
عماد فراج الغالي في تكفير أهل السنة إنما هو ثمرة من ثمار فتنة الحدادية 
وتأصيالتهم الباطلة 

 

بسم اهلل الرزتن الرحيم 

. احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه

: أما بعد

إجابة على " ادلصري، بعنوان " عماد فراج"فقد وقفُت على مقال دلن يسمى بـ
".  تساؤالت ورد على افًتاءات

وأنا : "مث كتب مقدمة عليو، فيها مآخذ، مث قال". أنا ال أعرف ابن تيمية: "مث قال
اقرأوا أقوالو، وما : ىل صحيح أنك تكفر ابن تيمية؟ فأقول: فقد سألٍت غَت واحد

". ابن تيمية ليس نيب السلفية- 2تبديع ابن تيمية - 1: كتبتو عنو، كـ

فكيف تبدعو أيها . إن اإلمام ابن تيمية لسيف مسلول على البدع وأىلها: أقول
الضال احلقود على السنة وأىلها؟ 

ومن ادعى لشيخ اإلسالم ابن تيمية النبوة حىت تقول ىذا الكالم؟ 

أتريد أن توىم اجلهالء من أمثالك أن السلفيُت يّدعون النبوة البن تيمية؟ 



ال )): إن الرسول صلى اهلل عليو وسلم الذي ال ينطق عن اذلوى قد قال: وأقول
تزال طائفة من أميت على احلق ظاىرين، ال يضرىم من خذذلم وال من خالفهم إذل 

(.  (يوم القيامة

–فأخربنا من ىي ىذه الطائفة اليت ينطبق عليها ىذا احلديث من عهد ابن تيمية 
وأعتقد اعتقاداً . إذل يومنا ىذا إن كنت تؤمن باحلديث النبوي وما يؤيده- رزتو اهلل

جازماً أنك ستعجز عن تعيُت ىذه الطائفة، أما أىل السنة الذين تكفرىم فإهنم 
يعتقدون أن شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي تكفره ومن سار على هنجو إذل يومنا 

ىذا ىم الطائفة ادلنصورة الذين ينطبق عليهم احلديث، وأنو ال يضرىم من خذذلم 
. وال من خالفهم إذل يوم القيامة

 (اجلزء الثاين)عقيدة ابن تيمية - 4 (اجلزء األول)عقيدة ابن تيمية - 3: "مث قال
".  (اجلزء الثالث)عقيدة ابن تيمية - 5

إن شيخ اإلسالم حلامل لواء التوحيد والسنة، وحامل لواء احلرب على : أقول
الشركيات والبدع والضالالت، وعلى أىلها، وجهاده العظيم طول حياتو، ومؤلفاتو 

الكثَتة والعظيمة يف ميادين التوحيد والسنة تشهد لو بذلك أعظم الشهادات، 
وأنت أيها . وأىل السنة والتوحيد يشهدون لو بذلك، وىم شهداء اهلل يف أرضو

اجلهول الكذوب ُتكفِّره وُتكفِّر من يسَت على هنجو الصحيح، فلقد رتعَت بُت 
منهجي الروافض واخلوارج يف حرب أىل التوحيد والسنة؛ وال سيما شيخ اإلسالم 



ابن تيمية، حتارهبم أشد احلرب بالفجور والكذب، فأنت من أفجر من يصدون عن 
.  سبيل اهلل ويبغوهنا عوجا

".  حقيقة موقف ابن تيمية من ابن سللوف- 6: "قال عماد اجلهول الكذوب

:  حقيقة موقف ابن تيمية من ابن سللوف ما يأيت: أقول

َوذِلََذا َلمَّا ذََكَر : "(3/235)" رلموع الفتاوى"يف - رزتو اهلل-قال شيخ اإلسالم 
َا َدَخَل يف َىِذِه اْلَقِضيَِّة : الطيربسي اْلُقَضاَة َوَأرْتََلُهمْ  َوَذاَك " اْبُن سَلُْلوٍف " قـُْلت َلُو إَّنَّ

يِن، َفَجَعَل يـََتَبسَُّم َلمَّا َجَعْلت أَُقوُل َىَذا َكأَنَُّو  َرُجٌل َكذَّاٌب َفاِجٌر قَِليُل اْلِعْلِم َوالدِّ
".  يـَْعرِفُُو وََكأَنَُّو َمْشُهوٌر ِبُقْبِح السَِّتَِة 

َوِإْن َكاَن السُّْلطَاُن َواحلَْاِكُم لَْيَس ِمْن َأْىِل اْلِعْلِم ِبَذِلَك َواَل : "(236ص)وقال يف 
َواْبُن سَلُْلوٍف لَْيَس . التـَّْقَوى ِفيِو دلَْ َيَِلَّ َلُو اْلَكاَلُم ِفيِو، َفْضاًل َعْن َأْن َيُكوَن َحاِكًما

".  ِمْن َأْىِل اْلِعْلِم ِبَذِلَك َواَل التـَّْقَوى ِفيِو 

ىذا طعن شيخ اإلسالم يف ابن سللوف، فماذا تريد منو؟ وال يبعد أنك : أقول
.  أجهل وأكذب من ابن سللوف، وأبعد عن التقوى منو

القول الذي ابتدعو ابن تيمية بأن أزتد دل ُيكفِّر - 7: "وقال اجلهول الظلوم
".  اجلهمية



فشيخ اإلسالم دل يقل . إن قولك ىذا يف شيخ اإلسالم دلن أعظم الكذب: أقول
عن اإلمام أزتد إنو ال ُيكفِّر اجلهمية هبذا اإلطالق، وإَّنا ينقل عنو أنو يُفرِّق بُت 

.  علماء اجلهمية فإنو يكفرىم، وبُت جهاذلم فال يكفرىم

. يف جهال اجلهمية- رزتو اهلل–وىذا كالم اإلمام أزتد

-465ص)" مناقب اإلمام أزتد"يف - رزتو اهلل–قال احلافظ ابن اجلوزي - 1
: أخربنا عبد القادر بن زلمد، قال: أخربنا زلمد بن أيب منصور، قال: "(468

حدثنا ابن أيب : أخربنا علي بن َمْرَدك، قال: أخربنا أبو إسحاق البَـْرَمكي، قال
لقد َجعلُت ادلّيَت يف ِحلٌّ من : مسعُت أيب يقول: قال صاحل بن أزتد: حامت، قال

، فنظرت (َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجرُُه َعَلى اللَّوِ ): مررُت هبذه اآلية: َضربو إياي، مث قال
أخربنا ادلبارك بن َفَضالة، : يف تفسَتىا فإذا ىو ما أخربنا ىاشم ابن القاسم، قال

