةن
رى ردار و طوفتاـك ةس  لةـةبـوونى مـب ( رِ فْ ـكُ ي الْ ـفِ  لِ وْ ـقَ الْ وَ  لِ ـعْ فِ الْ  دُ ْص ) قَ  واتاى يةكةم :

كوفر بوونى ةستـمةب ( يِّ رِ فْ ـكُ الْ  لِ وْ ـقَ الْ وَ  لِ ـعْ فِ ي الْ ـفِ  رِ فْ ـكُ الْ  دُ ْص ) قَ  واتاى ةـاوازة لـدا ، جيـكوفري
 لة كردار و طوفتارى كوفريدا :

دةبيَت جياوازى موسَلمان رِوو ئةوةية كة يةك كة ثيَويستة ليَرةدا خبريَتةيةكةم رِوونكردنةو 
طوفتارى بوونى مةبةست لةكردار و واتة : ( رِ فْ كُ ي الْ ـفِ  لِ وْ قَ الْ وَ  لِ عْ فِ الْ  ُد ْص ) قَ نيَوان بكات لة

كوفر لةكردار بوونى واتة : مةبةست ( يِّ رِ فْ كُ الْ  لِ وْ قَ الْ وَ  لِ عْ فِ ي الْ ـفِ  رِ فْ كُ الْ  ُد ْص ) قَ كوفريدا ، و 
 نةكات ئةوا رِةنطة بكةويَتة هةَلةوة .طوفتارى كوفريدا ، ضونكة ئةطةر ئةمة و

كافريَتى كةسى ةدان ب ةبوونى يةكةميان : رِيَطريَكة لةرِيَطرةكانى حوكمئاشكراشة ن
دياريكراوى ئةجنامدةر ، كةضى دووةميان : هيض كةسيَك نية كة ووتةيةكى كوفرى يان 

بيَت ، هةروةكو  هةمان كاتدا مةبةستى كةوتنة كوفراريَكى كوفرى ئةجنام بدات ، و لةكرد
جملة فمن قال أو فعل ما هو ـ)) وبالـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (ثيَشةوا 

،  (1) ه ((ـم يقصد أن يكون كافراً ، إذ ال يقصد الكفر أحٌد إال ما شاء اللَّ ـُكْفر ، َكَفَر بذلك ، وإن ل
بكات كة كوفر بيَت ، بةوة كافر دةبيَت ، واتة : بةطشتى هةر كةسيَك ووتةيةك يان كردةوةيةك 

ئةطةرضى مةبةستى ئةوة نةبيَت كة كافر بيَت ، ضونكة هيض كةسيَك مةبةستى كوفر ناكات ، 
 ئيلال مةطةر خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَت .

كدانةوة و واتاكردنى ليَ لة يش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ حافظ ابن حجر (ـ) الوة ثيَشةوا 
ئاين دةردةضن ، واتة : لة (( ةِ ـيَّ مِ الرَّ  نَ مِ  مُ هْ السَّ  ُق رُ مْ ا يَ ـمَ كَ  نِ يْ الدِّ  نَ مِ  ونَ قُ رُ مْ )) يَ :  ىفةرموودة

                                                
(1)

 ( . 178ـ  177، ص علـى شاتم الرسول ، البن تيمية مسلول ـ) الصارم ال 
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)) وفيه  فةرموويةتى : ووتراوة ـخةواريج ، كة سةبارةت بة كةوان دةردةضيَت هةروةكو ضؤن تري لة

ختار دينا ـر أن يـ، ومن غي خروج منهـر أن يقصد الـخرج من الدين من غيـن من يـمسلميـأن من ال

، واتة : وة ئةوةش لةم فةرموودانة هةية كة كةسانى وا هةية لة  (1) ى دين اإلسالم ((ـعل
موسَلمانان دةردضن لة ئايني بآ ئةوةى مةبةستى ليَدةرضوونى هةبيَت ، وة بةبآ ئةوةى كة 

 ئايينيَك جطة لة ئيسالم هةَلبذيَريَت .
لةنيَوان بوونى مةبةسةت لةووتة وكردارة كوفريةكاندا ،  بؤية دةبيَت جياوازى بكريَت

كردةوةكة ، ضونكة بةَلطةكان ثاَلثشتى واتاى  بوونى مةبةستى خودى كوفرةكة بةووتة وطةأللة
رِاستى بكاتةوة ، هةروةكو لة  وةم هيض بةَلطةيةك نية ثاَلثشت وثشتيةكةمن ، كةضى دو

 ةت بيَت ـ و زانايانى تر ئاشكرا بوو .ـ بة رِةمح ) ابن تيمية (ووتةكةى ثيَشةوا 
تيَيدا كةسيَك ووتةيةكى كوفرى بَليَت و جؤرى يةكةم لة مةبةست ئةوةية كة ئةطةر

مةبةستة مةبةستى ووتةكةى هةبيَت ، واتة وةكو هةَلةيةك بةسةر زاريدا نةيةت ، ئةم جؤرة 
ةَلةوة يَت ، و بكةويَتة هسةر بيَذةرةكةى ، ضونكة ئةطةر مةبةستى نةبثيَويستة بؤ حوكم دان لة
 َت نْ أَ  مَّ هُ )) اللَّ هاتووة كة ووتى :  فةرموودةى ثيَغةمبةرى خوادا ، وةكو ئةو ثياوةية كة لة

دةبينني  !ومنيش ثةروةردطارى تؤم ! يت، واتة : خوايا تؤ بةندةى من ! ((! َك بُّ ا رَ نَ أَ ي وَ دِ بْ عَ 
ى : يةتفةرموو سةرةرِاى ئةوةى كة ئةم ووتةية ووتةيةكى كوفرية ، كةضى ثيَغةمبةرى خوا 

 ، واتة : كةوتة هةَلةوة لة زؤرى خؤشحاَليدا !!! (2) (( ِح رَ فَ الْ  ةِ دَّ ِش  نْ مِ  أَ طَ ْخ )) أَ 
 () قصد القول لةبةر ئةوةى مةبةستى ووتةكة وآلمدا دةوتريَت :  لةئةم حوكمةش بؤضى ؟ 

 بوو .ى نةبوو ، بةَلكو تةنها سةرزارةكى بوو ، و دأل ليَى بآ ئاطاـ
ُتْم بِهِ  ]هةر لةم باريةوة خواى ثةروةردطار فةرموويةتى : 

ْ
ْخَطأ

َ
َولَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح فِيَما أ

ُ َغُفوًرا رَِحيًما  َدْت قُلُوبُُكْم َوََكَن اَّللذ ، واتة : هيض تاوانيَكتان  ( 5) األحزاب :  [َولَِكْن َما َتَعمذ

                                                
 ( . 302ـ  12/301:  ن للحافظ ابن حجر العسقالنـي فتح الباري ) (1)

 ) متفق عليه ( . (2)
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ةنقةستةوة دةيكةن تاوانتان ئونة هةَلةوة ، بةآلم لةوةى كة بةلةسةر نية لةوةى كة تيَيدا دةكة
 بةزةيية بةرامبةر بة بةندكانى . بة اى ئةوةش ثةروةردطار ليَبوردة ولةسةرة ، بةآلم سةرةرِ

يض فشار و زؤرةمليَيةكى بةآلم جؤرى دووةم لة مةبةست : ئةوةية كةسيَك بزانيَت ، و ه
لةسةر نةبيَت كةضى ووتةيةك يان كردةوةيةكى كوفرى دةكات ، بةآلم دةَليَت : من مةبةستم ئةوة 

بوو !!! كافرببم !!! مةبةستم شتيَكى تر ىيَوفرةوة !!! مةبةستم ئةوة نةبوو ثنةبوو بكةومة ك
يَذةر و ةى هيض دادى بووتةى خواى ثةروةردطاريش بةَلطةية ـ لةسةر ئةوةى كة ئةم بيانوو

حوكمدان بةكافربوونى ـ كة ئةجنامدةرةكةى نادات ، ونابيَت بةثاساويَك بؤ رِيَطرتن لة
ِ َوآيَاتِهِ َورَُسوِلِ ُكنُْتْم  ]فةرموويةتى :  بِاَّللذ

َ
ْْلَُهْم َِلَُقولُنذ إِنذَما ُكنذا ََنُوُض َونَلَْعُب قُْل أ

َ
َولَئِْن َسأ

، واتة : وة ئةطةر  ( 66،  65) التوبة :  (1) [ْعَتِذُروا قَْد َكَفْرُتْم بَْعَد إِيَمانُِكْم تَْستَْهزِئُوَن ََل تَ 
موسَلمانان دةيانووت ، لة وةآلمدا يت سةبارةت بةوةى كة بةرامبةر بةرِوان بكةثرسيار لة دوو

تانةدان ت بووين و هيض مةبةستى بردنى كاردةَليَن : ئيَمة تةنها خةريكى دةمةتةقيَى و بةسة
: ئايا طاَلتةتان بةخواى ثةروةردطار وئايةتةكانى  ـآكردمنان نةبوو ، تؤش ثيَيان بَلطاَلتةثيَو
عوزخوايى مةكةن ئيَوة دواى ئةو ئيمانةى كة ئيديعاتان دةكرد ، بةهانة و ثيَغةمبةرةكةى و

 كردووة . اندةكرد كوفرت
ِ  ]وة خواى ثةروةردطار فةرموويةتى :  ِيَن َضلذ َسعْيُُهْم قُْل َهْل نُنَب  ْعَماَلً اَّلذ

َ
ْخَِسِيَن أ

َ
ئُُكْم بِاْۡل

ِيَن َكَفُروا بِآياِت َرب ِهِْم َولِ  ولَئَِك اَّلذ
ُ
نذُهْم ُُيِْسنُوَن ُصنْعاً أ

َ
نْيَا وَُهْم َُيَْسبُوَن أ َقائِهِ فََحبَِطْت ِِف اْْلَيَاةِ الُّ
ْعَمالُُهْم فََل نُقِيُم لَُهْم يَوَْم الْقِيَا

َ
ً أ ، دةبينني خواى ثةروةردطار  ( 105ـ  103) الكهف :  [َمةِ َوزْنا

حوكمى كافريَتى بؤ جيَطري كردوون ، سةرةرِاى ئةوةى كة وايان زانيوة كة ضاكة دةكةن !!! بةبآ 
يَت كة ثيَضةوانةى ئةو ضاكةيةية كة مةبةستيان بووة ، ضونكة ب ئةوةى كة مةبستيشيان كوفر

                                                
(1)

ر ـى أن من أسـي هذه اآليات دليل علـ)) وف :فةرموويةتى  ى ـالَعَتَ هُـاللَّ هُمَحِـ رَ( سعدي ) ناصـر ال شيَخ 

يظهرها  ـى الَعَتَـ ه ـورسوله فإن اللَّ ريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ـريرة خصوصا السـس

وأن من استهزأ بشيء من كتاب اهلل أو سنة رسوله الثابتة عنه أو سخر  ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة .

وإن ، ، وأن التوبة مقبولة من كل ذنب  بذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول أو تنقصه فإنه كافر باهلل العظيم

 .(  342ـ  1ر السعدي : ـسي) تفا (( ـكان عظيم
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ني : ئةو جؤرة كةسانة رِازى نني بةوةى كة هةَلةبن ض جاى ئةوةى كة رِازى ئةطةر ووردبينةوة دةبين
ار فةرموويةتى : ـواى ثةروةردطـى خـ! بةآلم كةض!ى كة مةبةستيان كوفركردن بيَت ؟!بن بةوة

نذُهْم ُُيِْسنُوَن ُصنْعاً  ]
َ
 . [وَُهْم َُيَْسبُوَن أ

ار حوكمى ميلةتةكانى تر كة خواى ثةروةردطبةَلكو ئةطةر ووردبينةوة لة هةموو ديانةت و 
ان ناَليَن : ئيَمة مةبةستمان خاض ثةرستان و ... هتد ، هيضيكوفرى بةسةردا داوون لةطاور و

ةتى كافريَتيت دةدةنةثاأل ، كردةوةكامناندا كوفركردنة !!!! بةَلكو ئةطةر تؤش ئةوة بَليَت : تؤملة
 كافرت دةزانن !!!!و بة

 ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة رِاظةى ئايةتةكةدا فةرموويةتى : ري (ـر الطب) ابن جريثيَشةوا 
نذُهْم ُُيِْسنُوَن ُصنْعاً  ])) و قوله : 

َ
هم بفعلهم ذلك ـيقول : وهم يظنون أن [وَُهْم َُيَْسبُوَن أ

ى خطأ قول من ـجتهدون ، وهذا من أدل الدالئل علـا ندب من عباده إليه مـه مطيعون ، وفيمـللَّ 

، واتة :  (1) ى الكفر بعد العلم بوحدانيته ((ـه أحد إال من حيث يقصد إلـأنه ال يكفر باللَّ  زعم
نذُهْم ُُيِْسنُوَن ُصنْعاً  ] : خواى ثةروةردطار لةم ئايةتةدا

َ
دةَليَت : طومانيان واية  [ وَُهْم َُيَْسبُوَن أ

كة ئةوان وةك طويَرِايةَليةك بؤ خواى ثةروةردطار ئةوة ئةجنام دةدةن ، وة لةوةش كة ئةجنامى 
 روةردطارة ، وة ئةمةش يةكيَكة لةدةدات لةو بةندانةية كة كؤششيان بؤ الى خواى ثة

دةَليَت : هيض  ئاشكراترينى ئةو بةَلطانةى كة بةَلطةن لةسةر هةَلةيةتى ئةو ووتةيةى كة
نابيَت ، ئيلال كةسيَك كةسيَك لةوانةى كة باوةرِيان بة تاكيَتى خواى ثةروةردطار هيَناوة كافر 

 كردةوة كوفريَكانيدا مةبةستى خودى كوفرةكة نةبيَت .نةبيَت لة
ليَكدانةوةى ئةم ئايةتةدا ةبش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت  ) ابن تيمية (وة ثيَشةوا 

ر ـهم مع قوهلم : إنا تكلمنا بالكفر من غيـانـهم كفروا بعد إيمـر أنـ)) فقد أخب:  فةرموويةتى

من ـه كفر ، و ال يكون هذا إال مـن أن االستهزاء بآيات اللَّ ـاعتقاد له ، بل كنا نخوض ونلعب ، وبي

، واتة :  (2) هذا الكالم ((ـي قلبه منعه أن يتكلم بـان فـهذا الكالم ، ولو كان اإليمـب رح صدرهـش

                                                
 ( . 128/ 18ري : ـر الطبـ) تفسي (1)

 ( . 220/ 7:  ، البن تيمية جموع الفتاوىـ) م (2)
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خواى ثةروةردطار هةواَلى ئةوةى ثيَداوين كة ئةوان كوفرى خواى ثةروةردطاريان كردووة دواى ئةو 
باوةرِةيان ، ئةوةش سةرةرِاى ئةوةى كة دةيانووت : ئيَمة ئةو ووتة كوفريانةمان ووتووة بةبآ 

رِيَطةكة و ياريكردن  بردنى كات وت ، بةَلكو ئيَمة تةنها بؤ بةسةرئةوةى كة باوةرِمان ثآ هةبيَ
ة سوكايةتى وطاَلتة بكات بوو ، وة ئةوةى ئاشكرا كردووة ـ واتة خواى ثةروةردطار ـ ك

كةسيَكةوة نةبيَت كة دَلى ئارامة طار كوفرة ، و رِوونادانت جطة لةئايةتةكانى خواى ثةروةردبة
 ئةو ووتةية بَليَت .دَلدا بيَت رِيَطرى دةكرد لةوةى كة ووتةية ، ضونكة ئةطةر ئيمانى لة بةو

ثيَش ثاساو و رِيَطريَكة لة ( رِ فِّ كَ مُ ـالْ  لِ مَ عَ الْ  دُ ْص ) قَ ثوختةى ووتةش ئةوةية كة نةبوونى : 
هيض رِيَطر و ثاساويَك  ( رِ فْ كُ الْ  ُد ْص ) قَ ى دةووتريَت : يَبةكافربووندا ، بةآلم ئةوةى كة ثحوكمدان 

 بةكافركردندا .ثرسى نية وهيض حيسابيَكى بؤ ناكريَت لةباس و
ي ـفِ ِل وْ قَ الْ وَ  لِ عْ فِ الْ  دُ ْص ) قَ  طوفتارى كوفريدامةرجدانانى بوونى مةبةس  لةكردار ودووةم : بة

 جةماعةية :افريَتى ، بؤضوونى ئةهلى سوننة وكبؤ حوكمدان لةسةر ئةجنامدةرى بة ( رِ فْ كُ الْ 

من  )) والفعل إذا آذى النبي ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (ثيَشةوا 

م يقصد صاحبه أذاه فإنه ينهى عنه ويكون معصية ، كرفع ـر أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه ، ولـغي

ا يؤذيه وصاحبه يعلم أنه يؤذيه ، وأقدم عليه ـمـالصوت فوق صوته ، فأما إذا قصد أذاه أو كان م

، واتة : هةر كرداريَك  (1) العمل ((مع استحضار هذا العلم ، فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط 
، بة بآ ئةوةى خاوةنةكةى بزانيَت كة ئةزيةتى  ئةطةر ئةزيةتى ثيَغةمبةرى خوا بدات 

 (نةهى  )دةدات ، وة خاوةنةكةشى مةبةستى ئةوة نةبيَت كة ئةزيةتى بدات ، ئةوا ياساغى 
ر دةنطيدا ، بةآلم ئةطةر ليَدةكريَت ، و بةتاوان دادةنريَت ، وةكو دةنط بةرزكردنةوة بةسة

مةبةستى ئةزيةتدانى بيَت ، يان 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 .

                                                
(1)

 ( . 120/  2: علـى شاتم الرسول ، البن تيمية مسلول ـ) الصارم ال 
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به  دْ رِ م يُ ـ)) والكالم إذا ليش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  لقيم () ابن اوة ثيَشةوا 

م يرد ـم يلزمه ما لـر معناه : لـقائله معناه ، إما لعدم قصده له ، أو لعدم علمه به ، أو أنه أراد به غي

مةبةستى ، واتة : ووتة ئةطةر بيَذةرةكةى  (1) ه الذي أرسل به رسله ((ـهذا دين اللَّ  به كالمه .
واتاكةى نةبيَت ، لةبةر ئةوةى كة مةبةستى ئةوة نةبووة ، يان : لةبةر نةزانينى بؤ ئةو واتايةى 
، وة يان : مةبةستى لة ووتةكةيدا واتايةكى ترة جطة لةواتاكةى خؤى ، ئةو كاتة خوازيارى 

ة كة بة ئةمةش ئايينةكةى خواى ثةروةردطار ئةوةى ناخريَتة سةر كة ووتةكةى مةبةستى نية .
 ثيَغةمبةرانيدا ناردوويةتى .

ة شةرعدا بوونى مةبةستى طوفتار وكردار يةكيَكة لةثيَويستةكان بؤ حوكم دان كةواتة ل
ردةم دابةزاندن ودانى ئةو بةوونى ئةو مةبةستةش رِيَطريَكة لةسةر ئةجنامدةرةكةى ، و نةبلة

 سةر ئةجنامدةرةكةى .حوكمة لة
َولَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح فِيَما  ] وةردطارة كة فةرموويةتى :بةَلطةى ئةوةش ووتةى خواى ثةر

ُ َغُفوًرا رَِحيًما  َدْت قُلُوبُُكْم َوََكَن اَّللذ ُتْم بِهِ َولَِكْن َما َتَعمذ
ْ
ْخَطأ

َ
، واتة : هيض  ( 5) األحزاب :  [أ

ةنقةستةوة دةيكةن ئونة هةَلةوة ، بةآلم لةوةى كة بةتاوانيَكتان لةسةر نية لةوةى كة تيَيدا دةكة
 بةندكانى .يَبوردة و بةبةزةيية بةرامبةر بةتاوانتان لةسةرة ، بةآلم سةرةرِاى ئةوةش ثةروةردطار ل
لةدةشت و  ثياويَك دةكاتكة باس لة وة ئةو فةرموودةيةى ثيَغةمبةرى خواش 

َليدا دةَليَت زؤرى خؤشحاةكات ، ثاشان كة دةيدؤزيَتةوة لةكؤَلبارةكةى وون دضؤَلةوانيةك ووشرت و
ومنيش ثةروةردطارى تؤم  يت، واتة : خوايا تؤ بةندةى من !! (( َك بُّ ا رَ نَ أَ ي وَ دِ بْ عَ  َت نْ أَ  مَّ هُ )) اللَّ : 
 كةضى دةبينني سةرةرِاى ئةوةى كة ئةم ووتةية ووتةيةكى كوفرية ، ثيَغةمبةرى خوا  !!

 دَّ ِش  نْ مِ  أَ طَ ْخ )) أَ فةرمووى : 
! ئةمةش ، واتة : كةوتة هةَلةوة لةزؤرى خؤشحاَليدا ! (2) (( ِح رَ فَ الْ  ةِ

زارةكى بوو ، و ى نةبوو ، بةَلكو تةنها سةر ـ(  لِ وْ قَ الْ  دُ ْص ) قَ لةبةر ئةوةية كة مةبةستى ووتةكة 
 بوو ، بةهؤى زؤرى خؤشحاَليةوة .دأل ليَى بآ ئاطا

                                                
 ( . 403/  4: ، البن القيم ن ـموقعيـعالم الإ)  (1)

(2)
 ) متفق عليه ( . 
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او بكريَت ، لة كردةوةكة رِةضبيَت كة ثيَويستة مةبةستى ووتة وية ئةوة ئاشكرا دةشيَوةبةم 
 كراودا .يكاتى حوكم دان لةسةر تاك وكةسى ديار

 رِ فْ كُ الْ  ُد ْص ) قَ  طوفتارى كوفريداخودى كوفرةكة لةكردار وبوونى ى مةبةست: بة مةرجدانان سآيةم

 ى هةلَةية :يَكسةر ئةجنامدةرى بة كافريَتى ، بؤضوونبؤ حوكم دان لة ( يِّ رِ فْ كُ الْ  لِ وْ قَ الْ و لِ عْ فِ ي الْ ـفِ 
 طوفتارى خودى كوفرةكة لةكردار وبوونى : مةبةستبؤضوونيَكى هةَلةية ئةوةى كة بووتريَت 

ةسةر بؤ حوكم دان ل مةرجيَكة لةمةرجةكان ( يِّ رِ فْ كُ الْ  لِ وْ قَ الْ وَ  لِ عْ فِ ي الْ ـفِ  رِ فْ كُ الْ  ُد ْص ) قَ  كوفريدا
ك موشريتةنانةت طاور وخاض ثةرستان وة هيض كةسيَك نية !! ضونكبةكافركردنى دياريكراويَك !

كةوتنة كوفرة  و ينَليَت من مةبةستم ـ لةم كردةوة وطوفتارة ـ دةرضوونة لةئاطؤرِثةرستانيش كة بو
جملة : فمن قال ، أو ـ)) و بالـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (!! هةروةكو ثيَشةوا !

يقصد أن يكون كافرا ، إْذ ال يقصد الكفر أحد إال ما شاء م ـفعل ما هو كفر ، كفر بذلك ، وإن ل

، واتة : بةطشتى هةر كةسيَك ووتةيةك يان كردةوةيةك بكات كة كوفر بيَت ، بةوة كافر  (1) ه ((ـاللَّ 
دةبيَت ، ئةطةرضى مةبةستى ئةوة نةبيَت كة كافر بيَت ، ضونكة هيض كةسيَك مةبةستى كوفر 

 ةروةردطار ويستى لةسةر بيَت .ناكات ، ئيلال مةطةر خواى ث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ( . 184/  3:  ، البن تيمية ى شاتم الرسولـمسلول علـال ) الصارم (1)
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دةخويَنريَتةوة ـ ثرسيار يَفتارانةى كة دوو اليةن  ـ كوفر وتاوانيشيان لطولةو كرادار و ضوارةم :
ناخويَنريَتةوة ، وةك يَلةوانةى كة يةك اليةن  و جطة لةكوفر هيضى تريان ل مةبةس  دةكريَ  ، نةكلة

 ئايينةكةى !!!و ثيَغةمبةر ثةروةردطار وردن بةخواى سوكايةتى كجنيَودان و
طةرِان بةدواى مةبةستى بيَذةرى هةر ووتةيةكى كوفرى يان مةبةستى ئةجنامدةرى ثشكنني و

اتة ئةوانةى كة كارانةى كة دوو اليةنن كاريَكى ثيَويستة ، وهةر كرداريَكى كوفرى لةو كردار و
تاوانيشيان هةية ، ضونكة ووتة وكردارة  ناخويَندريَتةوة ، بةَلكو ئةطةرى ـآتةنها كوفريان ل

 سةر بةكافردانانى ئةجنامدةرانيان دةكريَتة دوو بةشةوة :كوفريةكان لةرِووى دةاللةتيانةوة لة
 ناخويَنريَتةوة : ـآرِاشكاون لةسةر ئةو كارة جطة لةكوفر هيضى ترى ل ئةوانةى كة ـ 1
 دةكريَت كة تاوان بن :يَوةشيان لةر ئةو كارة ئةطةرى ئةسئةوانةى كة رِاشكاونني لة ـ 2

ئةجنامدةريان ،  رِوانني ناكات بؤ مةبةستىثيَويست بة اشكران وئرِاشكاو و  جؤرى يةكةميان :
ئايينةكةى ، ، يان بة خواى ثةروةردطار ، يان ثيَغةمبةرةكةى وةكو سوكايةتى وجنيَودان بة

ئةوةى تةماشاى مةبةستى  ئايني ، بةبآئائةم جؤرة كردارة كوفر وثاشطةزبوونةوةية لة
كوفر ناطريَتةوة ، بؤ منوونة مدةرى بكريَت ، ضونكة رِاشكاوة وهيض مانايةكى تر جطة لةئةجنا

كدا باوةرِم بة كاتيَجنيَو دةدةم بةخواى ثةروةردطار لة و دةكةم طةر كةسيَك بَليَت من سوكايةتىئة
يض بايةخ !!! ئةم ووتةيةى هت ثةروةردطاريَتى وشايستةيى هةية كة بةتاك وتةنها بثةرسرتيَ

هةموو ئةو بريوباوةرِانةيةتى ، سوكايةتيةكة ثوضةَلكةرةوةى رخيَكى نية ، ضونكة خودى جنيَو ونو
 !!! (1)ئيمان يَباوةرِآ دأل ، و بةتاَليةتى لةنيشانةى بو

طاَلتةكردن و سوكايةتى كردن بة سةبارةت بة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ 
له ذا كفر )) ال شكَّ أنَّ هذا كفر اعتقادي ، بل هفةرموويةتى : ئايةتةكانى خواى ثةروةردطار 

ضعيف ا كان ـال يمكن أَْن يصدر من مؤمن مهم ـ عزَّ وجلَّ ـه ـان ؛ ألَنَّ االستهزاء بآيات اللَّ قرن

                                                
(1)

يةكيَك لةو كردارانةى كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَـت ـ بـة هاوةَلربِيـاردان و كـوفرى رِاشـكاو        
ة بؤ كةسـيَك ،  نسوذدةبرد وئاشكراى دةزانيَت ، وة بة ثيَويستى نازانيَت سةيرى نيةتى ئةجنامدةرةكةى بكريَت ،

 ةٌ رَ اهِ ا َظـهَ ــَّنِه ؛ أِلَ ى نِيَّتِ ـلَ ا إِ نَ هُ   ُينْظَرُ اَل  صِ ْخ ي الشَّ دَ يَ  نَ ـيْ بَ  ودُ ُج )) السُّ تيدا ، هةروةكو فةرموويةتى : ش دةسلةثيَ و

 .(  754 :ريط رقم ـمن الش ،ي ـالوجه الثان، هدى والنور ـ) سلسلة ال  (( ةٌ ـيَّ نِ ثَ وَ 
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ر ـه أكبـي كالمنا السابق ، فاستهزاؤه بآيات اللَّ ـل فاإليمـان ، وهذا النوع من الكفر الذي يدخ

 . (1) (( اُ اعتقادي اً بمـا استهزأ به ، فهو كافٌر كفر رار منه أنَّه ال يؤمنإق
 واتة : طومان لةوةدا نية كة ئةمة كوفريَكى ئيعتيقادية ، بةَلكو ئةمة كوفريَكى شاخدارة

كةسيَكى ئيَماندارةوة ثةروةردطار هةرطيز لةةكانى خواى ئايةت، ضونكة جنيَودان طاَلتةكردن بة
تةى ناوةشيَتةوة ، هةرضةند ئيمانةكةى الواز بيَت ، وة ئةم جؤرة كوفرةية كة دةرِواتة ذيَر وو

ئايةتةكانى خواى ثةروةردطار طةورةترين سةملاندن و ثيَشومان ، ضونكة جنيَودان وطاَلتةكردنى بة
طاَلتةى ثآ دةكات ، و نيَكى نية بةوةى كة جنيَو وئيما دان ثيانانيَكة ليَيةوة كة ئةو هيض

 كافريَكة كة كوفرةكةى كوفرى ئيعتيقادى بيَت .
ةسةر بيَت ـ كوفريَكى رِاشكاوة سةالمى خوايان لران ـ صةآلت وهةروةها كوشتنى ثيَغةمبة

ى سةيركردنى مةبةست ناكات ، با ئةجنامدةرةكةشى الفى ئةوة ليَبدات كة ئةو باورِوثيَويست بة
!!! ضونكة خودى كوشتنةكة بةرِاستى دةزانيَت ئةوةى كة دةيكوذيَت ثيَغةمبةرة وبةوةية كة 

 ئاشكراكردنى مةبةستى ئةجنامدةرةكةى نية !!!كوفرة وثيَويستى بة
ئيمان ، بةَلكو ئةطةرى كوفر ، وجطة  بةتاَلكردنةوةى بؤرِاشكاو نية لة جؤرى دووةم :بةآلم 

كردنى مةبةستى ئةجنام ئائةم جؤرةيان ثيَويست بةزانني ، وئاشكراريَت ، دةكيَلةكوفريشى ل
ةوةية كة ئةطةر دةرةكةى دةكات ، بؤ حوكم دان لةسةر ئةجنامدةرةكةى ، منوونةى ئةم جؤرةش ئ

لةتة ثيَويستة بثرسني مةبةستت ، ئا لةم حا تدابكةسيَك جنيَو بةدينى كةسيَكى موسَلمان 
ئايني ى كافردةبيَت ، و لةيَئايينى ئيسالم بوو ئةوا ثةبةستى دين ضية ؟! جا ئةطةر ملة

ثيادةكردنى ئةو كةسة بيَت بؤ ئايني شيَوازى  دبوون وـةر مةبةستى ثابةنـت ، بةآلم ئةطدةردةضيَ
نُُه (واتة : )  ى تر لةسةر ئةم جؤرة : ، ئةوا بةم ماناية كافر نابيَت ، وة منوونةيةك (2) تديُّ

سيَكى موسَلمانة بؤ بيَباوةرِان !!! ئةمةش ـ وةكو منوونةى ثيَشوو جاسووسى كردنى كةسيخورِى و
ؤ حوكم دان لةسةرى ، جا ئةطةر ئةمةت لةال ـ ثيَويستة مةبةستى ئةجنام دةرى بزانريَت ، ب

                                                
(1)

 ( . 672ريط رقم : ـاألول من الشهدى والنور : الوجه ـ) سلسلة ال 

، واتـة : ئـةوةى كـة هاتـة      ) صـحيح (... ((  هُ قَ لُ ُخ وَ  هُ ـنَ يْ دِ  نَ وْ َض رْ تَ  مْ كُ ائَ َج  نْ )) مَ :  ي قوله ـا فـكم (2)
 طةأل رِةوشتيدا ... .ةى ، لةثابةندبوونى ثيَون يان خوشكتان ، و رِازى بوون لةدينداريَتى وخوازبيَنى كضتا
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ال ئاشكرا لة ت  ي بلتعة (ـ) حاطب بن أببوويةوة ئةوا بةسةرهات و سةرطوزةشتةى  رِوون
كورِآ  ي (ـ) علدا هاتووة ـ ) البخاري ومسلم (ى ثيَشةوايان ـ ) صحيح (دةبيَت ، هةروةكو لة 

مةيةكى بؤ نا  ) أبو بلتعة (ى كورِى ـ ) حاطب (بؤمان دةطيَرِيَتةوة كة   ) أبو طالب (
 ثيَدان !!! وة لة تيايدا هةواَلى هاتنى ثيَغةمبةرى خواى قورةيشيةكان نووسى ، و

 ) حاطب (بوونى ئةو كارة ، لة دواى ئاشكرا  فةرموودةكةدا هاتووة كة ثيَغةمبةرى خوا
 ي كنت امرءاً ـي ، إنـقال : ال تعجل عل « ا ؟َذ ا هَ ب مَ اطَ ا حَ يَ  »فةرمووى : ى ثرسى وـ

حمون ـم أكن من أنفسهم ، وكان من معك من الـمهاجرين هلم قرابات يـي قريش ، ولـملصقاً ف

ها قرابتي ، ـحمون بـخذ فيهم يداً يـفيهم أن أتأهليهم بمكة ، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب 

 :  هـا فعلت ذلك كفراً وال ارتداداً عن ديني وال رضا بالكفر بعد اإلسالم ، فقال رسول اللَّ وم
ئةمة ضيت كردووة ؟! ئةويش فةرمووى : ثةلةم  ) حاطب (، واتة : ئةى  (1) (( « مْ كُ قَ َد َص  هُ نَّ إِ  »

ن كةسيَكى غةريب بووم لة قوريش وةآلمت دةدةمةوة ، م ليَمةكة ئةى ثيَغةمبةرى خوا 
طةَلتا بوون لة يان نةبووم ، كةضى ئةوانةى كة لةلةخؤؤم دابووة ثاأل ئةو عةشريةتة ، وخو

كارى خؤيان دةثاريَزن ، ان هةموويان خزمايةتيان هةبوو لةقورةيشدا ، و بةهؤيةوة كةس وكؤضةر
زن ، ئةوةش كارةكةم بثاريَشتيَك بكةم بةهؤيةوة كةس وم نية دةكرد ئةطةر ئةوةبؤية منيش حةزم

                                                
ـهُ هُمَحِـ رَ الشافعياإلمام قال  (1) ا كاتـب قومـه ـمــي بلتعة لـحديث ـ حديث حاطب بن أبـي هذا الـوف)) :  ـ اللَّ

ا كـان ـمــألنـه ل؛ ال الظنـون ـحكم باستعمـــ مع ما وضحنا لك مـن طـرح الـ ه ـر قدوم رسول اللَّ ـي مكة بخبـف

وأنـه فعلـه ليمنـع أهلـه ، ، ي اإلسـالم ـيفعله شاكاً فـم ـا قال من أنه لـحتمل أن يكون ما قال حاطب كمـالكتاب ي

، وحكـم  ا احتمل فعلهـمعنى األقبح كان القول قوله فيمـحتمل أن يكون زلة ال رغبة عن اإلسالم ، واحتمل الـوي

افعي كتاب األم ) (( م يقتله ـبأنه ل ه ـرسول اللَّ   . ( 250/ 4 :، لإلمام الشَّ

ـهُ هُمَحِـ رَ وقال ابن تيمية  . ( 963/  3 :مسلول ـالصارم ال) (( حتمل ـر ال يكون بأمر مـفإن التكفي))  : ـ اللَّ

ـهُ هُمَحِـ رَ وقال ابن رجب  ( 114/ 1 :فتح الباري )  ((ر بالنية كفرًا ـمحتملة تصيـوكذلك ألفاظ الكفر ال)) :  ـ اللَّ

، واتة : ئةو ووتانةى كة ئةطةرى كوفر و جطة لة كوفريشيان هةية رِاستةوخؤ كةسى ثـيَ تـةكفري ناكريَـت ، و    
 .بةكوفريش ئةذمار ناكريَت ئيلال بة دَلنيابوون نةبيَت كة مةبةستى كةسةكة ضية 
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كوفر ثاش نةكةم ، و نةش رِازى بوونيشمة بةئايينةكردووة وةكو كوفر وثاشطةزبوونةوةيةك لة
 كردن .وى : بيَطومان ئةو رِاستى لةطةَلفةرمو موسَلمان بوومن ، ثيَغةمبةرى خواش 

د ثةرِةى ثيَشوو باسكرا ، ضةنبدريَتآ كة لةستة ئةو تةفصيَلةى بوو كة ثيَويكةواتة ئاشكرا
مةبةستيش ليَرةدا مةبةستى ووتة وكردارة ، مةبةست نةكريَت ، نةك لةهةردوو جؤرةكة ثرسيار لة

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ  ) ابن تيمية ( بوون ، ضونكة هةروةك ثيَشةوانةك مةبةستى كوفر وكافر
م يقصد أن يكون كافرًا ، ـو ُكْفر ، َكَفَر بذلك ، وإن لجملة فمن قال أو فعل ما هـ)) وبالفةرموويةتى : 

، واتة : بةطشتى هةر كةسيَك ووتةيةك يان كردةوةيةك  (1) ه ((ـإذ ال يقصد الكفر أحٌد إال ما شاء اللَّ 
بكات كة كوفر بيَت ، بةوة كافر دةبيَت ، ئةطةرضى مةبةستى ئةوة نةبيَت كة كافر بيَت ، ضونكة 

 ى كوفر ناكات ، ئيلال مةطةر خواى ثةروةردطار ويستى لةسةر بيَت .هيض كةسيَك مةبةست
رِووة با بزانني هةَلويستى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةم ثاشان و دواى ئةم خستنة

يان  ثيَشةوايانى ئيسالم ؟أل زانايان وطةئايا هاودةنطة لة بارةيةوة ضية ، و ضى دةَليَت ؟!!
ر ـ) أبو ُرَحيِّم ، و أبو بصيثيَضةوانةيان بووتةوة و هةروةكو كةسانى نةزانكارى تةكفريى وةكو : 

بارةى وخةَلكانى تووتى ئاسا دوووتوويانة ، وهاوبريانيان  ي !!! (ـمراكشـي ، الـالطرطوص
 دةكةنةوة !!! و بةناو لةخؤيان نةزانرتدا بآلوى دةكةنةوة !!!