أخربين َمن مسع احلسن يقول إذا كاَن يوم القيامة َجثت األمم كّلها بُت يدي : قال
َفال يقوم إال : اهلل عزَّ وجلَّ مث نُودي أن ال يقوم ال من أجره على اهلل عّز وجّل، قال

: فجعلُت ادلّيَت يف حلٌّ من َضربو إياي، وَجعل يقول: قال أيب. من َعفا يف الدنيا
وحدثنا أزتد بن : وما َعلى رجل أن ال يعذَِّب اهللُ بسببو أحداً؟ قال ابن أيب حامت

 [عاصمة]بلغٍت أن أزتد بن حنبل جعل ادلعتصم يف حل يف يوم فَتح : سنان، قال
ىو يف حل من ضريب أخربنا زلمد بن أيب : بابك، أو يف يوم فتح َعموريّة، فقال

: أخربنا إبراىيم بن عمر، قال: أخربنا عبد القادر بن زلمد، قال: منصور، قال
حدثنا أبو عبد اهلل احلسن بن عبد اهلل ابن : أخربنا عبيد اهلل بن عبد الرزتن، قال



َوجَّو إرّل : قال رل أيب: حدثٍت عبد اهلل بن أزتد بن حنبل، قال: سقالب، قال
ما خرجُت من داره حىت : الواثق أن أجعل ادلعتصم يف ِحل من َضربو إياي، فقلت
ال يَقوُم َيوم القيامِة إال : "جعلتو يف حل، وذكرُت قول النيب صلى اهلل عليو وسلم

: أخربنا ادلبارك بن عبد اجلبار، قال: أخربنا ابن ناصر، قال. فعفوُت عنو" َمْن َعفا
: أخربنا زلمد بن أيب الفوارس، قال: أخربنا أبو بكر زلمد بن علي اخلياط، قال

أخربنا أزتد بن زلمد بن عبد اخلالق، حدثنا : أخربنا أزتد بن جعفر بن َسْلم، قال
قد سألٍت إسحاق بن إبراىيم أن : قال رل أبو عبد اهلل: أبو بكر ادلرُّوذي، قال

قد كنُت جعلتو يف حل، مث قال أبو : يف حل، فقلت لو( [1])أجعل أبا إسحاق
ال يقم إال من : إذا كان يوم القيامة نادى ُمنادٍ : "تفكرُت يف احلديث: عبد اهلل

أخربنا . إن تعف عنو َمرة يكن لك من األجر َمرَّتُت: وذكرُت قول الشَّْعيب". عفا
حدثنا : أخربنا عبد اهلل بن زلمد األنصاري، قال: عبد ادللك بن أيب القاسم، قال
حدثٍت : حدثنا احلسُت بن علي بن جعفر، قال: زلمد بن أزتد اجلارودي، قال

-وقد رأى أزتد بن حنبل - حدثنا أبو علي احلسُت بن عبد اهلل اخِلَرِقي: أيب، قال
أبا : بت مع أزتد بن حنبل ليلًة؛ فلم أره ينام إال يَبكي إذل أن أصبح، فقلت: قال

ذكرُت ضرب ادلعتصم إياي ومرَّ : عبد اهلل، كثر ُبكاؤك الليلة، فما السبب فقال رل
، {َوَجَزاُء َسيَِّ ٍة َسيَِّ ٌة ِمثْـُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجرُُه َعَلى اللَّوِ }: يب يف الدَّرس

أخربنا ادلبارك : أنبأنا زلمد بن ناصر، قال. فسجدت وأحللتو من ضريب يف السجود
: حدثٍت أيب، قال: أخربنا ُعبيد اهلل بن عمر ابن شاىُت، قال: بن عبد اجلبار، قال



أحلَّ أزتد بن : مسعُت إبراىيم احلريب، يقول: مسعت عثمان بن َعْبُدويَو، يقول
لوال أن ابن أيب ُدؤاد : حنبل من َحضر ضربَو وكلَّ من شايع فيو وادلعتصم، وقال

ْكِتب، قال: قال عمر بن شاىُت. داعية ألحللتو
ُ
مسعت : وحدثنا أزتد بن خالد ادل

وجَّو إرّل أبو عبد اهلل أزتد بن : قال رل ُفوران: أبا العباس بن واصل ادلقرئ يقول
يا : قلت: كيف أخربتٍت عن َفْضل األَّناطي قال: حنبل يف الّليل فدعاين، فقال رل

القرآن : ال أجعل يف حل من أمَر بضريب حىت أقول: أبا عبد اهلل، قال رل َفضل
سللوق، وال من تورل الضرب، وال من َسرَّه شلن حضر وغاَب من اجلهميَّة، فقال رل 

لكٍت جعلُت ادلعتصم يف حل ومن َتوذّل ضريب ومن غاَب ومن : أزتد بن حنبل
وذكرُت حديثُت يُرويان عن النيب صلى اهلل عليو . ال يُعذب يفَّ أحد: حضر، وقلت

دلن ىذه : إن اهلل عزَّ وجلَّ ينشُئ قصوراً، فَتفع الناُس رءوسهم، فيقولون:"وسلم
من َعفا عن : وما ذتنها؟ قال: دلن أعطى ذتنها، قيل: القصور ما أحسنها؟ فيقال

ليقم حَتَت ىذا اللواء إذل : يأمر اهلل عز وجل بعقد لواٍء فينادي منادٍ "و" أخيو ادلسلم
َمن َعفا عن أخيو : بُتِّ بُتِّ من ىو؟ قال: فقال. اجلَنة من لو عند اهلل َعهد

أخربنا زلمد بن عبد ادللك بن عبد : أخربنا زلمد بن أيب منصور، قال". ادلسلم
أخربنا أبو احلسن : أنبأنا ُعبيد اهلل بن أزتد بن عثمان الصََّتيف، قال: القاىر، قال

أخربنا زلمد بن سفيان بن : زلمد بن أزتد، أن أبا َعمرو بن السّماك أخربىم، قال
مسعُت عمي عبد اهلل بن : حدثنا أبو جعفر زلمد بن صاحل، قال: ىارون، قال
إن هلل عز وجل باباً يف : "قرأت على أيب روح عن أشعث عن احلسن: أزتد، يقول



يا ُبٍت، ما خرجُت من دار أيب : فقال رل". اجلنة ال يدخلو إال من َعفا عن َمْظَلمة
إسحاق حىت أحللتو ومن معو إال رجلُت، ابن أيب دؤاد وعبد الرزتن بن إسحاق 
فإهنما طلبا دمي، وأنا أىوُن على اهلل عز وجل من أن يعذب يفَّ أحداً، أشهدك 