دا دةَليَت : ـ ( 95ـ  94) حقيقة اإليمـان : صة رِةشنووسةكةيدا ى تةكفريى لـ ) أبـو ُرَحيِّم (

ا أهأنه ال يك ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَمشهور عن الشيخ ـ)) ال نة والفر إال إذا قصد الكفر ... ، أمَّ اعة ـجمـل السُّ

رة بذاتـمصحف من األفعال الـرون َدْوس الـفي !! ! (2) كفر ((ها ، فمن َقَصَده بالفعل فقد ـمكفِّ
شيَخ ئةلبانيةوة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةوةية كة ئةو كةس : ئةوةى كة بةربآلو و زانراوة لةواتة 

                                                
 ( . 178، ص  علـى شاتم الرسول ، البن تيمية مسلولـ) الصارم ال (1)

هةمان واتـا دووبـارة   (  66ـ  65) عقيدة أدعياء السلفية : ص  لة ي (ـمراكشـ) ال وة ثيَش ئةويش : (2)

يء ـإذا كان هذا السابُّ س ـ لَّ َج زَّ وَ عَ ـ ه ـي َيْعُذُر من َسبَّ اللَّ ـ)) والشيخ األلبان دةكاتةوة ، هةروةكو دةَليَت :

ء التـربية !! ، وَس ـالت ي ميزان ـ(( ) كتاب عقيدة أدعياء السلفية فر قاصد للكفر !! ـربية قاصٌد للفعل غيـيِّ

 ( . 69ي : ـمراكشـحمد بو النِّيت الـاعة !!! مـجمـأهل السنة وال
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نةبيَت ... ، كةضى ئةهلى سوننة وجةماعة بةكافر نازانيَت ئةطةر مةبةستى خودى كوفرةكةى 
 كوفريةكان ، و هةركردةوة لة قورئانى ثريؤز خؤى بؤ خؤى يةكيَكيَكةوادةبينن كة ثآ نان بة

 كردةوةكةى ئةوا كوفرى كردووة .كةسيَك مةبةستى ئةوةى هةبيَت بة
بؤ وةآلمدانةوةى ئةم درؤ شاخدار و بآ بةندةش ـ بة ثشتيوانى خواى ثةروةردطار ـ جا 

 : تةرِوو و دةَليَاتية ضةند ووتةيةكى ثيَشةوا دةخبنةوا
ال ـال أعمـ)) ومن األعمـ فةرموويةتى :  ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ووتةى يةكةم :

ة ؛ بحيث يقوم فعله ى كفره داللة قطعية يقينيَّ ـها تدل علـ؛ ألن اً اعتقادي   اً ها صاحبها كفرـقد يكفر ب

 (1) مصحف مع علمه به ، وقصده له ((ـهذا منه مقام إعرابه بلسانه عن كفره ، كمثل من يدوس ال
ية كافربوونيَكى ئيعتيقادى كردةوة هةن خاوةنةكةى بةو كردةوةكردةوةكاندا هةنديَك واتة : لة، 
طومان ، يَبةَلطةيةكى يةكال كةرةوةيى و ب ى كافر دةبيَت ، ضونكة بةَلطةية لةسةر كافريَتى ،يَث

بةشيَوةيةك ئةو كردةوةيةى جيَطةى ئةوة دةطريَتةوة كة بةزمان طوزارشى لةسةر كوفرةكةى بكات 
دةنيَتة قورئانى ثريؤز لةطةأل ئةوةى كة دةزانيَت ئةو ثآ ثيَنراوة ، وةكو ئةو كةسةى كة ثآ 

 قورئانى ثريؤزة ، مةبةستى كردةوةكةشى هةية .
ليَى تيَبطةين بؤ ئةوةى  با برِوانينة ئةم ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ و 

بيَت ، بؤية دةووتريَت ان بؤ ئاشكرام يِّ (ـمراكشـ) ال، و  ) أبو ُرَحيِّم (رِاستى هةريةك لة هةَلة و
 دةكةويَتةوة :ةت بيَت ـ ئةم دةرةجنامانةى ليَكة ئةم ووتةيةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمح

ئةجنام دةر و خاوةنةكةى لة دا كردةوةيةكى كوفرية وـ ) مصحف (قورئان نان بةيَـ ث 1
 ئيسالم دةردةضيَت .

سةر كوفرى اوون لةرِاشككوفريانةية كة بةَلطةى ئاشكرا و قورئاندا لةو كردةوةنان بةيَـ ث 2
 ئةجنامدانى ئةو كارة .خاوةنةكةى بة راح الصدر (ـ) انشدأل ، و دأل ئارامى 

دةطريَتةوة لةسةر كوفرى دأل ، ودأل  ـ ئةجنامدانى ئةم كردارة شويَنى دةربرِينى زمان 3
 ئةجنامدانى ئةو كارة .ئارامى خاوةنةكةى بة

                                                
 حاشية ( .ــ ال 70ر : صـ) التحذير من فتنة التكفي (1)
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دةرِوانينة بةديهاتنى  ن (ـمعيَّ ـ) الشخص السةر كةسى ديارى كراو كم دان لةـ بؤ حو 4
 . موانع (ـ) انتفاء ال، و نةمانى رِيَطرةكانى  ر (ـروط التكفيـ) شمةرجةكانى تةكفري 

 ى ووتةكةى ثيَشةوا ئةلبانى دةردةكةون ؟يَـ رِيَطرةكانى تةكفري ضني و لةكو 5
 نى ئةوةى كة شتى ثآ ثيانراو قورئانة يان نة ؟: نةزاني جهل (ـ) النةزانني أ / 

 : واتة : بة ويستى خؤى نةبووة .  خطأ (ـ) الب / بةهةَلة ثآ ثيانان 
 : بةهةمان شيَوة بةبآ ويستى خؤى بووة . ) اإلكراه (ئةجنام بدريَت  ـآج / بةزؤرةمل

، واتة  ه له (()) مع علمه به ، وقصدئةم مةرجانةش لةوةدا دةردةكةويَت كة فةرموويةتى : 
 : لةطةأل ئةوةى كة دةزانيَت ئةو ثآ ثيَنراوة قورئانى ثريؤزة ، مةبةستى كردةوةكةشى هةية .

لةوةدا دةردةكةويَت كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت  (واتة : نةزانني  )مةرجى يةكةم 
نكة كة ئةم مةرجة ـ مةرجى زانني بةمةرج دةطريَت لةوةى كة ثآ ثيانراوةكة قورئان بيَت ، ضو

 ى دةطريَتةوة .يَنةما نةزانني ج
يش لةوةدا دةردةكةويَت كة ثيَشةوا  ( ـآواتة : هةَلة وزؤرمل )مةرجى دووةم و سآيةميش 

واتة : بة قةستةوة ، بؤية ئةوة  )) وقصده له ((ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 
بةقةست و ويستى خؤى بيَت ، ئةطةرنة هةَلة و بةمةرج دةطريَت كة ئةجنام دانى ئةو كردارة 

 زؤرةملىَ جيَيان دةطريَتةوة .
ـ ئةو كاتة  ـآدا نةبيَت ـ واتة : نةزانني ، وهةَلة ، وزؤرةملجا ئةطةر ئةو مةرجانةى تيَ

 ـ واتة : كوفرى طةورةى ـ بةسةرداثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ حوكمى كوفرى ئيعتيقادي 
يَت ، هةروةكو تبطربةمةرج  ) قصد الكفر (ئةوةى مةرجى : بوونى مةبةستى كوفر دةدات ، بآ 

نةيارانى ئةوةى بؤ هةَلدةبةسن !!! ضونكة ثيَشةوا ـ بة رِةمحةت بيَت ـ هيض مةرجى لةو جؤرةى بؤ 
 ئةنقةستةوة بيَت !!!اوة ، ئةطةر كةسةكة كردةوةكةى بةزانني و بةثآ نان بةقورئان دانةن

ة دووثات و جيَطري دةكات كة باسى ليَوةكرا ، ووتةى دوومى ثيَشةوا ئةلبانية ـ ئةوةش كة ئةو
مصحف ـمسلم يدوس الـ)) الدةكريَت ، بةم شيَوةيةى خوارةوة : يَة رِةمحةت بيَت ـ كة ثرسيارى لب

 ، واتة : موسَلمان ئةطةر ثيَبنات بة قورئاندا !! حوكمى ضية ؟ بقدمه ، ما حكمه ؟ ((
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)) أنا أقول : هذا يكفر إذا نفينا وةآلمدا دةفةرموويَت :  لةـ بة رِةمحةت بيَت ـ بةرِيَزيشيان 

ن ـذا الكتاب هو القرآن الكريم ، حيبأن ه اُ ـمـ، ثمَّ فعله عال ر ، أي : فعله باختياره أوالً ـجبـعنه ال

، واتة : من دةَليَم : ئةمة  (1) االت كلها ؛ يقال : هذا كفره كفر اعتقادي ((ـتزول هذه االحتم
كراوة ، واتة : بةويستى يَيث ـآكة بةزؤرةمل جؤرة كةسة كافر بووة ، ئةطةر ئةوةمان ليَدوركردةوة

زانينةوة بيَت كة ئةو كتيَبةى  خؤى كردبيَتى ـ ئةمة خاَلى يةكةم ـ ، ثاشان ئةجنامدانةكةى بة
طةرانة نةمان ، ئةو كاتة دةووتريَت : ئةم ناوة قورئانى ثريؤزة ، جا كة هةموو ئةم ئةى ثيَدايَث

 جؤرة كةسة كوفرةكةى كةفريَكى ئيعتيقادية .
 تيَيدا هاتووة : جا ئةطةر وورد بينةوة لةم ووتةيةى ثيَشةوا ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دةبينني

جيَطةيان دةطريَتةوة ، كة  ـآةدا نةبوو ، نةزانني ، و زؤرةملكردةوةكئةطةر زانست وئيختيار لة
 و مةرجن بؤ حوكم دان بةكافريَتى تاكى ديارى كراو .دو

بةمةرج طرياوة ،  (مةبةستى كوفر  )ى ئةم دوو ووتةيةى ثيَشةوا يَليَرةدا دةثرسم : لة كو
 !!!باسى ليَوة دةكةن ؟ يِّ (ـمراكشـ) ال، و ) أبو ُرَحيِّم ( هةروةكو 

تةيةى ثيَشةوا ئةلبانيةوة بيَت كة ئةو تيَطةيشتنةى لةو وو ) أبو ُرَحيِّم (دةَليَم : رِةنطة 
 ( رَ فْ كُ الْ  دَ َص ) قَ ، و ليَكيدابيَتةوة بةوةى كة مةبةستى ثيَشةوا :  (( هُ لَ  هِ دِ ْص قَ )) وَ فةرموويةتى : 

 !، واتة : مةبةستى كوفرة !!!
ووتةكةيدا لةـ بة رِةحةت بيَت ـ وةآلمى ئةمةشدا دةووتريَت : ثيَشةوا ئةلبانى  لة

دةنات قورئانة ى ثيَدايَ، واتة : لةطةأل ئةوةدا بزانيَت كة ئةوةى ث (( هِ بِ  هِ مِ لْ عِ  عَ مَ )) فةرموويةتى : 
 ( ُف َح ْص مُ ـالْ ) دةطةرِيَتةوة بؤ قورئان  ( هِ بِ ) ووشةى لة ( رُ ـيْ مِ الضَّ ) ، ئةوةش لةبةر ئةوةى كة رِاناو 

باسكراو لةثيَشيةوة ، كة ئةويش وة بؤ نزيك ترين ناوى ، ئةوةش لةبةر ئةوةى كة رِاناو دةطةرِيَتة
دةكات ، و دةفةرموويَت ، وة لةووتةى دووةمدا ئةوة زياتر ئاشكرا ( ُف َح ْص مُ ـالْ ) ووشةى بريتية لة

 ، واتة : ثاشان ئةجنامدانةكةى بة (( مُ يْ رِ كَ الْ  آنُ رْ قُ الْ  وَ اب هُ تَ كِ ا الْ ذَ هَ  نَّ أَ بِ  مـاً ـالعَ  هُ لَ عَ فَ  مَّ )) ثُ : 
 ناوة قورئانى ثريؤزة .ى ثيَدايَزانينةوة بيَت كة ئةو كتيَبةى ث

                                                
 ر ( .ـي التكفيـريط : مسائل فـ) الوجه األول من ش (1)
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ئةحكامةكانيدا ئةوة دووثات دةكات كة رِيَطرى يةكةم بيَت لة بؤية ئةو كةسةى دادوةر
 نةزانينة بةوةى كة ثآ ثيَنراوةكة قورئانة ، نةك نةزانينى حوكمى ثآ نان بة قورئاندا !!!

 )) وقصده له (( لةو برِطةيةى كة فةرموويةتى : ) له ( وة بةهةمان شيَوة رِاناو لة ووشةى
ضونكة نزيك ترين ناوى ئاشكراية ليَيةوة ، بةوةش مةبةستى  ( مصحفـال)  دةطةرِيَتةوة بؤ قورئان

ى دةووتريَت : يَانةى ، كة ثـةو ثآ ثيانـةكة بيَت بانـةستى قورئـة : مةبـثيَشةوا ئاشكرا دةبيَت ك
 ةتى :ـئاشكرا دةردةكةويَت كة تيَيدا فةرمووي ميدا بةةووتةى دوو هةروةكو لة،  ) قصد الفعل (

 !!! بأن هذا الكتاب هو القرآن الكريم ... (( اً ـمـ، ثمَّ فعله عال )) أي : فعله باختياره أوالً 
دوو ووتةكةى ثيَشةوا كة ئةو مةبةستةى كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة بةمةش ئاشكرا دةبيَت لة

ُد  ) َقْصُد الِفْعلِ ووتةكةيدا مةبةستى كردةوةكةية ت ـ بةمةرجى طرتووة لةةمحةت بيَرِ ،  ( = التََّعمُّ
 !!!! ( رِ فْ كُ الْ  ُد ْص ) قَ نةك مةبستى كوفر 

:  )) وقصده له ((ليَكدانةوةى ئةو ليَكدانةوةى سةرةوة بكات لة ئةوةش كة زياتر ثاَلثشتى
ـة !!!  ) قصد الكفر (ـة ، نةك : مةبةستى كوفر  ) قصد الفعل (كة مةبةستى كردةوةية 

حال ، ـال أو بلسان الر قد يكون بلسان القـ)) التعبيووتةيةكى ترى ثيَشةواية كة فةرموويةتى : 

حال ، هنا ـان بلسان الموضوع ، أما إذا كـال انتهى الره عن كفره القلبي بلسان القـان تعبيإذا ك

 دال ((جـحال قد يقبل الـان اللس
واتة : لةوانةية طوزارش كردن لةكردوة بةزمان و ووتن  ، (1)

زمان و رش كردنةكةى لةسةر كوفرى دَلى بةزمانى حاأل بيَت ، جا ئةطةر طوزابيَت ، وة رِةنطة بة
ووتن بوو ، ئةوة بابةتةكة دةبرِيَتةوة ، بةآلم ئةطةر طوزارشةكة بةزمانى حاأل بوو ، ئةوا ليَرةدا 

 موناقةشة دةبيَت .لةوانةية جيَطةى جةدةل ونى حاأل زما
ال انتهى ره عن كفره القلبي بلسان القـان تعبي)) إذا كووردبةرةوة لةوةى كة فةرموويةتى : 

، دةربارةى زمان هةموو ووتةكان دةبرِيَتةوة ةواتة : ئاشكراكردنى كوفرةكةى بة، ك موضوع ((ـال
سةر ئةو كوفرةى كة لةدَليدا هةية ، ضونكة ئاشكراشة لةبةَلطةيةكى كوفرةكةى لةناخدا ، و

 هيضى تر نية .ةوةى ئاشكرا كرد ، و ثيَويستى بةزمان ئئةو بة
                                                

 ( . 820ي : رقم : ـاألول ، الوجه الثان ريطـهدى والنور : الكفر كفران ، الشـ) سلسلة ال (1)
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كؤتايى ووتةكةيدا ئاشكرا تر دةكات ،  ى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةوةشى لةوة ثيَشةوا ئةلبان
 : طريقة معرفتنا به أنَّ الكفر االعتقاديَّي كالمنا ـ)) الشاهد ، نحن نكرر فهةروةكو فةرموويةتى : 

 نستدل بلسان حاله . ا وإمَّ ها .ـي اآلية التي ذكرتَ ـا فـبإقرار الكافر كم ا إمَّ

مناقشة ، يا ترى هل هذا استنباط صحيح ـجال لالختالف والـحال مـواالستدالل بلسان ال

 . (1) موضوع ((ـا يكون يعلن الكفر بلسانه انتهى الـر صحيح ؟ لكن حينمـأو غي
رِيَطةى واتة : مةبةست ئةوةى كة ئيَمة زؤر جار لة ووتةكامناندا ئةوة دووبارة دةكةينةوة كة 

 طةشتنمان بةوةى كة كوفرةكةى ئيعتيقادية :
 كة كافرةكة خؤى دانى ثيَدا بنيَت ، هةروةكو لةو ئايةتةدا هاتووة كة باست كرد . بةوةى
 ةر ئةو شتة .كة زمانى حاَلى بةبةَلطة بيَنينةوة لةس يان بةوةى

زمان حاأل جيَطةى جياوازى و ووتوويَذة ، ئايا ئةمةش هيَنانةوةش بةوة بةَلطة 
زمان كوفرى خؤى ئاشكرا ادروستة ؟ بةآلم ئةو كاتةى كة بةهةَليَنجاندنيَكى دروستة ، يان ن

 دةكات ، بابةتةكة دةبرِيَتةوة .
بةآلم ، واتة :  موضوع ((ـتهى الا يكون يعلن الكفر بلسانه انـ)) لكن حينم : ووردبةرةوة لة
 زمان كوفرى خؤى ئاشكرا دةكات ، بابةتةكة دةبرِيَتةوة .ئةو كاتةى كة بة

وفرةكةى كوفريَكى بؤضى شتةكة دةبرِيَتةوة ؟! ضونكة هيض طومان ناميَنيَت لةوةى كة ك
 كوفريَكى طةورةية ؟ بةضيش ئةوة ئاشكرا دةبيَت ؟!ئيعتيقادية ، و

 ، واتة : بة دانثيانانى كافر . بإقرار الكافر (()) ... إما بة : 
ى ئةوة دةطريَتةوة يَا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ جالى ثيَشةووة خودى كردةوةكةش لة

م إعرابه بلسانه عن كفره ، كمثل َمْن َيُدْوس ا)) ... يقوم فعله هذا منه مقهةروةكو فةرموويةتى : 

 ليَوةكرا . ، بةو مةرجانةى كة باسيان مصحف ((ـال
ثوختةى ئةوةى رِابوورد ئةوةية كة : ثآ ثيانانى قورئان يةكيَكة لةو كردارة كوفريانةى كة 
خاوةنةكةى كةوتووةتة كوفرى ئيعتيقاديةوة ، و بةَلطةيةكى يةك الشة لةسةر كافريَتى ئةطةر 

                                                
 ( . 820ريط األول من ) الكفر كفران ( رقم :ـهدى والنور ، آخر الشـ) سلسلة ال (1)
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 مُ لْ عِ ) الْ ت قورئانة ، و بزانيَت ئةوةى كة ثآ ثيادا دةنا ( ُد مْ عَ ) الْ ثآ ثيانانةكة بةعةنقةست بيَت 

سةر كافريَتى ت بيَت ـ بةَلطةيةكى ئاشكراية لة، ئةمةش لةالى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحة ( هِ بِ 
ارةكة بةو شيَوةية جيَطةى ئاشكراكردنى زمان ئةجنامدةرى ، ضونكة فةرموويةتى خودى كرد
بةَلطة نةويستة ،  دنيش شتيَكىسةر كوفركردةطريَتةوة ، ئاشكراكردن و شايةتى دانيش لة