.  ىـ.ا" أهنما يف ِحل

وأخربين علي بن عيسى  - 90(: "134-1/133)" السنة"وقال اخلالل يف - 2
يف والية الواثق اجتمع فقهاء بغداد إذل أيب عبداهلل أبو : قال مسعت حنبل يقول

بكر بن عبيد وإبراىيم بن علي ادلطبخي وفضل بن عاصم فجاؤوا إذل أيب عبداهلل 
فاستأذنت ذلم فقالوا يا أبا عبداهلل ىذا األمر قد تفاقم وفشا يعنون إظهاره خللق 
القرآن وغَت ذلك فقال ذلم أبو عبداهلل فما تريدون قالوا أن نشاورك يف أنا لسنا 

نرضى بإمرتو وال سلطانو فناظرىم أبو عبداهلل ساعة وقال ذلم عليكم بالنكرة 
بقلوبكم وال ختلعوا يدا من طاعة وال تشقوا عصا ادلسلمُت وال تسفكوا دماءكم 
ودماء ادلسلمُت معكم انظروا يف عاقبة أمركم واصربوا حىت يسًتيح بر أو يسًتاح 

من فاجر ودار يف ذلك كالم كثَت دل أحفظو ومضوا ودخلت أنا وأيب على أيب 
عبداهلل بعدما مضوا فقال أيب أليب عبداهلل نسأل اهلل السالمة لنا وألمة زلمد وما 
أحب ألحد أن يفعل ىذا وقال أيب يا أبا عبداهلل ىذا عندك صواب قال ال ىذا 
خالف اآلثار اليت أمرنا فيها بالصرب مث ذكر أبو عبداهلل قال قال النيب إن ضربك 

فاصرب وإن وإن فاصرب فأمر بالصرب قال عبداهلل بن مسعود وذكر كالما دل 
لقد تفاقم ىذا األمر وَفشا . تأمل ىذا النص وقول ىؤالء العلماء: أقول". أحفظو



فهؤالء العلماء يعتقدون أن . أي أمر الدعوة إذل خلق القرآن وظهور ىذا الضالل
واإلمام أزتد يعتقد أن ىذا القول كفر، وموقفو الصارم . القول خبلق القرآن كفر

منو مشهور، لكنو مع ذلك ال يرى أن اخلليفة الواثق كافر وكذا أمثالو شلن يعذرىم 
اإلمام أزتد جلهلهم، ويرى أن ىذا اخلليفة مسلم ال جيوز خلعو، وال اخلروج عليو، 

ويرى أن اجملتمع الذي فشا فيو القول خبلق القرآن رلتمع مسلم ال جيوز سفك 
ويرى الصرب على ىذا البالء واالقتصار على إنكاره بالقلوب حىت . دمائهم جلهلهم

يأيت الفرج من اهلل، فسمع ىؤالء العلماء نصيحة اإلمام أزتد وتقّبلوىا، وحقق اهلل 
أمل اإلمام أزتد وآماذلم مبوت الواثق ورليء اخلليفة ادلتوكل الذي نصر اهلل بو احلق 

ولو . والسنة، وكبح بو رتاح اجلهمية الضاّلل، وأطفأ اهلل فتنتهم، وأعلى راية السنة
كان اإلمام أزتد يعتقد كفر ىذا اخلليفة لشجع ىؤالء العلماء على اخلروج بناء 

يف وصيتو بالصرب على جور الوالة - صلى اهلل عليو وسلم–على قول رسول اهلل 
وىذا النص وغَته من النصوص فيها . حىت يروا كفراً بواحاً عندىم من اهلل برىان

براىُت واضحة على أمانة وصدق شيخ اإلسالم فيما ينقلو عن اإلمام أزتد من أنو 
ويف ىذه النصوص إدانة . يعذر من دان بالتجهم من اجلهال، وَيكم بإسالمهم

مبروقهم عن منهج السلف أىل السنة واجلماعة، - ومنهم عماد فراج-للحدادية، 
ال سيما وىم يكفرون من يعذر باجلهل، فحكمهم ىذا يدخل فيو السلف الصاحل 

.  دخواًل أولياً، فليعترب أولوا األبصار مبا يف ىذا األصل من الدمار



-2/155)" ذيل طبقات احلنابلة"يف - رزتو اهلل–وقال احلافظ ابن رجب - 3
اختلف : قال أبو نصر السْجزِي: "قولو- رزتو اهلل-ناقاًل عن ابن قدامة (156

وقال . كفر ينقل عن ادللة: قال بعضهم. القائلون بتكفَت القائل خبلق القرآن
الذي ىو أشد الناس - مث إن اإِلمام أزتد (. [2])كفر ال ينقل عن ادللة: بعضهم

يا أمَت ادلؤمنُت، ويرى طاعة اخللفاء : قد كان يقول للمعتصم- على أىل البدع 
الداعُت إذل القول خبلق القرآن، وصالة اجلمع واألعياد خلفهم ولو مسع اإلمام أزتد 

من يقول ىذا القول، الذي دل يرد عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، وال عن أحد 
".  فقد كان ينكر أقل من ىذا. ألنكره أشد اإلنكار(: [3])قبلو

لقد افًتى عماد على شيخ اإلسالم فرية عظيمة حيث اهتمو يف النقل عن : أقول
اإلمام أزتد، فما رأي ىذا اجلهول يف اإلمام أزتد ومن تداول مواقفو من ىؤالء 

ىذه الفرية من . العلماء، ومنهم عبد اهلل بن أزتد والسجزي وابن قدامة وابن رجب
عماد يدحضها ىذه ادلواقف من اإلمام أزتد القائمة على العذر باجلهل؛ القائم 

على األدلة من الكتاب والسنة، ذلك األصل الذي يُبدع ويكفر احلدادية من يقول 
بو، فأئمة اإلسالم ومنهم اإلمام أزتد واإلمام الشافعي وغَتىم عندىم كفار؛ 

.  ألهنم يعذرون باجلهل يف منهج احلدادية التكفَتي

ومن أدلة شيخ اإلسالم على العذر باجلهل احلديث الصحيح يف الرجل الذي شكَّ 
(: 3/231)" رلموع الفتاوى"يف - رزتو اهلل-قال . يف قدرة اهلل على إحيائو

َفِإنَُّو َوِإْن َكاَن اْلَقْوُل َتْكِذيًبا ِلَما َقاَلُو الرَُّسوُل، َلِكْن َقْد . َوالتَّْكِفَُت ُىَو ِمْن اْلَوِعيدِ "