 بةو كوفرة . راح الصدر (ـ) انشسةر كوفرى دأل و دأل ئارامى ئةجنامدةرى لة
كة خةَلكانيَكى تةكفريى ى ئةو ووتةية ئاشكرا دةبيَت و ستةمكار بةمةش زياتر هةَلة

 : نكة دةَليَدةيدةنة ثاأل ثيَشةوا ئةلبانى ـ بةرِةمحةت بيَت ـ ئةوةش لة ووتةيةياندا 
 !!!! أنه ال يكفر إال إذا قصد الكفر (( ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَمشهور عن الشيخ ـ)) ال

شيَخ ئةلبانيةوة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةوةية كة ئةو واتة : ئةوةى كة بةربآلو وزانراوة لة
 !!!!!مةبةستى خودى كوفرةكةى نةبيَت  كةس بةكافر نازانيَت ئةطةر
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 ـ  بة رِةحمةت بيَتـ  كردنى ثيَشةواتؤمةتبار:  شوبهةى هةشتةمطومان و
  خواى ثةروةدطار و ثيَغةمبةرةكةىة جنيودان و سوكايةتى كردن بةبةوةى  ك

 !!! و ئايينةكةى بة كوفر نازانيَت
ةت بيَت ـ طةأل ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحتومةتكارانةوة ئيَمةش هاودةنط لةبة ثيَضةوانةى 

نةكةى ئاييو ثيَغةمبةرةكةى جنيَودان وسوكايةتى كردن بةخواى ثةروةردطار ودةَليَن : 
زبووةتةوة ، هةروةكو لةضةندان ووتةيدا ئايني ثاشطةكوفريَكى طةورةى شاخدارة وئةجنامدةرى لة

 رِاشكاوى ئاماذة بةوة دةدات ، لةوانةش :بة
ئاراستة دةكريَت كة ئةمة  ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثرسياريَكى لةم بارةيةوة

،  ا حكمه ؟ ((ـى ذلك ، فمـر علـه ورسوله ، وينصح ويصـ)) الذي يسب اللَّ دةقى ثرسيارةكةية : 
 ئامؤذطاريش، و ثيَغةمبةرةكةى كةسةى كة جنيَودةدات بةخواى ثةروةردطار و واتة : ئةو

ئةو هةر بةردةوامة لةسةرى دووبارة ئامؤذطارى دةكريَت كةضى دةكريَت ، كةضى هةر بةردةوامة و
 ، ئةو جؤرة كةسة حوكمى ضية ؟

 ، واتة : حوكمى ئةو كةسة كافرة . (1) )) كافر ((ثيَشةواش لة وةآلميدا فةرمووى : 
وة هةر لةم بارةيةوة ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ثرسياريَكى ترى ئاراستة دةكريَت كة ئةمة دةقى 

خرج هؤالء من ـه والدين ، فهل يـإلهلية ورسوَل اللَّ ذات ا)) هناك أناس يشتمون الثرسيارةكةية : 

، واتة : خةَلكانيَك هةن جنيَو بة زات  (2) ذي ينبغي أن يكون ؟ ((رف الـا التصملة اإلسالم ؟ وم
و خودى ثةروةردطار و ثيَغةمبةر و ئاين دةدةن ، ئايا ئةو جؤرة كةسانة لة ئوممةتى ئيسالم 

 ؟َلدا بكريَت دةبيَت ضيشيان لةطة دةردةضن ؟ وة
ا هل يبةرِيَزيشيان لة وةآلميدا فةرمووى :  خرج من ملة اإلسالم َمْن يسبُّ الذات ـ)) أمَّ

 عن جواب ؛ ألنَّه هو الكفر الذي ذرَّ قرُنه ... (( ى سؤال فضالً ـحتاج إلـاإلهلية ، هذا بال شك ما ي
، واتة : ئةما سةبارةت بةوةى كة ئايا ئةو كةسةى كة جنيَو بة زات و خودى ثةروةردطار دةدات 

                                                
 ( . 634 : ريط رقمـمن الش، ي ـالوجه الثان: هدى والنور ـسلسلة ال ) (1)
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ناكات ض ثرسيار انيَكى تيَدا نية ، و ثيَويست بةئوممةتى ئيسالم دةردةضيَت ، ئةوة هيض طوملة
 وةآلم بكات !!! ضونكة ئةوة كوفريَكة شاخى ليَدةركةوتووة .جاى ثيَويست بة

را بوو خةَلكانيَكى تر ديَن و دةَليَن : هةَلةى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت كة ئةمة ئاشك
دةزانيَت بؤ بةكافر  ) عذر (بيانوو بة ربية (ـ) سوء التبيَت ـ لةوةداية كة خراثى ثةروةردة 

 !!! (1)دانةنانى ئةو كةسةى كة جنيَو و سوكايةتى بة خواى ثةروةردطار دةكات 
واى ثةروةردطار كوفرى خطومانةش دةووتريَت : جنيَودان وسوكايةتى بة لة وةآلمى ئةم

بؤ  ) سبب (الى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ، و خراثى ثةروةردةش هؤكارة طةورةية لة
 بيَت !!! ) عذر (كةوتنة ئةو كوفرةوة ، نةك بيانوو 

ا الذي يتكلَّم بكلمة الكفر فقد )) أمَّ ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى : 

محت ـا ألـجهل ، أو بأيِّ سبب من هذه األسباب ، كمـيكون له وجهة نظر خاطئة ، أو من ناحية ال

، واتة : بةآلم سةبارةت بةوةى  (2) ربية مثالً ((ـيء من ذلك ، وكررته وهو سوء التـى شـإل اً أنا آنف
وانينيَكى هةبيَت ، هةَلة بيَت ، يان : لةاليةنى كة ووشةيةكى كوفرى دةَليَت ، لةوانةية تيَرِ

نةزانينةوة بيَت ، يان : بةهةر هؤكاريَك لةم هؤكارانة ، هةروةكو ئةوةى كة من ثيَشرت ئاماذةم 
 خراثى ثةروةردة ، ئةوةش وةك منوونةيةك  .دووبارةم كردنةوة ، كة بريتية لةبةهةنديَكياندا ، و 

الى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة خواى ثةروةردطار كوفرة لةكةواتة : جنيودان وسوكايةتى بة
رِةمحةت بيَت ـ ، و خراثى ثةروةردةش هؤكارى كةوتنة كوفرة نةك بيانوو ، هةروةك بة رِاشكاوى 

 ثيَشةوا ئةلبانى دةرى دةبرِيَت .
ن إنسان يعلن ـ)) فيه فرق ـ يا أخي ـ بيئةوةتا لة ثيَشرت سةبارةت بة بيانوو فةرموويةتى : 

ا ذكرنا بالنسبة ـي ذلك عذر كمـد يكون له فن إنسان يتكلم بكلمة الكفر ، قـالردة عن دينه ، وبي

، واتة : برام ئةوة جياوازى تيَداية لة نيَوان ئةوةى كة مرؤظيَك ثاشطةزبوونةوةى  (( اً للجهال آنف

                                                

يء ـإذا كـان هـذا السـابُّ ســ لَّ  جَزَّ وَعَـ ه ـي َيْعُذُر من َسبَّ اللَّ ـي : )) والشيخ األلبانـمراكشـقال ال (1)

ء التـربية !! وَس ـالت  . ( 69) عقيدة أدعياء السلفية ، ص  ر قاصد للكفر !! ((ـربية قاصٌد للفعل غيـيِّ

 ( . 820ريط ) الكفر كفران ( ، رقم : ـش، ريط األول ـي ، الشـهدى والنور : الوجه الثانـ) سلسلة ال (2)
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ا بةهانة و خؤى رِابطةيةنيَت ، لةطةأل مرؤظيَك ووشةيةكى كوفرى بَليَت ، كة رِةنطة لةوةد
 بيانوويةكى هةبيَت ، هةروةكو ثيَشرت سةبارةت بة نةزانيةوة بامسان ليَوةكرد .

)) فهؤالء نحن نسمعهم اليوم بسبب سوء وة دواتر سةةبارةت بة هؤكار دةفةرموويَت : 

 .، واتة : جا ئةوانةى كة ئةمرِؤ ئيَمة ليَيانةوة دةبيستني ، بةهؤى خراثى ثةروةردةوةية ربية (( ـالت
ن من يقول هذا العمل ، أو القول كفٌر لكذا ـ)) ... ففرق بي: لة ثيَشرتيش ئةوة خرايةرِوو كة 

ل يثبت الكفرـلكنَّه دليل أو عالمٌة عل اً ليس كفر ن من يقول هذاـ، وبي ويعلِّلُه ،  ى الكفر ، فاألوَّ

نيَوان ئةوةى كةسيَك لة ةـ، واتة : جياوازى هةي (1) واآلخر ينفي الكفر ويثبت دليله أو عالمته ((
بَليَت : ئةم كردةوةية ، يان ئةم ووتةية كوفرة لةبةر ئةوة ، لةطةأل ئةوةى كة دةَليَت : ئةمة كوفر 

ةميان : كوفريَتى جيَطري دةكات نيشانةية لةسةر كوفر ، ضونكة يةكو نية !!! بةَلكو بةَلطة
نيشانةكةى بةَلطة و ةكة دةكات ، ووةميان : نةفى كوفرثاشان هؤكارةكةى ديَنيَتةوة ، كةضى دوو

 !!!ات ـجيَطري دةك
سوكايةتى وةكو كوفريَكى طةورة جيَطري دةكات ، ثاشان بؤية دةبينيت ثيَشةوا جنيَو و

 هؤكارةكانى دةكات .بة هةنديَك لة ئاماذة
ئةوانةش كة تؤمةتباران دةيهيَننةوة دةردةكةويَت كة : نةزانني بيانووة ، و لةم ووتةية و

ةمحةت بيَت ـ جياوازى ثةروةردةش هؤكارة نةك بيانوو !!! ضونكة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِخراثى 
قال هذه الكلمة  [ َك بُّ ا رَ نَ أَ ي وَ دِ بْ عَ  َت نْ )) ] أَ نيَوانياندا ، هةروةكو فةرموويةتى : كردووة لة

من سوء تربيته ، فهناك فرق ها ـالقَ  ـ  ولِ ُس الرَّ وَ  هِ ـابُّ اللَّ : َس  يْ أَ  ـذاك :  و، الكافرة من دهشة 

 ( منيش ثةروةردطارى تؤمو يتبةندةى منتؤ ئةى ثةروةردطار  )، واتة :  (2) ا ... ((ـر بينهمـكبي
سةرسام بوونةوة ، وة ئةوةشيان ـ واتة : ئةوةى كة جنيَوى بة خواى ئةو ووشة كوفريةى ووت لة

يةتى ، بؤية جياوازيةكى داوة ـ بة هؤكارى خراثى ثةروةردة ووتوو ثةروةردطار و ثيَغةمبةر 
 نيَوانياندا هةية .طةورة لة

                                                
(1)

اف ) التوسط واالقتصاد    ( . 21: ص، لعلوي سقَّ

 ةوة وةرطرياوة .ـ(  752ريط رقم : ـهدى والنور : الوجه األول ، الشـ) سلسلة ال بةثوختى لة : (2)
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رِوو كة ة رِوون بكريَتةوة كة : ئةوةى لةووتةكانى ثيَشوودا خرايةبةآلم ليَرةدا ثيَويستة ئةو
ةت بيَت ـ ة !!! ئايا ئةوة دةطةيةنيَت كة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحـ ) عذر (نةزانني بيانوو 

بةرز رِاطرتن و رِيَزطرتن لة خواى ثةروةردطار  سةية كة دةزانيَت ضى ثيَويستة لةمةبةستى ئةو كة
؟!!! يان مةبةستى ئةو كةسةية كا نازانيَت واتاى ئةم ووشةية ، يان ئةم  و ثيَغةمبةرةكةى 

 !!؟! ووتةية ، جنيودان و سوكايةتية بة خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى 
بيَطومان مةبةستى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ مةبةستى كةسى دووةمة ، ئةوةى 

خواى ثةروةردطار و نازانيَت جنيودان و سوكايةتية بةكة وواتايةك يان ووتةيةك دةَليَت و 
 . ثيَغةمبةرةكةى 

ةكيدا دواى ووتةي ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لة بةَلطةى ئةم رِاستية ئةوةية كة ثيَشةوا
يز رِوونادات لة ئةوةى كة جنيودان و سوكايةتى بة كوفريَكى طةورةى دادةنيَت ، و دةَليَت : هةرط

ثةروةردطارى هيَنابيَت ، هةروةكو كةسيَكةوة كة بةشيَوةيةكى رِاست ودروست باوةرِى بة
، واتة : ئةطةر  (1) ى حقيقته يستحيل أن يسبَّه ((ـيء علـ)) إنَّ اإلنسان إذا آمن بشفةرموويةتى : 

 مرؤظ ئيمانى بةشتيَت هيَنا لةسةر حةقيقةتةكةى ئةوا هةرطيز نابيَت كة جنيَوى ثيَبدات .
كراى كردووة هةروةكو ثرسيارى رِاشكاوى ئاش ثيَشةوا ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بة وة ئةوةش كة

خرج هؤالء من ـ، فهل ي ه ـوَل اللَّ )) هناك أناس يشتمون الذات اإلهلية ورسدةكريَت كة : ليَ

، واتة : خةَلكانيَك هةن جنيَو بة زات و  ذي ينبغي أن يكون ؟ ((رف الـا التصملة اإلسالم ؟ وم
ئوممةتى ئيسالم دةردةضن دةدةن ، ئايا ئةو جؤرة كةسانة لةخودى ثةروةردطار و ثيَغةمبةر و ئاين 
 ؟ وة دةبيَت ضيشيان لةطةَلدا بكريَت .

ا هل يفةرموويَت : ئةويش لة وةآلمدا دة خرج من ملة اإلسالم َمْن يسبُّ الذات اإلهلية ـ)) أمَّ

 عن جواب ؛ ألنَّه هو الكفر الذي ذرَّ قرُنه . ى سؤال فضالً ـحتاج إلـ، هذا بال شك ما ي

مناسبة : أنَّ َمْن صدرت منه كلمة الكفر له حالة ـي مثل هذه الـولكن الذي يمكن أن ُيقال ف

 أنَّه ال يدري ما يقول . وإمَّا أن يعني ما يقول . اإمَّ ن :ـمن حالتي

                                                
(1)

 ( . 297ريط رقم : ـي ، الشـهدى والنور : الوجه الثانـ) سلسلة ال 
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جواب السابق أنَّه كافر مرتد عن دينه .. ولو كان هناك حاكم مسلم ـى الـحالة األولـففي ال

 . « وهُ لُ تُ اقْ فَ  هُ نَ يْ دِ  َل دَّ بَ  نْ مَ  » : ه ، فهذا يصدق عليه قوله ـا أنزل اللَّ ـحكم بمـي
ه ـ لكنه مثل القاديانية ـ أنكر أن ـحمداً رسول اللَّ ـه وأن مـإال اللَّ اً يشهد أن ال إله ـلو أن مسلم

رورة ، ما ـخاتم األنبياء ، هذا يقتل .. ألنه أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالض حمد ـيكون م

 ى آخره .ـ.. إل ه ـبالك من سب  الذات اإلهلية !! ما بالك من سب  رسول اللَّ 

 ى إذا كان يعني ما يقول .ـحالة األولـي الـداً وأنه يقتل ردًة .. هذا فر مرتـفال شك أن هذا يعتب

ا إْن كان ال يعني ما يقول ، فهذا ال ُبدَّ من ش  يء من التفصيل :ـأمَّ

ا أْن يكون أعجمي   1  يقول كلمة عربية ال يفقه معناها وهي كفر . اً ـ إمَّ

ربية ومعاد يفقه ؛ فيتكلَّم بكلمة الكفر وهو ال ي اللغة العـنس اً ـجمْمْستَع اً ـ أو أْن يكون عربي   2

 ها كلمة الكفر ... .ـَّيفهم أن

 مرتدُّ وحكمه القتل .ـفَمْن نطق بكلمة الكفر وهو يدري ما يقول فهو ال

َقة فـوَمْن كان ال يدري لسبب أنَّه ل معنى الذي تضمنه كالمه ... ، أو قال ـي الـم يعرف الدِّ

ي ـهذه صورة أخرى ـ فهو ال يكفر ، وف اً يقول ، ولكنَّه قاهلا وهو مضطر   كلمة الكفر وهو يدري ما

يَمانِ  ]:  ـى الَعَتَـ ذلك نزل قوله  ْكرِهَ َوقَلْبُُه ُمْطَمئِنٌّ بِاْْلِ
ُ
 . (1) ... (( ( 106) النحل :  [ إَِلذ َمْن أ

ثةروةردطار زات و خودى واتة : ئةما سةبارةت بةوةى كة ئايا ئةو كةسةى كة جنيَو بة 
انيَكى تيَدا نية ، و ثيَويست بةثرسيار ئوممةتى ئيسالم دةردةضيَت ، ئةوة هيض طومدةدات لة

 وةآلم بكات !!! ضونكة ئةوة كوفريَكة شاخى ليَدةركةوتووة .ناكات ض جاى ثيَويست بة
ى بةآلم ئةوةى كة دةتوانريَت لةم جؤرة باسانةدا بووتريَت ئةوةية كة : ئةو كةسةى كة ووتة

 كوفرى ليَدةكةويَتةوة يةكيَك بةم دوو بارةى هةية :
 يان : دةزانآ ضى دةَليَت . وة يان : نازانيَت ضى دةَليَت .

                                                
(1)

 ( . 743ريط رقم : ـهدى والنور : الوجه األول ، الشـ) سلسلة ال 
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 شووة ـ ئةويش ئةوةية كة كافرة وآلمةكةى ثيَةارى يةكةمدا ـ وـببيَطومان لة
بكات كة  ثاشطةزبووةتةوة لة ئايينةكةى ... وة ئةطةر كاربةدةستى موسَلمان هةبيَت حوكم بةوة

خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، دةبيَت ئةو فةرموودةيةى ثيَغةمبةرى خواى لةسةر جيَبةجآ 
 بكات كة فةرموويةتى : ئةو كةسةى ئايينةكةى خؤى طؤرِيةوة ، ئةوا بيكوذن .

ه ـ)) ال إله إال اللَّ  : بَليَتيةتومان بيَنيَت واقاديانى ـ ش كةسيَكىئةطةر موسَلمانيَك ـ وةكو 

ئةمة  كؤتا ثيَغةمبةرة ،  حمد (ـ) م، بةآلم نكوَلى لةوة دةكات كة  ه ((ـحمد رسول اللَّ ـمو
ئايني ثيَويست بة بةَلطة ناكات ، و لةالى هةمووان دةكوذرآ ، ضونكة نكوَلى لةشتيَك كردووة لة

ةدات ؟!! زانراوة ، ئةى دةبيَت حاَلى ئةوة ضؤن بيَت كة ضنيَو بة زات و خودى خواى ثةروةردطار د
 بدات ... هةتا دواى . يان ئةوةى كة جنيَو بة ثيَغةمبةرى خوا 

ةزبوونةوةى دةكوذريَت ثاشطةزبوو دةذميَردريَت و لةبةر ثاشططومان لةوةدا نية كة ئةمة بة
 حاَلةتى يةكةمدا ئةطةر زانى ضى دةَليَت ... ئةمة لة

 بةهةنديَك رِوونكردنةوة هةية :بةآلم ئةطةر نةزانآ ضى دةَليَت : ئةمةيان ثيَويستى 
ـ يان ئةوةية كةسيَكى غةيرة عةرةبة ، و ووشةيةكى عةرةبى دةَليَت ، كةضى واتاكةى  1

 نازانيَت ، و ووشةكةش كوفرة .
ليَى تيَناطات ، و تةوةضووةةطةزدا ، بةآلم زمانى عةرةبى لةيادرِـ يان كةسيَكى عةرةبة لة 2

 ناشزانيَت ووشةيةكى كوفرية . ، ووشةى كوفر ديَتة سةر زمانى ، و
ية ، ئةو كةسة ثاشطةزبووةتةوة دةشزانآ واتاى ضكةسةى كة ووشةى كوفر دةَليَت ، وجا ئةو 

 حوكميشى كوشتنة .لةئايني و
ؤكاريَك ـ وةك ئةوةى ووردةكاى لةواتادا نةزانيَت وة ئةو كةسةش كة نازانيَت ـ لةبةر ه

بةر زةرورةت ووة ونازانآ ضى دةَليَت ، بةآلم لةكى كوفرى ووتووتةكةيدا ... يان ووشةيةلة
ى كافر نابيَت ، ووتةى خواى ثةروةردطاريش يَـ كة شيَوةيةكى ترة ـ ئةو كةسة ثووتوويةتى 

يَماِن  ]لةسةر ئةم جؤرة كةسانة دابةزيوة كة فةرموويةتى :  ْكرِهَ َوقَلْبُُه ُمْطَمئِنٌّ بِاْْلِ
ُ
 . [إَِلذ َمْن أ

وسوكايةتى بةخواى ثةروةردطار جنيودان  ئاشكرا دةبيَت كة : لةم ووتةيةوة ئةوة
 ئايني دةردةضيَت .ى لةيَكوفريَكى طةورةية وخاوةنةكةى ث ثيَغةمبةرةكةى و

 وة لةكاتى ثيادةكرن و حوكمدان لةسةر تاك و كةسى تايبةتدا :
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 ئةمة كافرة و جنيَو دةدات و بةئاطاشة لةوةى كة دةيَليَت ،يةكةم : سوكايةتى و
 ئيسالم .ثاشطةزبووةتةوة لة

جنيَو دةدات ، بةآلم بآ ئاطاية لةوةى كة دةيَليَت : ئةمةيان كافر نابيَت دووةم : سوكايةتى و
 و ناتوانريَت حوكمى ثاشطةزبوونةوةى بةسةردا بدريَت .

لة بار و حاَلى  جنيَو دةدات ، و دةشزانيَت واتاى ووتةكةى ضية ، بةآلمسآيةم : سوكايةتى و
ناتوانريَت حوكمى ثاشطةزبوونةوةى ا بووة ، ئةمةشيان كافر نابيَت ودـ ) اإلكراه ( ـىلزؤرةم

 . (1)بةسةردا بدريَت 
 جهل بأنَّ اللفظ الذي قاله أو الكالم الذي تكلَّم به هو سبٌّ (ـ) ال : كةواتة نةزانينى واتاى ووتة

دان لة بيانووة بؤ حوكم  السب  (جهل بحكم ـ) ال : ، نةك نةزانينى حوكمى سوكايةتى جنيَودان
ثآ ئةجنام بدريَت ، لةطةأل  ـآأل ئةوةى كة ئةو كارةى بةزؤرةملطةسةر تاكى ديارى كراو ، لة

 ئيمان . خواى ثةروةردطاريش زاناترة .ئارامى دأل و ثرى لة
وة هةر لةم بارةيةوة ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئةم ثرسيارةشى ئاراستةى دةكريَت 

)) وردت بعض اآلثار عند بعض األئمة وعن بعض الصحابة كخالد بن كة تيَيدا هاتووة : 

ى ـعل روه كفر ردة .. فهل هذاـمد بكفر شاتم الرسول واعتبـوبعض األئمة كاإلمام أح الوليد

ثيَشةوايان ، واتة : ضةندها ئةسةرمان ثيَطةيشتووة لة هةنديَك لة .. نرجو اإلفادة ؟ (( إطالقه 
و هةنديَك لة ثيَشةوايان وةكو ئةمحةد  هاوةآلنةوة ، وةكو خالدى كورِى وةليد و لةهةنديَك لة

                                                
ان ـر مضاد اإليمـه ورسوله كفر أكبـ: )) سب اللَّ  ي السلسلة الصحيحةـف ـ   هُـاللَّ هُمَحِـ رَ يـقال األلبان (1)

 ر (( .ـمعتبـال هرطـخرج للمتلبس من دائرة اإلسالم بوجود شـمن كل وجه ، وهو م

مستهزئ بالدين أو ساب الدين أو الرسـول ـ: ما حكم ال ـ  هُـاللَّ هُمَحِـ رَالرزاق عفيفي عبد و سئل الشيخ

 ره مـن أبـواب ـأو القرآن العظيم هل يكفر ولو كان جاهاًل ؟ فقال الشيخ عبدالرزاق : هذا الباب كغي

جهل ، فمعناه يعلم ـذر بالالكفر يعلم ويؤدب ، فإن علم وعاند بعد التعليم والبيان كفر . وإذا قيل : ال يع

 ( . 1/173 :احة الشيخ عبدالرزاق عفيفي ـ) فتاوى ورسائل سم(( ويؤدب وليس معناه يكفر 
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 بة ثاشطةزبوونةوة دةزانن كافريَتى ئةو كةسة دةكةن كة جنيَودةر بة ثيَغةمبةرى خوا باس لة
 ... ئايا ئةم باسة بة رِةهايى واية ... داواكارين سودمةندمان كةيت ؟

ى اإلطالق .. ـ)) ما نرى ذلك علوةآلمدا دةفةرموويَت : لةـ بة رِةمحةت بيَت ـ بةرِيَزيشيان 

رًا قد ـربية ، وقد يكون عن غفلة ، وأخيـجهل وعن سوء التـجاً عن الـفقد يكون السب والشتم نات

هذه الصورة : عن قصد ومعرفة فهو الردة الذي ال إشكال ـومعرفة .. فإذا كان بيكون عن قصد 

ر ـالتكفي ي عدمـرت إليها ، فاالحتياط فـفيه .. أما إذا احتمل وجهاً من الوجوه األخرى التي أش

 . (1) ر ((ـى التكفيـمسارعة إلـأهم إسالمياً من ال
جنيودان  وانةيةةلرِةها بيَت .. ضونكة واتة : نةخيَر وانابينم كة مةبةستيان بةشيَوةى 

خراثى ثةروةردةوة بيَت ، وة رِةنطة بةهؤى بآ ئاطاييةوة بيَت ، قسةثيَكردنةكة لةنةزانني و
ةطةر بةم شيَوةية بوو : زانينةوة بيَت .. جا ئوة دوايينيشيان رِةنطة بةمةبست وهؤكارةكةى ، 

بةآلم ئةطةر هيض كيَشةيةكى نية ، نةوةية ووو ، ئةو كاتة ثاشطةزبووبمةبةست وزانينى لةطةَلدا
ئيحتياتكردن دان ، ئةوا تةكفرينةكردن ورِووانة هةَلدةطرت كة ئاماذةم ثيَو هةر رِوويةكى ترى لة

 تةكفريكردنى .يسالمى ـ لةوةى كة ثةلةبكريَت لةتيَيدا ثيَشرتة ـ وةك بنةوايةكى ئ
 ليَرةدا هةمان ووتةى ثيَشوو دوبارة دةكريَتةوة كة : 

ى ، نةزانينى واتاى ووتةكةيةتى ، يَلة ووتةكةى ثيَشةوادا مةبةست ث جهل (ـ) النةزانني 
اتة : جنيَودان و ويش ، ) القصد ( ويست وة  نةك نةزانينى حوكمى جنيودان و سوكايةتى .
 . آـسوكايةتيةكة بةويستى خؤى بيَت نةك بةزؤرةمل

من  )) والفعل إذا آذى النبي ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن تيمية (ثيَشةوا 

م يقصد صاحبه أذاه فإنه ينهى عنه ويكون معصية ، كرفع ـر أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه ، ولـغي

عليه  ا يؤذيه وصاحبه يعلم أنه يؤذيه ، وأقدمـمـالصوت فوق صوته ، فأما إذا قصد أذاه أو كان م

، واتة : هةر كرداريَك  (2) مع استحضار هذا العلم ، فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل ((
                                                

 ( . 820ريط : ـشسلسلة الـهدى والنور ، )  (1)

 ( . 120/ 2:  علـى شاتم الرسول ، البن تيمية مسلولـ) الصارم ال (2)
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بآ ئةوةى خاوةنةكةى بزانيَت كة ئةزيةتى دةدات ، بة ئةطةر ئةزيةتى ثيَغةمبةرى خوا بدات 
ليَدةكريَت  (نةهى  )، وة خاوةنةكةشى مةبةستى ئةوة نةبيَت كة ئةزيةتى بدات ، ئةوا ياساغى 

بةتاوان دادةنريَت ، وةكو دةنط بةرزكردنةوة بةسةر دةنطيدا ، بةآلم ئةطةر مةبةستى ، و
شى دةيزانى كة ئةزيةتى خاوةنةكةشتانة بيَت كة ئةزيةتى دةدةن ، وئةزيةتدانى بيَت ، يان لةو 

ست دةكات ، ئةجنامى بدات لةطةأل بوونى ئةو زانينة ، ئةوا ئةو شتةية كة كوفر ثيَويدةدات ، و
 و كردةوةكان بةتاأل دةكاتةوة .

م يرد به ـ)) والكالم إذا ليش ـ بة رِةمحةت بيَت ـ فةرموويةتى :  ) ابن القيم (وة ثيَشةوا 

م يرد ـم يلزمه ما لـر معناه : لـقائله معناه ، إما لعدم قصده له ، أو لعدم علمه به ، أو أنه أراد به غي

، واتة : ووتة ئةطةر بيَذةرةكةى مةبةستى  (1) لذي أرسل به رسله ((ه اـبه كالمه . هذا دين اللَّ 
واتاكةى نةبيَت ، لةبةر ئةوةى كة مةبةستى ئةوة نةبووة ، يان : لةبةر نةزانينى بؤ ئةو واتايةى 

ووتةكةيدا واتايةكى ترة جطة لةواتاكةى خؤى ، ئةو كاتة خوازيارى يان : مةبةستى لة ، وة
 ووتةكةى مةبةستى نية . ئةوةى ناخريَتة سةر كة

ةت رِوو بؤضوونى ثيَشةوا ئةلبانية ـ بة رِةمحةم بةشةدا دةَليَم : ئةمةى خرايةكؤتايى ئلة
ايةبةرزى ئيسالم : كة جنيَودان زايانى ثبيَت ـ كة تيايدا هاودةنطة لةطةأل ثيَشةوايان و

 رِوو .زانيوة ، بةو شيَوةيةى كة خراية ثاشطةزبوونةوةوسوكايةتيان بةكوفر و
 
 
 

     
 
 
 
 

                                                
(1)

 ( . 403 / 4: ، البن القيم ن ـموقعيـعالم الإ)  
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 ؟! و بؤضى ، رِةواج بةم تؤمةتانة دةدات ىَك
 

، بةَلكو ئةو كارة دزيَوة هةر تؤمةتباركردن و تواجندان كار و سيفةتيَكى نوآ نية  سيفةتى
نى رِةوايى وةكو ضةكيَك بةكاريانهيَناوة بؤ ضةواشةكارى بةرهةَلستكارالةكؤنةوة هةية وطومرِايان و
 مةرامةكانيان !!!ندنى كةسايةتيةكان ، بؤ طةشنت بةشيَواوئاوةذووكردنى رِاستيةكان ، و

نةوةستاوة كة رِووبةرِووى تةنها زانايان بيَتةوة ، بةَلكو ئةم كارة تةنانةت بةرِيَزترين  لةوةشدا
ت ـ ة ثيَغةمبةرانن ـ صةآلت و سةالمى خوايان لةسةر بيَستكراوةكانى خواى ثةروةردطار ـ كدرو

ة تانة و ليَى ثارِيَزراو نةبوون و دةمى تؤمةتبارانيان طةشتؤتآ ، و لةاليةن ئوممةتةكانيانةو
 !!!تؤمةتيان دراوةتة ثاأل 

ذا لَََنَاَك ِِف َضََلٍل ُمبنٍِي  قَاَل يَا قَوِْم لَيَْس  ]دةووتريَت :   ) نوح (ئةوةتا بة ثيَغةمبةر  إِن
ِ َما ََل  ِِب َضََللٌَة َولَكِّن ِ رَُسوٌل  ْعلَُم مَِن اَّللذ

َ
نَْصُح لَُكْم َوأ

َ
ِ َوأ بَل ُِغُكْم رَِساََلِت َرّب 

ُ
ِ الَْعالَمنَِي  أ مِْن رَب 

 . ( 62ـ  59) األعراف :  [َتعْلَُموَن 
يَزةيان دةووت : بةم ثيَغةمبةرة بةرِ يش  ) صالح (قةومةكةى ثيَغةمبةر طةل و وة 

بَْت ثَُموُد بِانلُُّذرِ  ]قورئانى ثريؤزدا هاتووة : و لةهةروةكخراثةكارة ، كةسيَكى درؤزن و َكذذ
 ِ ِْكُر َعلَيْهِ مِْن بَيْن لِِْقَ اَّل 

ُ
أ
َ
ا مِنذا َواِحًدا نَتذبُِعُه إِنذا إِذًا لَِِف َضََلٍل وَُسُعٍر  أ بََّشً

َ
نَا بَْل ُهَو َفَقالُوا أ

َِشٌ 
َ
اٌب أ  . ( 25ـ  23) القمر :  [َكذذ

بةهةمان شيَوةى ئوممةتانى تر بة ثيَغةمبةرةكةيان  يش  ) هود ( ثيَغةمبةر وة قةومى
 . ( 54) هود :  [إِْن نَُقوُل إَِلذ اْعََتَاَك بَْعُض آلَِهتِنَا بُِسوٍء  ]دةووت : 

يان دةووت : ئةم دوو  ) موسى (و  ) هـارون (وة دار و دةستةى فريعةونى سةركةشيش بة 
سةرطوزةشتةياندا بؤى زن ، هةروةكو خواى ثةروةردطار لةجادووباخوا ساحر وثيَغةمبةرة بةرِيَزةى 

ْن ُُيْرَِجاُكْم مِْن  ]طيَرِاوينةتةوة كة دةفةرموويَت : 
َ
قَالُوا إِْن َهَذاِن لََساِحَراِن يُرِيَداِن أ

رِْضُكْم بِِسْحرِهَِما َويَْذَهبَا بَِطرِيَقتُِكُم الُْمثََْل 
َ
 . ( 63) طه :  [أ

وةكو هةموو ثيَغةمبةران ـ صةآلت و سةالمى خوايان لةسةر  تا ثيَغةمبةريش وة كؤ
ئوممةتةكةيةوة بةركةووتووة ، ت ـ بةشيَك لةو تاوانكاريةى دةرحةق كراوة وثريشكى ئةوةى لةبيَ
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ْحََلٍم بَِل اْفََتَا ]ى ووتراوة : يَقورئان بؤمان دةطيَريَتةوة كة ث ئةوةتا
َ
ْضَغاُث أ

َ
هُ بَْل ُهَو بَْل قَالُوا أ

لُوَن  وذ
َ
رِْسَل اْۡل

ُ
تِنَا بِآيٍَة َكَما أ

ْ
 ( . 5) األنبياء :  [َشاِعٌر فَلْيَأ

نذُهْم َيُقولُوَن إِنذَما ُيَعل ُِمُه  ]قورئانى ثريؤزدا ـ لةم بارةيةوة ـ هاتووة : وة هةر لة
َ
َولََقْد نَْعلَُم أ

ْعجَ 
َ
ِي يُلِْحُدوَن إَِِلْهِ أ  . ( 103) النحل :  [َِمٌّ وََهَذا لَِساٌن َعَرِّبٌّ ُمبنٌِي بََّشٌ لَِساُن اَّلذ

سةالمى جا لةبةر ئةوةى زانايان وثيَشةوايانى ئيسالم بةمرياتطرى ثيَغةمبةران ـ صةآلت و
توانج  نةبوون لةتؤمةت باركردن و يَن دةبينني : ئةوانيش ثاريَزراوخوايان لةسةر بيَت ـ دةذميَردر

سةردةمةكان بيانوو و هؤكارى خؤى هةبووة بؤ سةردةميَكيش لة ، و هةر ليَدان ، و درؤ بؤ كردن
 ئةو تؤمةتباركردن و تواجندانانة .

منووى زيندوو كة لةم نووسينةدا باسى ليَوة بكريَت ثيَشةوا ئةلبانية ، كة نةزانكاران و 
 الريَبووان هةوَلى ئةوةيان داوة تانة و تواجنى ليَبدةن ، و جاريَك بةوةى كة :

 . ((! ... !! (مةرجةئةية !!!  )ئةَلبانى لة حاكميةتدا غوالتى  ))يةكيَكيان دةَليَت : 
 . ((كاريطةرى ئريجائى كةوتووةتة سةر !!!  ))وة دووةميان : بةوةى كة ووتوويةتى : 

 . ((ئريجائى تيَداية !!!  ))وة ئةوى تريان دةَليَت : 
ا هيض بنةوايةكى زانستيان نية جطة رِاستيدكة لة تروة سةدةها تؤمةتى ناقؤآل و بآ بنةوا 

ـ ووتةكانى ئةم فةرموودةناسةى سةردةم بؤ هةنديَك لة ةيانلةطومان وليَكدانةوةى ستةمكار
ـ بةو جؤرة كةسانة  ئيَمةش، هةروةكو لةثرس وباسى طومان و تؤمةتباريةكانيان خرايةرِوو ـ 

 :ـ دةَليَني يان ووتراوة ؤنراوةية سةبارةت بةيةكيَكهةروةكو ئةم ضةند ديَرِة ه
 ِديــلْلُمْقتَـ ـْدَوةً ــُد جهَلَك قُ ــَدا        أَُتِريــاَذا َبــــِه َمـــــي َغيِّ ـاِدراً فِ ـــــاَس ـيَ 

يِـّـــمَ ُة اإْلِ ـــــالَفَ َخ ــا مُ هَ يْ فِ       اطٌِل  َي بَ ي هِ تِ تَُك ( الَّ قَ اَبْت ) َحِقيْ َخ   دِ ـــاِم السَّ

 اِحـدِ َج  ِل ُسوٍء َفْلتَِخْب ِمنْ أَهْ  ِمنْ         َرٍة ــــي ُزمْ ـداً فـــاحِ ــاَج ْرَتـُه يَ ـَأَحَش 

ِدي ْذَهبَُك ـمَ اَهُة الَْفْحَوى وَ فَ تَ وَ      ٌر    ـــاهِ ِحْقُد َنْفِسَك ظَ اُء وَ ُهـرَ ـا الْ هَ يْ فِ   الرَّ

 ِد ؟ــــَأْوَح  ٍل َأْم بأَْمـرٍ ـوْ ـِد قَ ِديْ ــَج بِ     ًة     ـاهَ ــفَ يَْت َس ْل َأتَ ــهَ ا َأَضْفَت وَ ـاذَ مَ 
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ساَلى تةمةنى ثرِ  بةراستى ئةوةش ستةميَكى زؤر طةورةية لةو زانا بةرِيَزة كة دةيةها
بريوباوةرِى ئةهلى سوننة و  ، و تزانستى تةرخانكردووة بؤ بآلوكردنةوة وسةرخستنى سوننة