َوِمْثُل َىَذا اَل َيْكُفُر ِِبَْحِد . َيُكوُن الرَُّجُل َحِديَث َعْهٍد بِِإْساَلِم َأْو َنَشَأ بَِباِديَِة بَِعيَدةٍ 
َوَقْد َيُكوُن الرَُّجُل اَل َيْسَمُع تِْلَك النُُّصوَص َأْو . َما جَيَْحُدُه َحىتَّ تـَُقوَم َعَلْيِو احلُْجَّةُ 

َعَها ودلَْ تـَْثُبْت ِعْنَدُه َأْو َعاَرَضَها ِعْنَدُه ُمَعاِرٌض آَخُر َأْوَجَب تَْأِويَلَها، َوِإْن َكاَن  مسَِ
إَذا : "سُلِْطً ا، وَُكْنت َداِئًما أَذُْكُر احلَِْديَث الَِّذي يف الصَِّحيَحُْتِ يف الرَُّجِل الَِّذي َقالَ 

َبٍِت  أَنَا ُمتُّ فََأْحرُِقوين مُثَّ اْسَحُقوين، مُثَّ ذروين يف اْلَيمِّ فـََواَللَِّو لَِ ْن َقَدَر اللَُّو َعَليَّ لَيُـَعذِّ
بَُو َأَحًدا ِمْن اْلَعاَلِمَُت، فـََفَعُلوا ِبِو َذِلَك فـََقاَل اللَُّو َلوُ  َما زَتََلك َعَلى َما : َعَذابًا َما َعذَّ

فـََهَذا َرُجٌل َشكَّ يف ُقْدَرِة اللَِّو َويف إَعاَدتِِو إَذا ". فـََغَفَر َلوُ : َقاَل َخْشَيُتك. فـََعْلت
ُذرَِّي، َبْل اْعتَـَقَد أَنَُّو اَل يـَُعاُد، َوَىَذا ُكْفٌر بِاتِـَّفاِق اْلُمْسِلِمَُت، َلِكْن َكاَن َجاِىاًل اَل 

َواْلُمَتَأوُِّل ِمْن َأْىِل . يـَْعَلُم َذِلَك وََكاَن ُمْؤِمًنا َ َاُف اللََّو َأْن يـَُعاِقَبُو فـََغَفَر َلُو ِبَذِلكَ 
".  ااِلْجِتَهاِد احلَْرِيُص َعَلى ُمَتابـََعِة الرَُّسوِل َأْوذَل بِاْلَمْغِفَرِة ِمْن ِمْثِل َىَذا

فـََهَذا َرُجٌل َشكَّ يف ُقْدَرِة اللَِّو َويف إَعاَدتِِو إَذا ُذرَِّي، : " انظر إذل قول شيخ اإلسالم
َبْل اْعتَـَقَد أَنَُّو اَل يـَُعاُد، َوَىَذا ُكْفٌر بِاتِـَّفاِق اْلُمْسِلِمَُت، َلِكْن َكاَن َجاِىاًل اَل 

فهذا الرجل ارتكب كفراً واضحاً بإرتاع ادلسلمُت، لكن اهلل عذره . اخل..."يـَْعَلمُ 
وىذا النص وما جرى . جلهلو، فغفر لو ما ارتكبو من كفر من أجل ىذا اجلهل

رلراه ال ُيسلِّم هبا عماد احلدادي التكفَتي وكذا احلدادية التكفَتيون، وَياربون من 
يؤمن هبا وُيسلِّم مبقتضاىا يف أىل اجلهل من ُضاّلل ادلسلمُت، الذين يشهدون أن 

. اخل...، ويؤمنون بالرسل والكتب واجلنة والنار"ال إلو إال اهلل وأن زلمداً رسول اهلل"
ولكن يقعون ِبهلهم يف بعض الكفريات تقليداً لعلماء الضالل الذين يقررون ذلك 



، ويأخذون باألقوال ([4])الكفر أو الشرك، وَيرفون لو النصوص القرآنية والنبوي
يف تزيُت -صلى اهلل عليو وسلم-الكفرية واألحاديث ادلكذوبة على رسول اهلل 

فعلماء السوء والضالل الذين يقررون الكفر أو الشرك كفار، ال يشك يف . الضالل
وأما ادلخدوعون هبم من اجلهالء إذا . وكذا ال يشك يف كفر غَت اجلهال. كفرىم

وقعوا يف شرك أو كفر فإنو يبُت ذلم باألدلة والرباىُت أن ىذا القول أو العمل 
شرك، وىذا كفر، فإن تابوا منو فاحلمد هلل، وإن أصروا على ىذا الكفر أو ذاك 

.  الشرك فحين ذ َيكم بكفرىم؛ ألهنم قامت عليهم احلجة الشرعية

.  ويف ىذا ادلوضوع أدلة من القرآن والسنة

ُرُسال ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِ ال َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّو ُحجٌَّة ): منها قول اهلل تعاذل- 1
فاهلل حلكمتو وعدلو إَّنا يبعث الرسل إلقامة . (بـَْعَد الرُُّسِل وََكاَن اللَُّو َعزِيًزا َحِكيًما

.  احلجة على الناس

َ ذَلُُم اذْلَُدى ): وقال تعاذل- 2 ِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعَلى أَْدبَارِِىْم ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـُتَّ
فما حكم اهلل عليهم بالردة إال . [25: سورة زلمد ](الشَّْيطَاُن َسوََّل ذَلُْم َوأَْمَلى ذَلُمْ 

.  ألهنم أطاعوا الكفار من بعد ما تبُت ذلم اذلدى

َر َسِبيِل ): وقال تعاذل- 3 َ َلُو اذْلَُدى َويـَتَِّبْع َغيـْ َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـُتَّ
([. 115: )سورة النساء ](اْلُمْؤِمِنَُت نـَُولِِّو َما تـََوذلَّ َوُنْصِلِو َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصَتًا 

فرتب اهلل على عمل ادلشاق للرسول اخللود يف النار؛ ألنو وقع منو ادلشاقة للرسول 



واتباع غَت سبيل ادلؤمنُت بعد ما تبُت لو اذلدى، وادلفهوم من اآلية أن ىذا الذم 
وىذا الوعيد ال يتناوالن اجلاىل الذي دل يتبُت لو اذلدى، وأن سلالفتو ال تعترب 

وإذن فهذه النصوص من القرآن فيها -. صلى اهلل عليو وسلم–مشاقة للرسول 
داللة أنو ال يكفر إال من عرف احلق فعانده واختار الكفر، وفيها داللة واضحة 