خاَليَكى تؤمةتباركردنةش دةطةرِيَتةوة بؤ  سةلةفى صاَلحى ئةم ئوممةتة ، هؤكارى سةرةكى ئةو
حمد ـ) مزانى ئوصوَلى ثيَشةوا وشةرع ةكانى ئةم سةردةمة ، وطرفتزؤر طرنط كة يةكيَكة لة

ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ئاماذةى ثيَداوة لة ووتةيةكى زيَرِينيدا كة سةبارةت بة  ن (ـبن صالح العثيمي
َبعَض الناِس ُيريُد أن  )) لكنَّ ئريجا فةرموويةتى ، و تيَيدا هاتووة : رائةتى ثيَشةوا ئةلبانى لةبة

رهم اللَّ ـا لـه بمـَر عباَد اللَّ ُيكفِّ  عي أنَّ من َخالفُه فـم ُيكفِّ ِر فهو ُمرجئيٌء ـ ـي هذا التَّكفيـه بِه ، ُثمَّ َيدَّ

َلك هةن ئةيانةويَت ، بةندةكانى خواى خةبةآلم هةنديَك ، واتة :  (1) هتاناً ـ ... ((ـَكِذباً وُزوراً َوبُ 

                                                
َلِفيَّة ، َرَقم : ـمَ ـُمَكالَ  ِريِط :ـي َش ـا فِ ـ) َكمَ  (1)  السَّ

ْعَوةِ َجالِس ـ، إْصَدار : َمـ 4ات َهاتِِفيَّة َمَع َمَشايِخ الدَّ

 ( . ـم 2000/ 12/6اَن ذلَِك بَِتاِريِخ : َجَزائِِر ، َوكَ ـاِج َوالتَّْوِزيِع ـ الُهَدى لإِِلْنتَ ـالْ 

فاأللباني وابن ب از يف عص رنا كاإلم ام أمح د     : ))  ـ  هُـاللَّ هُظَفِـ حَي ـمدخلـبن هادي الحمد ـوقال الشيخ  م

ـ تَ هِاللَّـ  ةُمَـ حْرَــ فَ ، وما زلـت أقـول ذلـك ،  وإسحاق ابن راهويه يف عصرهما ـ هِيْلَعَ هُانُوَضْـ رِى وَالَعَ وال ي تكلمم يف  نعـم ،  ا ـ  مَ

أمّا جد فيها العلم والفائدة ، ـى بعض تـى ردود بعضهم علـ.... فأهل العلم إذا نظرت إل األلباني إالم مريض

فغالب الذين يتكلممون يف الشيخ ويرمونه بهذا هم كما قال الشيخ حمم د   أي : اب ن    ،  هؤالء أهل السفه وأهل األهواء

ـ لَعَ هِاللَّ ةُمَحْـ رَالعثيمني  ...  ويريدون التوصل إىل ما هم عليه بهذا الك الم !!!  : هم ممن ينتحلون النحلة التكفريية ـ  هِيْ

وإنّم ا أرادوا أن يتوصّ لوا إىل م رادهم    ،  هؤالء يقال فيهم جمرمون شياطني اإلن س ؟  هؤالء ماذا يقال فيهموهكذا ، 

زعت اهليبة خلت القلوب ، فإذا خلت القل وب  فإذا انت!! ! ونزع هيبتهم من قلوب الناس العام! !! بإسقاط أهل العلم

ــ، وال متكمن هؤالء أن يغرسوا فيها ما شاؤوا وأن يقولوا ما شاؤوا ــحمد للَّ حمي ة ـه منصـور والعقيـدة مــه ديـن اللَّ

ء لدينه فـه يـواللَّ ، حروسة ـوم ر العـام ـ ـمنبـ) منابر أهل السلفية ـ الره ... (( ـي كل  زمان ومكان من ينصـهي 

ة للشـيخ ـي األلبانــر اإلسالمي العام ، ال يـتكل م فــمنبـال ة ومنهجيـ  ي إال  مـريض ، نقـالً عـن : رشيـط مسـائل فقهيـ 

 ( . ـ هُاللَّ هُظَفِـ حَي ـمدخلـحمد بن هادي الـم
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ى كافر نةكردوون ، ثاشان ديَت بةدرؤ يَةن ، بةوةى كة خواى ثةروةردطار ثثةروةردطار تةكفري بك
 بوهتانةوة دةَليَت : ئةوةى ثيَضةوانةى بيَتةوة لةو بةكافركردنةدا ، ئةوا مورجيئةية !!!و

درؤيانةى كة  سةر نيَهيَنى ئةو تؤمةت و دةخاتةبةرِاستى ئةم ووتةيةى ئةم ثيَشةواية ثةجنة 
كاتيَكداية كة ثةرتوك و ووتةكانى ئةلبانى ةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ، لةدةدريَتة ثاأل ثيَشةوا ئ

بريوباوةرِة طومرِاكارةكانيان محةت بيَت ـ ثيَضةوانة بوونةوة ودذايةتى كردنى بؤ ئريجا وـ بة رِة
 ئامسانيَكى ساماَلى بآ هةورادا ديارة .لة نيَوةرِؤ ومانطى ضواردة وةكو خؤرى

نووسراو و ووتةكانى ، وةكو درِكى لةوةداية كة ثيَشةوا ئةلبانى بة كةواتة نهيَنى ئةم كارة
ضاو و زةرِنةقوتةى قورِطى ئةوانة بووة كة دةيانةويَت خةَلكى موسَلمان بةكافر بزانريَت بآ ئةوةى 

رِيَطرةكانى تةكفرييان تيَدا هةَلبطريدريَت ، و وةكو جارى كة مةرجةكانى تةكفرييان تيَدا بيَت ، و 
 !!انانيان بةتاوان تةكفري كردووة !جاران و ثيَشةنة خةوارجيةكانيان موسَلم

وةندة الوازن باس كردنيان بةسة درؤيانة دةكةن !!! بةآلم ووتةكان ئةبؤية ديَن وئةم تؤمةت و
ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كة  مجذوب (ـحمد الـ) مثيَويستيان بة بةرثةرضدانةوة نية ... شيَخ  و

باسى دةكريَنة سةر ئةو ثيَشةواية و لةوةسفى ئةم هيَرشانةى كة مامؤستاى زانكؤ بووة لة
 : (1)ضاكةكانيدا فةرموويةتى 

ْيِخ ُتنِْصُفُه        َفَقـْد َطَغى اْلـَجْوُر َحتَّى فِـي   اْلـَمَواِزْينِ َقاُلوا َأاَل ِمْن كِْلَمــٍة فِـي الشَّ

                                                                                                                                      

باإلرج اء  الش اهد أنَّ ه ذا اهل ذيان اآلن    : ))  ه ـ ـاللَّـ  هُظَـ فِـ حَي ـمدخلـوقال العالمة الشيخ ربيع بن هادي ال

ويشاركونهم إىل حد بعيد ، يش اركونهم يف احلق د عل ى أه ل     ،  حيملون روح اخلوارج هؤالء:  واإلرجاء وفالن مرجيء

 ـىتعليـق علـ، و [وكـذلك جعلنـاكم أمـة وسـطًا  ]ي التوحيـد ـ(( ) كلمة فـ السنّة والكذب واالفرتاء عليهم

العالمـة ربيـع بـن هـادي  شـيخال، وأصل الكتاب : لقـاء مـع  86 جديدة ، صـحدادية الـال الـبعض أعم

 ( . 21/12/1425 :ي ـي فـمدخلـال

 . ( http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002) :  الرابط

(1)
ها إبـان رئاسـة ـامعة اإلسـالمية ) قالــجــي الـاألسـتاذ فـ ــ  هُـاللَّـ  هُمَـ حِرَــ  ذوب ـمجــد الـحمـالشيخ م 

 ( . 289ص ،  1اء ومفكرون عرفتهم : م ـللجامعة اإلسالمية ، عن : كتاب علم ـ هُـاللَّ هُمَحِرَـ مفتي ـال

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=318002
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ُغَها         َعْقــٌل َيـَرى اْلـَحـقَّ فِـي ظِلِّ اْلَبـَراِهْيـنِ  ْت َعَلــْيـــِه ُحـــُروٌب اَل ُيَســوِّ  ُشنَـّ

ــــاِم َعــْن َخْيـِر النَّبِيِّْيـ ُث الشَّ ـــُغــُه         ُمـَحــــدِّ  نِ َفُقـْلُت : َفـْوَق َثنَــــائِـي َمـــــا ُيَبلِّ

ُه اْلـِجـــْيـَل لِْلـَوِحي اْلـَجلِــيِْل َيـٌد          َمـــــا إِْن ُيَكـابُِر فِْيـــــَها َغْيـُر َمْفُتـــــونِ   َوَردُّ

 َوَحــْسُبـــُه َأنـَّـُه َهـــزَّ اْلُعـــُقـوَل َوَقـــْد         َباَتْت ِمَن اْلـِحـْجــِر َوالتَّْقلِْيِد فِـي ُهونِ 

 ْصَبَحــْت َذاَت َوْعــي َلْيَس ُيْعِجـُزُه         التَّْميِــْيُز َمــا َبْيـَن َمْفــُروٍض َوَمْسنُــونِ َفأَ 

ــُه         َو َرُسـوُلـــُه َوِســَواُه َمـْحُض َتـْخِمـْيـنِ  ْحـَمــــِن َبَيـنَـّ ْيُن ِســـرٌّ ِمـَن الـرَّ  َوالـدِّ

 َليِْس فِـي َيِدِهـْم         إاِلَّ ِرَواَيــــــُة َمـْجــــــُروٍح لِـَمـــْوُهــونِ َحيَاَرى  واْلـَجاِمُدونَ 

ْعُر فِـي َرُجـٍل          َيْدُعــــــوُه َحتَّى ِعـ ْينِ ـَفَمـا َعَسى َأْن َيُقوَل الشِّ  ـَداُه َنـاِصـَرالـــدِّ

 ـُه           َوَقــــْد َفَشــــا َفْضــُلـُه َبْيـَن اْلـَمــاَليِْيـنِ َوَأيُّ َخْيـــــــٍر إَِذا َفـــــْرٌد َتـَجـاَهــــلَ 
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 دةرئةنجام و دوا ويَستطةى ئةم ليَكؤلَينةوةية
 

دةرئةجنام و دوا ويَستطةى ئةم طةشتة زانستية : كورتةباسيَك دةبيَت دةربارةى بريوباوةرِى 
اكانى ، ئةوةش لة رِوانطة و بة رِةمحةت بيَت ـ سةبارةت بة ئيمان و بنةوثيَشةوا ئةلبانى ـ بة 

ى طةشتووة ، كة لة شيَوةى ضةند خاَليَكدا و بة يَامانةى كة ئةم ليَكؤَلينةوةية ثئةو دةرئةجن يَىث
 كورتى دةخريَنة رِوو ، ئةوةش بةم ثيَيةى خوارةوة :

كردةوة ، ةت بيَت ـ بريتية لة : ووتة وةمحالى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِ: ئيمان لة يةكةم
 ووتةى دأل و ووتةى زمان ، كردةوةى دأل و ئةندامةكان .

: ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ كردةوةكانى رِووكةش ـ سةرةرِاى كردةوةكانى  دووةم
 دأل ـ بة بةشيَك لة ئيمان دةزانيَت .

نيَوان رِووكةش و دَلى تؤأل هةية لة ثةيوةنديةكى توند والى ئةم زاناية : : لة يةميَس
 مرؤظدا ، بةزيادبوننى ئيمانى دأل رِووكةش زياد دةكات و بةكةمبونيشى كةم دةبيَتةوة .

كةم دةكات ، زيادبوونى بانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ زياد والى ثيَشةوا ئةلان لة: ئيم ضوارةم
 كةمبوونةوةيان .بةهؤى زيادبوونى كردةوةكانة و كةمبوونةوةشى بةهؤة 

 ) اإلستثناء (: ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةو باوةرِةداية كة هةآلويَردن  ثيَنجةم
ئةطةر خواى ثةروةردطار  ئيماندا دروستة ، واتة : باوةرِدار دةتوانيَت بَليَت : من باوةرِدارملة

 . ( هُ ـاللَّ  اءَ َش  نْ إِ  نٌ مِ ؤْ ا مُ نَ ) أَ سةر بيَت ويستى لة
: ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ لةو باوةرِةداية كة : نةكردن و تةرك  ةشةمش

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 .

سةلةفى ـ وةكو هةموو زانايانى ثيَشني و ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت:  حةوتةم
ئةندامةكانى لةش نى طشتى بؤ كردةوةكانى رِووكةش وكردـ بة رِةمحةت بن ـ نةكردن وتةركصاَلح 

 دةم كاركردنيدا نةبيَتكة ماوةيةكى دريَذ مبيَنيَتةوة وهيض رِيَطر وبةربةستيَكيش لةبةرـ ئةطةر كةسة
ة ووتنى شايةتوومانةكةيان ـ بة كوفر دةزانيَت ، و خاوةنةكةى لةوانة نابينيَت كة سودمةنددةبن ل

 ئةطةر بةو شيَوة مبرن ، بآ ئةوةى هيض كردةوةيةكى ضاك ئةجنام بدةن .
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: ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ دةَليَت : كوفر تةنها بة بريوباوةرِ نية ،  هةشتةم
بة  )! واتة : كوفر حةصر ناكات تةنها لة رِ و كردةوة و ووتة رِوودةدات !!باوةبةَلكو بة بريو

 . ( ِق يْ دِ ْص في التَّ ب = نَ يْ ذِ كْ التَّ درؤدانان : 
: جؤرةكانى كوفر لة الى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ شةش جؤرن :  نؤيةم

 ( ادُ نَ عِ ) الْ سةركةشى و،  ( ودُ ُح ُج ـ) الْ نكوَليكردن ، وئينكار و ( ُب يْ ذِ كْ ) التَّ كوفرى بةدرؤدانان 

 . ( كُّ ) الشَّ ، و طومان  ( اُق فَ ) النِّ ، و دوورِووى  ( اُض رَ عْ ) اإْلِ ، و ثشت هةَلكردن 
ريةكان خؤيان بؤخؤيان كوفرن : ثيَشةوا ئةلبانى بؤضوونى ئةوةية كة : كردةوة كوف دةيةم

 دأل . طةأل ئةوةشدا نيشانة و بةَلطةشن لةسةر كوفرى، لة
 ( رِ فْ كُ الْ  ُد ْص ) قَ الى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ مةبةستى كوفر : لة يانزةيةم

سةر تاكةكان ، بةَلكو ئةوةى كة ثيَويستة تةنها بوونى مةبةستى ثيَويست نية بؤ حوكمدان لة
 !! ( يِّ رِ فْ كُ الْ  لِ وْ قَ الْ  وْ أَ  اْلُكْفِريِّ  لِ عْ فِ الْ  ُد ْص ) قَ  كةيةكردةوة يان طوفتارى كوفرية

: ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ جنيودان و سوكايةتى كردن بة خواى  زةيةمدووان
و ئايينةكةى بة كوفر دةزانيَت ، بطرة دةَليَت : كوفريَكى  ثةروةدطار و ثيَغةمبةرةكةى 
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 طرنطترين سةرضاوة و ذيَدةرةكانى ئةم ثةرتوكة

 
ه بن ـداللَّ ـلدكتور عبتأليـف ا،  د نق ة عرا و تيميي مصنفات شيخ اإلسالم ابن  ة ف مرجئ راء الآ   1

 1،  ـم 2007هـ ـ  1428ى ـر ـ الرياض ، الطبعة األولـد ، دار التوحيد للنشـحمد بن عبدالعزيز السنـم

 جلد .ـم

ه بن ـه عبيداللَّ ـي عبداللَّ ـ، ألب مذمومة جانبة الفرق ال ريعة الفرقة الناجية وم   اإلبانة عن ش 2

حقيق : ـ، تهـ  1418ر : دار الراية ـ الرياض ، الطبعة الثانية ، ـي ، الناشـحنبلـري الـبن بطة العكبحمد ـم

 جزء . 3ي ، ـه آدم األثيوبـان عبداللَّ ـد . عثم

:  ي اليمني )تـه الشوكانـحمد بن عبداللَّ ـي بن مـمحمد بن علـل،  أدب الطلب ومنتهى األدب   3

:  الطبعة،  روتـلبنان / بي ـ: دار ابن حزم  رـالناش،  حيـريـحيى السـه يـعبداللَّ :  محققـال،  ( هـ1250

 .جزء  1ـ ، م1998 ـهـ 1419،  ىـاألول

حقيق : ـي ، تـي الشوكانـحمد بن علـ، لإلمام م حق من علم األصول حقيق ال ي ت   إرشاد الفحول إل 4

ي الدين صالح ـميس والدكتور ولـ: الشيخ خليل ال مد عزو عناية ، دمشق ـ كفر بطنا ، قدم لهـالشيخ أح

 جزء . 2،  ـم1999هـ ـ 1419 1 ي ، طـر : دار الكتاب العربـفرفور ، الناش

 هُمَحِـ رَي ـرالدين األلبانـحمد ناصـ، للعالمة الشيخ م خريج أحاديث منار السبيل ي ت   إرواء الغليل ف 5

 . ـم1985هـ ـ  1405مكتب اإلسالمي ، الطبعة الثانية : ـر الشاويش ، الـراف : زهيـبإش ـ هُـاللَّ

... لفضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو  ان والكفر ي مسائل اإلمي   أسئلة وأجوبة ف 6

 اء .ـاللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلم

 جزء . 2 ر ،ــ مص رىـمكتبة التجارية الكبـر : الــ لإلمام الشاطبي ، دار النش   االعتصام 7

ـ  ـي ، الناشـاعيلـمد بن إبراهيم اإلسمـبكر أح ـي، ألب حديث   اعتقاد أئمة ال 8 ر : دار العاصمة

 .جزء  1خميس ، ـمن الـحمد بن عبد الرحـحقيق : مـهـ ، ت 1412ى ، ـالرياض ، الطبعة األول
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مد بن ـ، ألح حديث ال ى مذهب السلف وأصحاب ى سبيل الرشاد عل هداية إل   االعتقاد وال 9

حقيق : ـ، تهـ  1401ى : ـروت ، الطبعة األولـجديدة ـ بيـر : دار اآلفاق الـن البيهقي ، الناشـحسيـال

 جزء . 1مد عصام الكاتب ، ـأح

حكمي ، ـمد الـحافظ بن أحل، ل منصورة منشورة العتقاد الطائفة الناجية ال   أعالم السنة ال 10

ر : وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ـ ـ، الناش 2 طي ، ـحقيق حازم القاضـت

 جزء . 1،  143هـ ، عدد الصفحات : 1422ر : ـمملكة العربية السعودية ، تاريخ النشـال

ر : ـخطيب البغدادي ( ، الناشـي البغدادي ) الـمد بن علـبكر أح ـيبأل،    اْقتِضَاءُ اْلعِْلمِ اْلعَمَلَ 11

 جزء . 1ي ، ـرالدين األلبانـحمد ناصـحقيق : مـهـ ، ت 1397 ،  4 روت ، طـمكتب اإلسالمي ـ بيـال

، مراجعة : فضيلة  ان ي مسمى اإلمي جوارح داخلة ف ال ال ي أن أعم   أقوال ذوي العرفان ، ف 12

 ي .ـه السنانـ، تأليف : الدكتور عصام بن عبداللَّ  ـ هُـاللَّ هُظَفِحَـ الشيخ العالمة صالح بن فوزان الفوزان 