.  على أن اهلل يعذر باجلهل

ومن السنة احلديث الذي احتج بو شيخ اإلسالم وىو يف غاية الوضوح يف إعذار 
.  اجلاىل

" مسنده"ومن السنة حديث األسود بن سريع وأيب ىريرة، روامها اإلمام أزتد يف 
ثـََنا ُمَعاُذ ْبُن ِىَشاٍم َقاَل -: "رزتو اهلل–قال . (4/24) ثـََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّو َحدَّ َحدَّ

َثٍِت َأيب َعْن قـََتاَدَة َعِن اأْلَْحَنِف ْبِن قـَْيٍس َعِن اأْلَْسَوِد ْبِن َسرِيٍع َأنَّ َنيبَّ اللَِّو  -َحدَّ
َأْربـََعٌة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َرُجٌل َأَصمُّ اَل َيْسَمُع َشْيً ا َوَرُجٌل : َقالَ - َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ 

ْساَلُم َوَما  َرٍة فََأمَّا اأْلََصمُّ فـَيَـُقوُل َربِّ َلَقْد َجاَء اإْلِ َأزْتَُق َوَرُجٌل َىَرٌم َوَرُجٌل َماَت يف فـَتـْ
َياُن ََيِْذُفوين بِاْلبَـْعِر َوأَمَّا  ْساَلُم َوالصِّبـْ َأمْسَُع َشْيً ا َوأَمَّا اأْلَزْتَُق فـَيَـُقوُل َربِّ َلَقْد َجاَء اإْلِ
َرِة فـَيَـُقوُل  ْساَلُم َوَما َأْعِقُل َشْيً ا َوأَمَّا الَِّذي َماَت يف اْلَفتـْ اذْلََرُم فـَيَـُقوُل َريبِّ َلَقْد َجاَء اإْلِ
َربِّ َما أَتَاين َلَك َرُسوٌل فـََيْأُخُذ َمَواثِيَقُهْم لَُيِطيُعنَُّو فـَيُـْرِسُل ِإلَْيِهْم َأْن اْدُخُلوا النَّاَر َقاَل 

ثـََنا َعِليٌّ . فـََوالَِّذي نـَْفُس زُلَمٍَّد بَِيِدِه َلْو َدَخُلوَىا َلَكاَنْت َعَلْيِهْم بـَْرًدا َوَساَلًما َحدَّ
ثـََنا ُمَعاُذ ْبُن ِىَشاٍم َقالَ  َثٍِت َأيب َعِن احلََْسِن َعْن َأيب َراِفٍع َعْن َأيب ُىَريـَْرَة ِمْثَل : َحدَّ َحدَّ
َر أَنَُّو َقاَل يف آِخرِهِ  َفَمْن َدَخَلَها َكاَنْت َعَلْيِو بـَْرًدا َوَساَلًما َوَمْن دلَْ َيْدُخْلَها : َىَذا، َغيـْ



َها فهؤالء األصناف األربعة يعتذرون إذل اهلل يوم القيامة ِبهلهم ". ُيْسَحُب ِإلَيـْ
باإلسالم، فيمتحنهم يف اآلخرة بدخول النار، فمن جد يف دخوذلا فدخلها كانت 

.  عليو برداً وسالما، ومن دل يدخلها فقد عصى اهلل، فيسحب إليها

ويف الباب أحاديث أخر عن أيب سعيد اخلدري ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك 
-.  رضي اهلل عنهم–وثوبان 

قد عانددتوين وعصيتموين فأنتم لرسلي أشد : فيقول الرب تعاذل: "ويف حديث أنس
.  قال ىذا القول دلن عصاه فلم يدخل النار". تكذيباً ومعصية

ثـََنا َداُوُد ْبُن َأيب : " (2/178)" مسنده"وقال اإلمام أزتد يف  ثـََنا أَبُو ُمَعاِويََة َحدَّ َحدَّ
ِه َقالَ  َخرََج َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو : ِىْنٍد َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِو َعْن َجدِّ
َا تـََفقََّأ يف َوْجِهِو َحبُّ الرُّمَّاِن : َوَسلََّم َذاَت يـَْوٍم َوالنَّاُس يـََتَكلَُّموَن يف اْلَقَدِر، َقالَ  وََكَأَّنَّ

ِمْن اْلَغَضِب َقاَل فـََقاَل ذَلُْم َما َلُكْم َتْضرِبُوَن ِكَتاَب اللَِّو بـَْعَضُو بِبَـْعٍض هِبََذا َىَلَك َمْن 
َلُكْم َقاَل َفَما َغَبْطُت نـَْفِسي مبَْجِلٍس ِفيِو َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم دلَْ  َكاَن قـَبـْ

".  َأْشَهْدُه مبَا َغَبْطُت نـَْفِسي ِبَذِلَك اْلَمْجِلِس َأينِّ دلَْ َأْشَهْدهُ 

خلق "، والبخاري يف (217-11/216)" ادلصنف"وأخرج احلديث عبد الرزاق يف 
خرج : "، بلفظ(85)برقم " السنن"، وابن ماجو يف (230)برقم " أفعال العباد
على أصحابو وىم  تصمون يف - صلى اهلل عليو سلم–رسول اهلل 

.  ورواه أئمة آخرون. احلديث...القدر



قبل أن - رضي اهلل عنهم–فهذه اخلصومة اليت وقعت من ىؤالء الصحب الكرام 
يعلموا أن ىذه اخلصومة واخلالف من أسباب ىالك من كان قبلهم، وقبل أن 

، ودل َيكم عليهم -صلى اهلل عليو وسلم–يعلموا أن ىذا شلا يغضب رسول اهلل 
وال يشك . باذلالك وال بغَته، ألهنم معذورون- صلى اهلل عليو وسلم–رسول اهلل 

مسلم يف توبة ىؤالء الصحابة الكرام التوبة النصوح، وأهنم داخلون يف قول اهلل 
َوالسَّاِبُقوَن اأْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتَـّبَـُعوُىْم بِِإْحَساٍن َرِضَي ): تعاذل

ُهْم َوَرُضوا َعْنُو َوَأَعدَّ ذَلُْم َجنَّاٍت ََتْرِي حَتْتَـَها اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك  اللَُّو َعنـْ
.  (اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

شرح معاين "ومن مواقف الصحابة يف ىذا الباب ما رواه الطحاوي عنهم يف كتابو 
حدثنا فهد قال ثنا زلمد -: "رزتو اهلل–قال : (4798 رقم 46-3/45)" اآلثار