 عبد العزيز بن ريس الريس .،  ي واإلرجاء   األلبان 13

ر: ـي ، الناشـرالدين األلبانـحمد ناصـحقيق : مـلشيخ اإلسالم ابن تيمية ، دراسة وت،  ان   اإلمي 14

 . ـم1996 ـهـ  1416خامسة ، ـان، األردن ، الـمكتب اإلسالمي، عمـال

حمود أبو سن ، ـحقيق : مـحليم بن تيمية ، تـمد بن عبدالـ، لشيخ اإلسالم أح ان األوسط   اإلمي 15

 جزء . 1هـ ، 1422ـ ى ـر  ـ الرياض ، الطبعة : األولـر : دار طيبة للنشـالناش

حمود آل ـمحمد بن مـ، ل رين معاص ان عند السلف وعالقتها بالعمل وكشف شبهات ال   اإلمي 16

 . ـم 2009 ـهـ  1430،  2 مملكة العربية السعودية ـ الرياض ، طـر ، مكتبة الرشد  ، الـخضي

 جزء .14روت ، ـمعارف ـ بيـر ، مكتبة الـاعيل بن كثيمـي الفداء إسـ، ألب   البداية والنهاية 17

 ي الفضل السكسكي .ـ، ألب ي معرفة عقائد أهل األديان رهان ف   الب 18

أبو  !! مرجئة يقول بقول ال ى من رماه بأنه ان ، والردّ عل ي اإلمي ي ف عقيدة األلبان  بيان  19

 . عبدالعظيم األثري
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د بن مـي الفيض مـ، ألب العروس من جواهر القاموس  تاج  20 اق الـحم  د بن عبدالرز  حسيني ، ـحم 

بيدي ، تـملق ب بمرتضـال  جزء . 40هداية ، ـر دار الـن ، الناشـمحققيـجموعة من الـحقيق مـى ، الزَّ

ـ  700) ي الدمشقي ـر القرشـاعيل بن عمر بن كثيـي الفداء إسمـ، ألب ر القرآن العظيم   تفسي 21

ر والتوزيع ، الطبعة : الثانية ـر : دار طيبة للنشـحمد سالمة ، الناشـمحقق :  سامي بن مـهـ ( ، ال 774

 جزء . 8،  ـم 1999هـ ـ 1420

 مكتب اإلسالمي .ـي ، الـرالدين األلبانـحمد ناصـ، للشيخ م   تلخيص صفة صالة النيب  22

، كتبه :  ي الدين ى أن ترك جنس العمل كفر ف ن عل مسلمي اع ال م ى إج ن إل   تنبيه الغافلي 23

 هـ .1421مد ابن عتيق ، ـمد بن عبدالعزيز بن حـلشيخ حا

راث ـر : دار إحياء التـمد األزهري ، دار النشـحمد بن أحـمنصور م ـي، ألب   تهذيب اللغة 24

 جزء . 15حمد عوض مرعب ، ـحقيق : مـى ، تـ، الطبعة : األول ـم 2001روت ـ ـي ـ بيـالعرب

محقق ـر السعدي ، الـمن بن ناصـ، لعبدالرح منان ر كالم ال ي تفسي من ف ر الكريم الرح   تيسي 25

 جزء . 1،  ـم 2000هـ ـ  1420 1 ر : مؤسسة الرسالة ، طـحق ، الناشـمن بن معال اللويـ: عبدالرح

حمد ـ، لطاهر بن م هالكني الفرق المييز الفرقة الناجية عن  ي الدين وت ر ف   التبصي 26

 1حوت ، ـال يوسف الـحقيق : كمـ، ت ـم1983،  1روت ، ط ـم الكتب ـ بيـر : عالـاإلسفراييني ، الناش

 جزء .

 مد بن سوف .ـي بن أحـي معاوية علـ، أب ان   التبيان لعالقة العمل مبسمى اإلمي 27

مد بن رجب ـمن بن أحـالفرج عبدالرح ـي، ألب   التخويف من النار والتعريف حبال دار البوار 28

 جزء . 1هـ ،  1399،  1ر : مكتبة دار البيان ـ دمشق ، ط ـي ، الناشـحنبلـال

نَِّة ال   التَّعْرِيفُ وَالتَّنْبِئَة 29 ْيِخ اإِلَمام ، َأَسِد السُّ ِد َناصـام مُ ـُهمَ ـ، بَِتْأِصيالِت الَعالََّمِة الشَّ ين ـَحمَّ ِرالدِّ

دِّ َعلَ ـي َمَسائِِل اإِليمَ ـف ـهُ ـرَحِمَهُ اللَّـ يِّ ـاألْلَبانِ  يِّ ـُمْرِجَئة ، الطبعة الثانية مزيدة ومنقَّحة ، بَِقَلِم َعلـى الـاِن ، َوالرَّ

 َحَلبِيِّ .ـَحِميِد الـيِّ ْبِن َعْبِدالـْبِن َحَسِن ْبِن َعل



 498   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

ر ـه بن عبدالبـعمر يوسف بن عبداللَّ  ـي، ألب واألسانيدي  معان موطأ من ال ي ال ا ف م   التمهيد ل 30

حقيق : مصطفى ـهـ ، ت 1387مغرب ، ـر : وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ الـالنمري ، الناش

 جزء . 22ر البكري ، ـحمد عبدالكبيـم مد العلوي ، ـبن أح

من ـ، لعبدالرح منيفة مباحث ال ة من الي ما احتوت عليه العقيدة الواسطي   التنبيهات اللطيفة ف 31

هـ ، عدد  1414ر : ـر : دار طيبة ـ الرياض ، تاريخ النشـر السعدي ، الطبعة : األوىل ، الناشـناص

 جزء . 1،  136الصفحات : 

حيى ـمن بن يـ، للشيخ العالَمة عبدالرح ي تأنيب الكوثري من األباطيل ا ف   التنكيل مب 32

حقيقه والتعليق عليه ـى طبعه وتـ، قام علهـ  1386ـ  هـ1313 ـى الَعَتَ هـاللَّ هُمَحِرَـ ي ـانـاليممعلمي  العتمي ـال

 ي .ـاأللبان الدينرـحمد ناصـ: م

رات ـي الـ)) رسالة فلقولِ أو الفِعلِ أو االعتِقاد با أنَّ الكفرَ يكُونُ   التَّوسُطُ واالقتِصَادُ يف 33 مكفِّ

ضها ـِمن ِخالِل أَقواِل الُعلِم القوليَّة والَعمليَّة اف ، قرأها وقر  قَّ اء (( بَقلم : علوي بن عبدالَقادر السَّ

 . ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَه بن َباز ـرها اإلمام َعْبدالَعزيز بن َعْبداللـى بطْبعَها ونْش ـوأوص

حمد بن ـ، تأليف األستاذ الدكتور م رح العقيدة الطحاوية ى ش جَليَّة عل   التوضيحات ال 34

 جزء . 3هـ ،  1429ى : ـجوزية ، الطبعة األولـخميس ، دار ابن الـمن الـعبدالرح

ر بن غالب ـحمد بن جرير بن يزيد بن كثيـجعفر م ـي، ألب   جامع البيان يف تأويل القرآن 35

ر : مؤسسة الرسالة ، ـ، الناشحمد شاكر ـمد مـمحقق : أحـهـ ( ، ال 310ـ  224ري ) ـي الطبـاآلمل

 جزء . 24م ،  2000هـ ـ  1420ى ، ـالطبعة : األول

:  محققـال،  ( هـ 321:  ت حسن بن دريد األزدي )ـحمد بن الـبكر م ـيألب،  مهرة اللغة ج   36

 . جزء 3،  م1987،  : األوىل الطبعة،  روتـبي ـن ـ: دار العلم للماليي رـالناش،  ر بعلبكيـرمزي مني

مد ـها : أحـ، رسالة تقدم ب هي بيان عقيدة السلف يف اإلميان باللَّ   جهود الشيخ األلباني ف 37

ي ـر ، فـاجستيـمـي جامعة تكريت لنيل درجة الـربية فـجلس كلية التـى مـجبوري ، إلـن الـصالح حسي

 العلوم اإلسالمية .
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نـ  ـجالليـر : دار الـي ، الناشـرالدين األلبانـحمد ناصـ، للعالمة الشيخ م   حكم تارك الصالة 38

 جزء . 1هـ ،  1412ى ـ ـالرياض ، الطبعة : األول

ر : دار ـي ، الناشـه األصبهانـمد بن عبداللَّ ـنعيم أح ـي، ألب   حلية األولياء وطبقات األصفياء 39

 جزء . 10 ،هـ  1405روت ، الطبعة الرابعة ، ـي ـ بيـالكتاب العرب

 ي حاتم رضوان حدادي الُبَلْيِدي .ـألب،  ي ى عقيدة الشيخ األلبان ي عل جان دفع الصائل ال   40

ي ، ـالدين األلبانـرحمد ناصـ، تأليف : العالمة الشيخ م مد أح مد عن مسند اإلمام   الذب األح 41

مملكة العربية ــ ال ر دار الصديقـروت ـ لبنان ، نشـر والتوزيع ـ بيـتوزيع مؤسسة الريان للطباعة والنش

 جزء . 1،  ـم 1999هـ ـ  1420ى ، ـالسعودية ، الطبعة األول

ه ـ، تقديم فضيلة الشيخ : صالح بن فوزان بن عبداللَّ    رفع الالئمة عن فتوى اللجنة الدائمة 42

ه بن ـه الراجحي ، و فضيلة الشيخ : سعد بن عبداللَّ ـالفوزان ، وفضيلة الشيخ : عبدالعزيز بن عبداللَّ 

 ري .ـم الدوسـحمد بن سالـميِّد ، تأليف : الشيخ مـعبدالعزيز آل ح

محقق : عادل ـهـ ( ، ال 676محي الدين النووي ) ت ـ، ل ن مفتي ن وعمدة ال   روضة الطالبي 43

 جزء . 8ر : دار الكتب العلمية ، ـحمد معوض ، الناشـى مـموجود ـ علـمد عبدالـأح

 1405ر: ـمكتب اإلسالمي ، سنة النشـر: الـ، للنووي ، الناش ن مفتي وعمدة الن    روضة الطالبي 44

 . جزء 12روت ، ـر: بيـ، مكان النش

حمد ـم شيخ العالمة، لل ي األم ة موضوع ة وأثره ا السيئ ف   سلسلة األح اديث الضعيفة وال 45

ممكلة العربية السعودية ـ، الرياض ـ ال معارفـر : دار الـي ، دار النشـحاج نوح األلبانـرالـدين بن الـناص

 جزء . 14،  ـم 1992هـ / 1412، الطبعة : األولـى ، سنة الطبع : 

حمد نارصالدين ـ، للعالمة الشيخ م يء من فقهها وفوائدها   سلسة األحاديث الصحيحة ، وش 46

 . ـم 2002ـ  ـه 1422،  1، طر والتوزيع ، الرياض ـمعارف للنشـمكتبة ال ـ هُـاللَّ هُمَحِـ رَي ـاأللبان

جموعة ـمحقق : مـمد الَذَهبي ، الـحمد بن أحـه مـ، لشمس الدين أبو عبداللَّ    سري أعالم النبالء 47

 جزء . 23ر : مؤسسة الرسالة ، ـراف شعيب األرناؤوط ، الناشـحققني بإشـم
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ر : دار الراية ـ الرياض ـالناشخالل ، ـحمد بن هارون بن يزيد الـمد بن مـبكر أح ـي، ألب   السنة 48
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 : ثيَرِستى سةرباسةكان
 

 الثةرِة                                                                                                                                           سةرباسةكان 
 ـــــــــ                                                                    ــــــــــــــــــ

 7     ....... ..................................................................................... رثيَشةكى نووسة
 25     ................................................................................... رِيَخؤشكارىدةستثيَك و

 27 .........................................كامةية ؟ . رِيَطةى ناسينةوةيانزانايان كيَن و يةكةم :
 30     .........................................كامةية ؟ بؤ ناسينةوةى زانايان ضية وطرنرتين رِيَطة  
 30     ...................................بآلوبوونةوة ....... بةربةآلوى و ( ةُ رَ هْ الشُّ وَ  ةُ اَض فَ تِ ) االْس  ـ 1

 31     ................................... ( ةُ ادَ هَ ) الشَّ سةريان  شايةتى زانايانى تر لةطةواهى و ـ 2

 35     ....................................................... ( ارُ ) اآلثَ بة شويَنةوار و ثامشاوةكانيان  ـ 3 
 37     ................................زانايان دةدات ؟ ..... تاوانى ئةو كةسةى كة توانج لة دووةم :
ة ، ئةوا ئةو ئاشكراكردنى ئةوةى : كة ئةطةر ووتةى زانايةك بؤضونى ترى خراث بطريَتةو سآيةم :

 41      .............................................بؤضونى ئةو زاناية دانانريَن ، تاكو ...بؤضوونة خراثانة بة
ابيَت بدريَتة ثاأل هيض كؤمةلَ باسيَكدا بكةويتة هةَلةوة ، نئةطةر زانايةك لةثرس و ضوارةم :

 47      .......................................طروثيَكى طومرِا كة كةوتوونةتة هةمان هةَلةوة ................و
انى زانايةك بؤ زانايةكى تر ، لةطةأل تانةدانى وحوكم نيَوان بةهةَلةدانجياوازى كردن لة ثيَنجةم :

 60     ....................................................تى بةرامبةرةكةى ......................دانى بةبيدعةكاريَ
نى سةلةفى لةنيَو فيَرخوازانى دانةبستنى دؤستايةتى ودذايةتى لةسةر جياوازى زانايا شةشةم :

 67      ..........بنةواكاندا هاودةنط بوون ..وسَلماناندا ، بةتايبةت ئةطةر لةمزانستى شةرعى و
 [ 178ـ  77 ]                       : جةند ليَكؤلَينةوةيةكمورجيئة و : بةشى يةكةم

 79     ............................................................زاراوةى شةرعدا مورجيئة لةزمانةوانى و
 79     .........................................................................زمانةوانيدا ...........مورجيئة لة

 81     ..........................................................................زاراوةى زاناياندا ...ورجيئة لةم
 85     .................................................................طروثةكانى مورجيئة ..........كؤمةأل و

 85    ................................................ ................... ة (ـَجْهِميَّ ـ) اليةكةم : جةهميةكان 
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اِميَّ دووةم : كةرِاميةكان   85      .................................................................... ُة (ـ) الَْكرَّ

 85      ............................................... ُة الُفَقهاِء (ـ) ُمْرِجئَ سآيةم : فوقةهاى مورجيئة 
 87      ...................................................... الى مورجيئةلةبنةواكانى لة هةنديَكئيمان و
ئيمان يةك شتة ئةوةى كة سةر طومرِاية كؤرِان لةالرِآ وروثة هةموو كؤمةَلةكانى ئةم ط يةكةم :

 87      ............................................................................................بةش بةش نابيَت !!! ...و
 89      ........ نةش كةم دةكات !!ووثة واية : ئيمان نةزياد دةكات ئةم طر بؤضوني دووةم :

دةَليَن : هيض ثةيوةنديةك نية لةنيَوان دا دَلثةيوةندى نيَوان رِووكةش و سةبارةت بة سآيةم :
 91      .......................................................!! ......... (كة دَليَتى  )ناوةوةى مرؤذدا رِووكةش و

امةكانى لةش ئةجنام دةدريَن ـ لةنويَذ ورِؤذوو وحةج و ئةنددةَليَن : ئةو كردةوانةى كة بة :ضوارةم 
 93      .........................................................................ئيمان ............. هتد ـ بةشيَك نني لة

ى لةش هيض طاريطةريةكى ئةندامةكانى خواى ثةروةردطار وتاوانكردن بةسةرثيَض : ثيَنجةم
 95     ..............................................!! لةالى ئةم طروثة طومرِاية سةر ئيمان وباوةرِ نابيَت لة

 99      ...........! ةكانى لةش كوفر ئةجنام نادريَت !ئةندام بةبنةوايةكى تريان :  شةشةم :
 101     ...............................................................................دوو تيَبيين : ....................

ئايني و ثيَغةمبةر كايةتى كردن بةخواى ثةروةردطار وسوـ موجيئة مةزهةبةكان جنيَودان و 1
، بةوة وةسف ناكةن كة كردةوةى كوفرى بن ، ئةوان دةَليَن : ئةو جنيَو و سوكايةتية خؤى بؤ خؤى كوفر 

 101     ....................................كوفر ، يان بةَلطةية لة سةرى ...نية ، بةَلكو بةَلطةية لةسةر 
رة كوفرانة بة كوفر ـ ئةو بؤضوونةى كة لة سةر موجيئة ئينكار دةكريَت : ئةوةية كة ئةو جؤ 2

كوفر هيضى تر هةَلناطريَت ، وةكو رِدا ، يان جطة لةباوةنازانن كة بةتةواوى ثيَضةوانةن لةطةأل ئيمان و
 102     ................و ئايني ، . جنيَودان و سوكايةتى كردن بةخواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةر 

،  ـ هُ ـاللَّ  اءَ َش  نْ ـ إِ لةالى ئةم طروثة الرِيَبووة : دروست نية باوةرِدار بَليَت : من باوةرِدارم  حةوتةم :
 103      ................. !!! ئايينى ئيسالموثاشطةزبوونةوةيان داناوة لةكوفر بةَلكوة هةنديَكيان بة

    :  بنةواكانىثيَناسةى ئيمان لةزمانةوانى وزاراوةى زانايان و
 108     ............................................................... ًة () لُغَ زمانةوانيدا ثيَناسةى ئيمان لة

 108     .........................، واتة : بةرِاست دانان ............... ( ُق يْ دِ ْص التَّ  )يةكةم : بة واتاى 
 109     ..........ةضى و وةرطرتنى شةريعةت .......دةربرِينى ملكدووةم : وة متمانة ثيَكردن و
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 112      .............................................. حاً (اَل طِ ) اْص زاراوةى شةرعدا ثيَناسةى ئيمان لة
 114     ..................... ..........................................................: لة ن بريتيةكورتى ئيمابة

 114     .................... ........................... ( ِب لْ قَ الْ  ُل وْ قَ واتة :  )بةشى يةكةم : ووتةى دَلة 

 114    ..................  ........................... ( ِب لْ قَ الْ  ُل مَ عَ واتة :  )بةشى دووةم : كردةوةى دأل 

 115    ................ ........................... ( انِ َس اللِّ  ُل وْ قَ واتة :  )بةشى سآيةم : ووتةى زمان 
 115     ............. ..............................ئةندامةكانى ......كردةوةكانى لةش و بةشى ضوارةم :

 118      ......................................................... ئيرجابةلَطة ومةرجةكانى بةريبوون لة
 118      ...........................دةكات ،  بوون بةوةى كة : ئيمان زياد وكةمباوةرِيةكةم : ووتن و

 119      .............................كردةوةية .....ئيمان ووتة و دووةم : ووتن وباوةرِبوون بةوةى كة :
 120     ....................سةر ئيمان هةية .تاوان كاريطةرى لةسآيةم : باوةرِبوون بةوةى كة : 

 121      .................باوةرِ بوون بةوةى كة : هةآلويَردن دروستة لة ئيماندا ، ضوارةم : ووتن و
 121      ...........ش رِوودةدات كردةوةى ئةندامةكانى لة: كوفر بةبةوةى  وونبثيَنجةم : باوةرِ

 123      .........................................................ئريجاوة .............نويَذ وثةيوةندى نةكردن بة
 130      ...........وثةيوةندى بةئريجاوة .........جطة لةوةى كة خوا دايبةزاندووة كردن بة حوكم

 140      ....باسة ..............................شةوا ئةلبانى سةبارةت بةم ثرس وضةند ووتةيةكى ثيَ
 140      ...................................................................................................ووتةى يةكةم 

 145      ..............ووتةى دووةم ......................................................................................
 147      .....................................................................................ووتةى سآيةم .............