بن سعيد األصبهاين قال أخربنا زلمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أيب عبد 
شرب نفر من أىل الشام اخلمر وعليهم يوم ذ يزيد : الرزتن السلمي عن علي قال

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ): ىي حالل وتأولوا: بن أيب سفيان وقالوا
اآلية، فكتب فيهم إذل عمر، فكتب عمر أن أبعث هبم إرل  (...جناح فيما طعموا

يا : قبل أن يفسدوا من قبلك، فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس، فقالوا
أمَت ادلؤمنُت نرى أهنم قد كذبوا على اهلل وشرعوا يف دينهم ما دل يأذن بو اهلل 

أرى أن : ما تقول يا أبا احلسن؟ قال: فاضرب أعناقهم، وعلي ساكت، فقال
تستتيبهم، فإن تابوا ضربتهم ذتانُت ذتانُت لشرهبم اخلمر، وإن دل يتوبوا ضربت 



أعناقهم فإهنم قد كذبوا على اهلل وشرعوا يف دينهم ما دل يأذن بو اهلل، فاستتاهبم 
( 9/343)" مصنفو"ورواه أبو بكر بن أيب شيبة يف ". فتابوا، فضرهبم ذتانُت ذتانُت

(.  28878)رقم 

فهؤالء القوم استحلوا شرب اخلمر متأولُت لآلية ادلذكورة، فلم يبادر عمر : أقول
إذل تكفَتىم هبذا االستحالل، بل تأنوا ورأوا - رضي اهلل عنهم–والصحابة 

استتابتهم، فإن تابوا أقاموا عليهم احلد ذتانُت ذتانُت، وإن أصروا على استحالل 
. اخلمر قُتلوا مرتدين؛ ألهنم قامت عليهم احلجة

:  أقوال أئمة السنة يف العذر باجلهل

" فتح الباري"قال احلافظ ابن حجر يف -. رزتو اهلل–اإلمام الشافعي - 1
وأخرج ابن أيب حامت يف مناقب الشافعي عن يونس بن عبد األعلى : "(13/407)

مسعت الشافعي يقول هلل أمساء وصفات ال يسع أحًدا ردىا ومن خالف بعد ثبوت 
احلجة عليو فقد كفر وأما قبل قيام احلجة فإنو يعذر باجلهل ألن علم ذلك ال 

يدرك بالعقل وال الرؤية والفكر فُنثبت ىذه الصفات ونَنفي عنها التشبيو كما نفى 
سَت "ونقل ىذا النص احلافظ الذىيب يف "". ليس كمثلو شيء: "عن نفسو فقال

رزتو –وقال اإلمام البغوي . وفيو بعض الزيادات (80-10/79)" أعالم النبالء
وأجاز الشافعي شهادة أىل البدع، والصالة : " (1/228)" شرح السنة"يف - اهلل

خلفهم مع الكراىية على اإلطالق، فهذا القول منو دليل على أنو إن أطلق على 



ومن  ): بعضهم اسم الكفر يف موضع أراد بو كفرا دون كفر، كما قال اهلل تعاذل
[.  44: ادلائدة" ](دل َيكم مبا أنزل اهلل فأول ك ىم الكافرون 

تقّدم . مواقف اإلمام أزتد من ادلعتصم وغَته شلن ظلمو يف احملنة خبلق القرآن- 2
.  وما بعدىا من ىذا الرد (4ص)إيراد مواقفو 

َنَظْرُت : "(526ص)" خلق أفعال العباد"يف - رزتو اهلل–وقال اإلمام البخاري - 3
ُهْم، َوِإينِّ  يف َكالِم اْليَـُهوِد َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوِس َفَما َرأَْيُت قوماً َأَضلَّ يف ُكْفرِِىْم ِمنـْ

فاإلمام البخاري مع شدتو يف ". أَلْسَتْجِهُل َمْن ال ُيَكفُِّرُىْم ِإال َمْن ال يـَْعِرُف ُكْفَرُىمْ 
تكفَت اجلهمية دل يبدع من دل يكفر اجلهمية من أىل العلم، وإَّنا استجهلهم 

واستثٌت من ال يعرف كفرىم، فلم يطعن فيهم، ودل يبدعهم، بل عذرىم بسبب 
. جهلهم

ِبَكالِمِو أَنَُّو - عز وجل-وَُكلُّ َمْن دلَْ يـَْعِرِف اللََّو : "(627ص)يف - رزتو اهلل–وقال 
ُر سَلُْلوٍق  َفِإنَُّو يـَُعلَّم، َويـَُردُّ َجْهُلُو ِإذَل اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة، َفَمْن َأََب بـَْعَد اْلِعْلِم ِبِو ، َغيـْ

َ ): َكاَن ُمَعاِنًدا، َقاَل اللَُّو تـََعاذَل  َوَما َكاَن اللَُّو لُِيِضلَّ قـَْوًما بـَْعَد ِإْذ َىَداُىْم َحىتَّ يـُبَـُتِّ
َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما : )، َولَِقْولِوِ [115آية : سورة التوبة ](ذَلُْم َما يـَتـَُّقونَ 

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَُت نـَُولِِّو َما تـََوذلَّ َوُنْصِلِو َجَهنََّم َوَساَءْت  َ َلُو اذْلَُدى َويـَتَِّبْع َغيـْ تـَبَـُتَّ
[".  115آية : سورة النساء ](َمِصَتًا



يعذر باجلهل وأنو ال ُيكفر اجلاىل - رزتو اهلل–ففي ىذا الكالم أن اإلمام البخاري 
إال بعد أن يُعلَّم بنصوص الكتاب والسنة وأنو إن أَب وعاند وأصرَّ على ىذا 
االعتقاد الكفري فحين ذ ُيكفر ألنو أُقيمت عليو احلجة، ولقد ساق اآليتُت 

الكرميتُت لبيان أهنما تضمنتا اإلعذار باجلهل، وىذا التقرير العلمي الصحيح من 
.  ىذا اإلمام ال يقبلو ىذا اجلهول ادلتهور وال إخوانو احلدادية اجلهالء

" شرح أصول اعتقاد أىل السنة"يف - رزتو اهلل–قال اإلمام الاللكائي - 4
اعتقاد أيب زرعة عبيد اهلل بن عبد الكرمي وأيب حامت زلمد بن إدريس : "(1/176)

مث ساق -". رزتهم اهلل-بن ادلنذر الرازيُت ورتاعة من السلف شلن نقل عنهم 
(.  178ص)اعتقاد ىذين اإلمامُت ومن ذُكر معهم من رتاعة السلف إذل 

ومن زعم أن القرآن سللوق : " ناقاًل عنهم (179-1/178)مث قال الاللكائي يف 
فهو كافر باهلل العظيم كفرا ينقل عن ادللة، ومن شك يف كفره شلن يفهم فهو 

ال أدري سللوق أو : كافر، ومن شك يف كالم اهلل عز وجل فوقف شاكاً فيو يقول
ومن . غَت سللوق فهو جهمي، ومن وقف يف القرآن جاىال علم وبدع ودل يكفر

انظر ". لفظي بالقرآن سللوق فهو جهمي أو القرآن بلفظي سللوق فهو جهمي: قال
إذل تفريق ىؤالء األئمة بُت العادل وبُت اجلاىل، فكّفروا من يعلم ومن دل ُيكفره شلن 

".  ومن وقف يف القرآن جاىال ُعلِّم وبُدِّع ودل ُيكفَّر: " يفهم، مث قالوا



فما رأي عماد فراج واحلدادية يف ىؤالء األئمة الذين يعذرون باجلهل فلم ُيكفِّروا 
!  من جيهل أن القرآن كالم اهلل غَت سللوق؟

احلجة "وقال اإلمام احلافظ قوام السنة أبو القاسم إمساعيل بن زلمد يف كتابو - 5
ومن تعمد خالف أصل من ىذه األصول وكان : " (2/511)" يف بيان احملجة

جاىاًل دل يقصد إليو من طريق العناد فإنو ال يكفر، ألنو دل يقصد اختيار الكفر 
وال رضي بو وقد بلغ جهده فلم يقع لو غَت ذلك، وقد أعلم اهلل سبحانو أنو ال 

وما كان اهلل ليضل  ): يؤاخذ إال بعد البيان، وال يعاقب إال بعد اإلنذار فقال تعاذل
فكل من ىداه اهلل عز وجل ودخل يف عقد اإلسالم فإنو ال  (قوماً بعد إذ ىداىم 

".  رج إذل الكفر إال بعد البيان

وقد ذكر قبل ىذا . مراده باألصول الكتاب والسنة واإلرتاع اليت يقطع هبا العذر-  أ
.  النص تكفَت من تعّمد سلالفة واحد منها

فانظر إذل ىذا اإلمام كيف يعذر باجلهل، مستداًل باآلية الكرمية وأن ادلسلم -  ب
.  ال  رج من اإلسالم إال بعد البيان، يريد إقامة احلجة عليو

(: " 277-12/276)" ادلغٍت"يف كتابو - رزتو اهلل–وقال اإلمام ابن قدامة - 6
ومن اعتقد حل شيء أرتع على حترميو وظهر حكمو بُت ادلسلمُت وزالت : فصل

الشبهة فيو للنصوص الواردة فيو كلحم اخلنزير والزنا وأشباه ىذا شلا ال خالف فيو 
كفر دلا ذكرنا يف تارك الصالة، وإن استحل قتل ادلعصومُت وأخذ أمواذلم بغَت 



شبهة وال تأويل فكذلك، وإن كان بتأويل كاخلوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء دل 
َيكموا بكفرىم مع استحالذلم دماء ادلسلمُت وأمواذلم وفعلهم لذلك متقربُت بو 

وكذلك دل َيكم بكفر ابن ملجم مع قتلو أفضل اخللق يف زمنو . إذل اهلل تعاذل
متقربا بذلك، وال بكفر ادلادح لو على ىذا ادلتمٍت مثل فعلو فإن عمران بن حطان 

اال ليبلغ عند اهلل ... يا ضربة من تقي ما أراد هبا ): قال فيو ميدحو لقتل علي
وقد ُعرف من ( أوىف الربية عند اهلل ميزانا ... إين ألذكره يوما فأحسبو ) (رضوانا 

مذىب اخلوارج تكفَت كثَت من الصحابة ومن بعدىم واستحالل دمائهم وأمواذلم 
واعتقادىم التقرب بقتلهم إذل رهبم ومع ىذا دل َيكم الفقهاء بكفرىم لتأويلهم 

وكذلك  رج يف كل زلرم استحل بتأويل مثل ىذا وقد روي أن قدامة بن مظعون 
شرب اخلمر مستحال ذلا فأقام عمر عليو احلد ودل يكفره وكذلك أبو جندل بن 

 ): سهيل ورتاعة معو شربوا اخلمر بالشام مستحلُت ذلا مستدلُت بقول اهلل تعاذل
اآلية فلم يكفروا  (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا 

وعرفوا حترميها فتابوا وأقيم عليهم احلد فيخرج فيمن كان مثلهم مثل حكمهم 
وكذلك كل جاىل بشيء ميكن أن جيهلو ال َيكم بكفره حىت يعرف ذلك وتزول 

دل ُيكفِّر اخلوارج - رضي اهلل عنو–وعلي : أقول". عنو الشبهة ويستحلو بعد ذلك
.  مع أهنم خرجوا عليو، وكفروه وغَته من الصحابة وغَتىم

خالل كالمو يف  (395-393ص) (إيثار احلق على اخللق)قال ابن الوزير يف 
أهنا قد تكاثرت اآليات واألحاديث يف العفو عن : الوجو الثالث: "العفو عن اخلطأ



اخلطأ والظاىر أن أىل التأويل أخطأوا وال سبيل إذل العلم بتعمدىم ألنو من علم 
: الباطن الذي ال يعلمو إال اهلل تعاذل قال اهلل تعاذل يف خطاب أىل االسالم خاصة

ربنا ): وقال تعاذل (وليس عليكم جناح فيما أخطأمت بو ولكن ما تعمدت قلوبكم)
قد فعلت يف : وصح يف تفسَتىا أن اهلل تعاذل قال (ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

ودل ): حديثُت صحيحُت، أحدمها عن ابن عباس واآلخر عن أيب ىريرة وقال تعاذل
فقيد ذمهم بعلمهم وقال يف قتل ادلؤمن مع  (يصروا على ما فعلوا وىم يعلمون

فقيد الوعيد فيو  (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم): التغليط العظيم فيو
وجاءت األحاديث الكثَتة هبذا  (ومن قتلو منكم متعمدا)بالتعمد وقال يف الصيد 

ادلعٌت كحديث سعد وأيب ذر وأيب بكرة متفق على صحتها فيمن ادعى أبا غَت 
أبيو وىو يعلم أنو غَت أبيو فشرط العلم يف الوعيد ومن أوضحها حجة حديث 

الذي أوصى إلسرافو أن َيرق مث يذري يف يوم شديد الرياح نصفو يف الرب ونصفو 
يف البحر حيت ال يقدر اهلل عليو مث يعذبو مث أدركتو الرزتة خلوفو، وىو حديث متفق 