 148      ..............ووتةى ضوارةم .....................................................................................
 152      ..........ةمحةت بيَت ـ ..............انى ـ بة رِدةرةجنام و ثوختةى ووتةكانى ثيَشةوا ئةلب

 153       ...............!!! . (ثةراويز  )ئاشكراكردنة طةجنيَكى تةكفريى نةزاناكارى توتى ئاسا 
 [ 326ـ  179 ]       ؟!ئةهلى سوننة  طةلَثيَشةوا ئةلبانى هاودةنطة لةئايا :  بةشى دووةم

 181       .................ري بوونيةتى لةئريجا ..لةالى ئةلبانى كة مةرجى بةبنةواكانى ئيمان و
 183      ...................................................ئيمان .........نةواى يةكةم : كردةوة بةشيَكة لةب

 183      .....................ن دادةنيَت يان نة ؟!! ....ئيمالةيةكةم : ئايا ثيَشةوا ئةَلبانى كردةوة 
 196       ..............لبانى سودى هةية ؟! ....الى ثيَشةوا ئةدووةم : ئايا ئيمانى بآ كردووة لة
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تيَيدا هاتووة : يَناسةيةى كة بؤ ئيمان دةكريَت ورِاوبؤضوونى ئةم ثيَشةواية ضية بؤ ئةو ثسآيةم : 
 200      ......................................... ؟! (( انِ نَ َج ـالْ بِ  ِق يْ دِ ْص التَّ وَ  انِ َس اللِّ بِ  ارُ رَ قْ اإْلِ  وَ هُ  انَ ـمَ يْ اإْلِ  نَّ )) أَ 

 203     . ........كةمبوونةوةى .........................................نةواى دووةم : زيادبوونى ئيمان وب
 211      ................................................ئيماندا ...اى سآيةم : دروستى هةآلويَردن لةبنةو

 216       ................................دَلدا ....ةواى ضوارةم : بوونى ثةيوةندى لةنيَوان رِووكةش وبن
 224       ............................سةر ئيمان ...: كاريطةرى سةرثيَضى و تاوان لة ثيَنجةم بنةواى

 230      .................................كردنى بؤيان ...ى دذايةت كردنى لةئريجا ويخؤبةر ئةَلبانى و
 230       باسةكانى ئيماندا ....يةكةم : خؤدانةثاأل ئةهلى حةديس وسةلةفى صاَلح لةثرس و

 234       ........ومرِايانة و بةرثةرضدانةوةيان ..دووةم : خؤ بةريكردن لةو طروث و كؤمةَلة ط
خراثى مورجيئة هاتوون ، ى ئةو فةرموودانةى كة سةبارةت بةكردنحقيقتةسآيةم : تاوتويَكردن و

 238      .................................................................يان ثاَلثشتى بريورِاكانيان دةكةن ..............
ايانى سةلةفى صاَلح نووسيويانة نوسينى ئةو كتيَبانةى كة زانرضوارةم : هةستانى بةتةحقيق ولةسة

 241      ..................................................................... و، يَدا بةرثةرضى الرِيَبوانيان دابيَتةوة تو
 241       .........وتازةدابووى ئةم طرووثانة لةكؤن ئاشكراكردنى سةرانى نةزانكار والرِيَ: ثيَنجةم 
 245       ................. ئيرجابوونى لةيةسةلةفيةتى ئةلبانى وبةردانى زانايان بيطةواه

  249       ........................ ) عبدالعزيز بن باز (موفتى ثيَشووى وآلتى سعودية و ثيَشةوا 
  253      .................................. ن (ـالعثيميد بن صالح حمـ) م و زاناى ئوصوَلىثيَشةوا 
  257       .... حمد بن إبراهيم آل الشيخ (ـ) مثيَشةوا و موفتى ثيَشووترى وآلتى سعودية 
  258       وا بيثاريَزيَت ـ ......ـ خ ) عبدالعزيز آل الشيخ (موفتى ئيَستاى وآلتى سعودية 
 259       ......... ) مقبل بن هادي الوادعي (موجاهدى وآلتى يةمةن شيَخ فةرموودةناس و 
  260       ......ريَزيَت ـ ....................ـ خوا بيثا الفوزان ( ) صالحشيَخ و زاناى عةلالمة 
 261       .............. ي (ـمدخلـ) ربيع بن هادي ال عديل شيَخةرح وتةهةَلطرى بةيداخى ج 

  272       ........ بيثاريَزيَت ــ خوا  محسن العباد البدر (ـ) عبدالزانا و فةرموودةناس شيَخ 
  276       ................................ ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ي (ـمدخلـال هاديحمد بن ـ) مشيَخ 
  284       ..ـ خوا بيثاريَزيَت ـ ............................ ) صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (شيَخ 
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  285     ..ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ............................................ ِجري (ـُمود التويْ ـ) ُح شيَخ 
  286      .................................ـ خوا بيثاريَزيَت ـ ................ ه العبيالن (ـ) عبداللَّ شيَخ 
  287      ..ـ بة رِةمحةت بيَت ـ . مد النجمي (ـ) أحفةرموودةناس و زاناى عةلالمة شيَخ 
  288      ...................ـ خوا بيثاريَزيَت ـ ... جابري (ـ) عبيد الشيَخمان شيَخ و عةلالمة 
  292      ...ـ خوا بيثاريَزيَت ـ ................................. ) صالح السحيمي (شيَخى دكتؤر 
  300      ...ى جةزائريى ...............................................ـ ي فركوس (ـحمد علـ) مشيَخ 

دا جياوازيةكى طؤيى ـ ) رشط (ليَكدانةوةى زاراوةى  ة لةـانى ئةهلى سوننـجياوازى نيَوان زاناي
 307      ...........................................................................ية نةك حةقيقى ! ............. ) لفظ (
 307      ...........................ا وثةيوةنديان بة يةكةوة ..........ئيماندثلة وثايةى كردةوة لة 

 307     لة زمانةوانى و زاراوةى زانايانى ئوصوَلدا ..................................  ) شـرط (واتاى 
 307      ............................زمانةوانيدا ............................................لة رط (ـ) شووشةى 

 309       ........................فةرنطةكانى زمانى عةرةبيدا  لة ْرط (ـ) َش ووشةى ترى ى انواتاك
ق (ـ بةواتاى  1  309      ..........................................درز .....................................  ) الشَّ
 309      ........ةشتيَكةوة .ثابةندبوون بثابةندكردن و يء والتِزاُمه (ـ) إِلزاُم الشـ بة واتاى  2

 310      ......زاراوةى ئوصوليةكاندا ..................................................لة رط (ـش) ووشةى 
 ةكانى ئيماندا وباس ثرسلة رط (ـ) شنادروستى بةكارهيَنانى ئوصوَليانة بؤ زاراوةى دروستى و

 311      ...... .........................بةكارهيَناوة ، ...ووشةيةيان  مئةكة  ثيَشةوايانضةند ووتةيةكى  و
 313       ......ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ............................................. ( يُّ وِ غَ بَ ) الْ ووتةى ثيَشةوا 
 313      ..........................ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ........... ( يِّ رِ ـبُ كْ عُ ة الْ طَّ بَ  نُ ) ابْ ووتةى ثيَشةوا 
 314      ......ـ بة رِةمحةت بيَت ـ .......................................... ة (ـيَّ مِ يْ تَ  نُ ) ابْ ووتةى ثيَشةوا 
 315      .................................ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ... ( يُّ مِ كَ َح ـالْ  ظُ افِ َح ـ) الْ ووتةى ثيَشةوا 
 315      ......ـ بة رِةمحةت بيَت ـ .............................................. از (بَ  نُ ابْ ) ووتةى ثيَشةوا 
 316      ....ـ بة رِةمحةت بيَت ـ .............................................. ( ـيُّ انِ بَ لْ ) اأْلَ ووتةى ثيَشةوا 
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 317      .ـ بة رِةمحةت بيَت ـ .......................................... ن (ـيْ مِ يْ ثَ عُ الْ  نُ ) ابْ ووتةى ثيَشةوا 
 ةدا ، و باس ثرسلةم  رط (ـ) شليَكدانةوةى ئوصوَليانة بؤ زاراوةى  نادروستى هةريةك لة

 322      .........!!! ... ! يان خةوارجيةيَنةرةكةى بةوةى كة مورجيئةية !!حوكمدان لةسةر بةكارهو
 326      ...............................................كؤتايى ئةم رِوونكردنةوةية .............دةرةجنام و 

 ارـتؤمةتب يَث ـ بة رِةحمةت بيَت ـانى ـةوا ئةلبـانانةى ثيَشـئةو طوم:  بةشى سيَيةم
 [ 484 ـ 327 ]                                        :  دانةوة و بة درؤخستنةوةياندةكريَت و رِةت

: تؤمةتباركردنى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بةوةى كة  طومان و شوبهةى يةكةم
 330      كردةوة بة بةشيَك لة ئيمان نازانيَت !!!!! ....................................................................

 330      .........................ئيمان دادةنيَت يان نة ؟ ..كردةوة لةيةكةم : ئايا ثيَشةوا ئةَلبانى 
 338       .................. الى ثيَشةوا ئةلبانى سودى هةية ؟!ووةم : ئايا ئيمانى بآ كردووة لةد

يَناسةيةى كة بؤ ئيمان ةو ثرِةمحةت بيَت ـ ضية بؤ ئ ثيَشةواية ـ بةسآيةم : رِاوبؤضوونى ئةم 
 342       ....؟ . (( انِ نَ َج ـالْ بِ  ُق يْ دِ ْص التَّ وَ  انِ َس اللِّ بِ  ارُ رَ قْ اإْلِ  وَ هُ  انَ ـمَ يْ اإْلِ  نَّ )) أَ تيَيدا هاتووة : دةكريَت و

 345    :خستنةرِووى ضةند رِوونكردنةوةيةك 
 لة ( انِ ـمَ يْ اإْلِ  الِ ـمَ كَ لِ  طٌ رْ ـَش  ةُ َح ـالِ الصَّ  اُل ـمَ عْ ) اأْلَ بةكارهيَنانى ئةم برِطةية  رِوونكردنةوةى يةكةم :

 345       ..ري دةكةن ...................كاتى بةرثةرضدانةوةى ئةو نةيارانة كة بةتاوان موسَلمانان تةكف
دوو اليةنةية  ( انِ ـمَ يْ اإْلِ  الِ ـمَ كَ لِ  طٌ رْ ـَش  ةُ َح ـالِ الصَّ  اُل ـمَ عْ ) اأْلَ ئةم برِطةية  رِوونكردنةوةى دووةم :

 348       ........ئةلبانى ثآ تؤمةتبار بكريَت  ثيَشةواى خراثى وةربطرييَت وـ ) الزم (نابَيَت خوازراو و
ووتةى زانايانى تردا بةدى دةكريَت ، اوشيَوةى ئةم ووتةيةى ثيَشةوا لةه رِوونكردنةوةى سآيةم :

 353       ...................................................بؤية تؤمةتباركردنى ئةو تؤمةتباركردنى ئةوانيشة 
بةَلكو وازهيَنانة كردةوة بةطشتى ست لةم برِطةية وازهيَنان نية لةمةبة رِوونكردنةوةى ضوارةم :

 369       ..................................... ( ةِ عَ بَ رْ ي اأْلَ ـانِ بَ مَ ـالْ  ادُ آَح  = الِ ـمَ عْ اأْلَ  ادُ ) آَح تاكى كردةوةكان لة
ةوةى كة ـانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بـةوا ئةلبـاركردنى ثيَشـ: تؤمةتب طومان و شوبهةى دووةم

 377       ...........كوفر دانانيَت ...اتايةى كة ئةوان مةبةستيانة ـ بةـ بةو و ( لِ مَ عَ الْ  سِ نْ جِ  كُ رْ ) تَ 
 379      .................ةى زاناياندا ضية ؟ .....ووتو سنورى لة ( لِ مَ عَ الْ  ُس نْ ) جِ يةكةم : واتاى 

 384      ...............زانايانى سةردةم بةكارهيَنانى ئةم زاراوةيان ثآ ضؤنة ؟! .....دووةم : ئايا 
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ياران ليَكدانةوةى ـ بةو واتايةى كة نة ( لِ مَ عَ الْ  سِ نْ جِ  كُ رْ ) تَ كؤتاييدا : ئايا حوكمى سآيةم : لة
 394      ..............................الى ثيَشةوا ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ضية ؟ .......بؤ دةكةن ـ لة
باركردنى بةوةى كة نويَذنةكةر بةكافر نازانيَت ، ئةو كةسةش : تؤمةت يةميَشوبهةى سطومان و

 416       ...نويَذنةكةر بةكافر نةزانيَت ـ بة طومانى ئةوان ـ كاريطةرى ئريجائى كةوتووةتة سةر 
باركردنى ثيَشةوا ئةلبانى بةوةى : ئةو كاربةدةستة بةكافر : تؤمةت طومان و شوبهةى ضوارةم

طةَلدا نةبيَت بةحةآلَلدانانى لةاكات كة خواى ثةروةردطار دايبةزاندووة ، ئةطةر نازانيَت كة حوكم بةوة ن
 428       .............................، ئةمةش لةالى ئةوان بؤضوونى مورجيئةية نةك ئةهلى سوننة .....

 428       ............... (ثةراويَز  )لةم باسةدا  (مةاليةكى تةكفريى !!!  )ئاشكراكردنى حاَلى 
 433       ...لةم بارةيةوة ............ ئةلبانى ـ بة رِةمحةت بيَت ـ ضةند ووتةيةكى ثيَشةوا

 433       ..............ووتةى يةكةم .....................................................................................
 435      . ...................................................................................................ووتةى دووةم 

 437     . ...............ووتةى سآيةم ..................................................................................
 438      .......................................................................................ووتةى ضوارةم ............

 441      .......................................يَكدا خاَل لةضةندى ثيَشةوا ئةلبانى ةانووت وثوختةى ئة
: تؤمةتباركردنى ثيَشةوا ئةلبانى بةوةى كة دةَليَت : كوفر بة  طومانانى وشوبهةى ثيَنجةم

 (بة درؤدانان  )! بةَلكو تةنها بة بريوباوةرِ دةبيَت ، واتة : كوفر حةصر دةكات لة !! كردةوة رِوونادات
 444      .........................................................................................!!! كة ثةيوةستة بة دَلةوة 

 445       ..ريش رِوودةدات ...طوفتايَشةوا سةبارةت بةوةى كوفر بةبريوباوةرِ وكردةوة وووتةى ث
 445       ..............ووتةى يةكةم .....................................................................................

 449       ....................................................................................................ووتةى دووةم 
 452      ...............ووتةى سآيةم ...................................................................................

 453      .......................................................................................ةم ............ضوارووتةى 
باركردنى ثيَشةوا بةوةى كة هيض كردةوةيةك لةالى ئةو خؤى : تؤمةت شوبهةى شةشةمطومان و

 454      .................بةَلطةية لةسةر كوفر ، ........................ؤخؤى كوفر نية ، بةَلكو نيشانة وب
كردنى ثيَشةوا بةوةى كة كةس بةكافر نازانيَت تاكو : تؤمةتبار شوبهةى حةوتةمطومان و

 459      ...........................................!!! . نةك مةبةستى كردةوةكة ى كوفرةكةى نةبيَتمةبةست
 459      ......................................................................... :ضةند خاأل و رِوونكردنةوةيةك 



 516   ئيرجا لة بة رِةحمةت بيَت  ثيَشةوا ئةلبانىبةرائةتى          

 ، جياوازة لة ( رِ فْ كُ ي الْ ـفِ  لِ وْ قَ الْ وَ  لِ عْ فِ الْ  دُ ْص ) قَ  بوونى مةبةست لةكردار وطوفتارى كوفريدا يةكةم :
 459       ... ( يِّ رِ فْ كُ الْ  لِ وْ قَ الْ وَ  لِ عْ فِ ي الْ ـفِ  رِ فْ كُ الْ  دُ ْص ) قَ مةبةستبوونى كوفر لةكردار وطوفتارى كوفريدا 

بؤ  ( رِ فْ كُ ي الْ ـفِ  لِ وْ قَ الْ وَ  لِ عْ فِ الْ  دُ ْص ) قَ  طوفتارى كوفريدابةمةرجدانانى بوونى مةبةست لةكردار و دووةم :
 463       ................... جةماعةيةافريَتى ، بؤضوونى ئةهلى سوننة وكر ئةجنامدةرى بةسةحوكم دان لة

 لِ عْ فِ ي الْ ـفِ  رِ فْ كُ الْ  دُ ْص ) قَ مةبةستبوونى كوفر لةكردار وطوفتارى كوفريدا مةرجدانانى بة سآيةم :

 465       ....ةَلةية .....كافريَتى ، بؤضوونى هبؤ حوكم دان لةسةر ئةجنامدةرى بة ( يِّ رِ فْ كُ الْ  لِ وْ قَ الْ وَ 
دةخويَنريَتةوة ـ ثرسيار يَوتاوانيشيان لفتارانةى كة دوو اليةنن ـ كوفر طولةو كرادار و ضوارةم :

ناخويَنريَتةوة ، وةك يَت ، نةك لةوانةى كة يةك اليةنن وجطة لةكوفر هيضى تريان لمةبةست دةكريَلة
 466       .....ئايينةكةى !!! ....و ثيَغةمبةر جنيَودان وسوكايةتى كردن بةخواى ثةروةردطار و

انى ئةجنامدةرانيان ـةر بةكافردانـسانةوة لةـةتيـدةالل رِووى ةـةكان لـكردارة كوفري ة وـووت
 466      ...............................................................................ةوة .............ــة دوو بةشـدةكريَت

ئةجنامدةريان ، وةكو  رِوانني ناكات بؤ مةبةستىرِاشكاو وئاشكران وثيَويست بةجؤرى يةكةميان : 
 466       ......، يان بة ئايينةكةى  خواى ثةروةردطار ، يان ثيَغةمبةرةكةى سوكايةتى وجنيَودان بة

، بةَلكو ئةطةرى كوفر ، و جطة بةتاَلكردنةوةى بؤ ئيمان جؤرى دووةم : رِاشكاو نية لة
كردنى مةبةستى ئةجنام دةرةكةى رانني ، وئاشكزاريَت ، ئائةم جؤرةيان ثيَويست بةدةكيَلةكوفريشى ل

 467      .......................................................دةكات ، بؤ حوكم دان لةسةر ئةجنامدةرةكةى ، ....
شةوا ـ بة رِةمحةت بيَت ـ بةوةى كة جنيودان كردنى ثيَتؤمةتبار:  طومان و شوبهةى هةشتةم

 476       .... !كوفر نازانيَت !ةى بةئايينةكو ثيَغةمبةرةكةى و وسوكايةتى كردن بةخواى ثةروةدطار
 485       .................بؤضى ؟! ......................................... كآ رِةواج بةم تؤمةتانة دةدات و

 490      .................................................دةرئةجنام و دوا ويَستطةى ئةم ليَكؤَلينةوةية ......
 495       ..........................................ذيَدةرةكانى ئةم ثةرتوكة ...........طرنطرتين سةرضاوة و

 509       ............ثيَرِستى سةرباسةكان ...........................................................................
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