على صحتو عن رتاعة من الصحابة منهم حذيفة وأبو سعيد وأبو ىريرة بل رواتو 
منهم قد بلغوا عدد التواتر كما يف جامع االصول ورلمع الزوائد ويف حديث 

حذيفة أنو كان نباشا وإَّنا أدركتو الرزتة جلهلو وإميانو باهلل وادلعاد لذلك خاف 
العقاب، وأما جهلو بقدرة اهلل تعاذل على ما ظنو زلاال فال يكون كفرا إال لو علم 

: أن األنبياء جاؤا بذلك وأنو شلكن مقدور مث كذهبم أو أحدا منهم لقولو تعاذل
وىذا أرجى حديث ألىل اخلطأ يف التأويل  (وما كنا معذبُت حىت نبعث رسوال)



ويعضد ما تقدم بأحاديث أنا عند ظن عبدي يب فليظن يب ما شاء وىي ثالثة 
أحاديث صحاح وذلذا قال رتاعة جلة من علماء االسالم أنو ال يكفر ادلسلم مبا 

وشلا يقوي العفو ..... يندر منو من ألفاظ الكفر إال ان يعلم ادلتلفظ هبا أهنا كفر
عن أىل اخلطأ أنو قد يكون يف األدلة ومقدماهتا ولذلك كان ادلشهور يف القتلى يف 

فنت الصحابة سقوط القصاص كما ىو ادلشهور يف سَتة على عليو السالم كما 
تقدم وروي الشافعي عن الزىري أنو قال أدركت الفتنة األوذل يف أصحاب رسول 

اهلل وآلو وكانت فيها دماء وأموال فلم يقتص فيها من دم وال مال وال قدح أصيب 
قال ابن كثَت يف . بوجو التأويل إال أن يوجد مال رجل بعينو فيدفع إذل صاحبو

إرشاده وىو ثابت عن الزىري وىو عام يف أىل العدل والبغي وإن واحدا من 
الفريقُت ال يضمن لآلخر شي ا وىو الذي صححو الشيخ أبو إسحاق من قورل 

الشافعي فدل على دخول اخلطأ يف أفعال القلوب كأفعال اخلوارج كما ىو واضح 
 (وليس عليكم جناح فيما أخطأمت بو ولكن ما تعمدت قلوبكم): يف قولو تعاذل

إَّنا يفًتي الكذب الذين ال يؤمنون بآيات اهلل ): وكذلك قولو تعاذل يف سورة النحل
وأول ك ىم الكاذبون من كفر باهلل من بعد إميانو إال من أكره وقلبو مطم ن 

 (باإلميان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اهلل وذلم عذاب عظيم
يؤيد أن ادلتأولُت غَت  (ولكن من شرح بالكفر صدرا): فقولو يف ىذه اآلية الكرمية

وقد . كفار ألن صدورىم دل تنشرح بالكفر قطعا أو ظنا أو َتويزا أو احتماال
يشهد ذلم بذلك كالم أمَت ادلؤمنُت عليو السالم وىو الصادق ادلصدوق يف 



من الكفر فروا، فكذلك رتيع : ادلشهور عنو حيث س ل عن كفر اخلوارج فقال
أىل التأويل من أىل ادللة وإن وقعوا يف أفحش البدع واجلهل فقد علم منهم أن 

".  حاذلم يف ذلك ىي حال اخلوارج

الوجو الثالث أهنا قد تكاثرت اآليات واألحاديث يف : "تأمل قول ابن الوزير- 1
.  إخل، واستداللو مرة أخرى باآليتُت، واألحاديث بعدمها"العفو عن اخلطأ

. ، يشَت إذل العذر باجلهل"فشرط العلم يف الوعيد: "وانظر إذل قولو- 2

ومن أوضحها حجًة حديث الذي أوصى إلسرافو أن َيرق : " وانظر إذل قولو- 3
مث أدركتو : "إذل قولو-ويذرى يف يوٍم شديد الرياح نصفو يف الرب ونصفو يف البحر 

وىذا أرجى : الرزتة خلوفو، وإن رواة ىذا احلديث بلغوا حد التواتر، وانظر إذل قولو
.  حديث ألىل التأويل

.  وتأمل بقية استدالالتو وسوقو لكالم العلماء يف العفو عن أىل التأويل- 4

وقد يشهد ذلم بذلك كالم أمَت ادلؤمنُت رضي اهلل عنو وىو : "وانظر إذل قولو- 5
".  ىي حال اخلوارج: "إذل قولو... الصادق ادلصدوق

اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، ومواقف الصحابة وال سيما اخلليفة : أقول
الراشد علي رضي اهلل عنو يف عدم تكفَت اخلوارج الذين كفروه وكفروا الكثَت من 

.  الصحابة والتابعُت يف عصره



.  وكذا مواقف علماء األمة وأئمتهم يف العذر باجلهل واخلطأ يف التأويل

.  كل ىذا وذاك يف واد وعماد وغالة احلدَّادية يف واد

.  فًتاىم يكفرون أىل السنة؛ ألهنم يعذرون باجلهل

ينطبق  (تكفَت من يعذر باجلهل)أال يرى القارئ ادلنصف أن ىذا األصل احلدادي 
على الصحابة والتابعُت وأئمة اإلسالم وقد ينطبق على رسول اهلل صلى اهلل عليو 

.  وسلم الذي ىو عمدة الصحابة فمن بعدىم

فهؤالء الغالة شر من اخلوارج ألهنم يزيدون عليهم بالكذب واحلقد الشديد على 
.  أىل السنة واحلق
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. يعٍت ادلعتصم - [1]



لقد انقسم العلماء القائلون بكفر اجلهمية، فبعضهم يرى أن كفرىم كفٌر  - [2]
أكرب  رج من ادللة، وبعضهم يرى أنو كفٌر أصغر ال ينقل عن ادللة اإلسالمية، ومع 

واحلداديون . ىذا ال يطعن بعضهم يف بعض، وال يضلل وال َيارب بعضهم بعضا
قاتل اهلل األىواء . ومنهم عماد فراج ذلم منهج آخر، َيارب ىذا ادلنهج وأىلو

.  وأصحاهبا

".  بعده: "كذا، والصواب - [3]

فإنو " شواىد احلق يف جواز االستغاثة بسيد اخللق"كتاب النبهاين : انظر - [4]
مليء بتحريف النصوص القرآنية ومليء بتقرير الشرك، وحنوه كتاب دحالن يف 

 .تقرير الشرك


