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 مقدمة

هــــــــا احلمد هلل الذي خّص علمــــاَء أىل السنـــــة حبمل رايـــــــة التوحيد وعقيدة اإلسالم، ووفقهم لرّد كل شبهة وضاللــــــــة يذيع         
 وصلى اهلل وسلم على سيدنـــا زلمد َمن كشف اهلل بو الدجى وزلا الظالم . ،ــــــة بُت العوامادلبتدعــ

يِن َولِيـُْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا] :أما بعد فقد قال اهلل تعاىل ُهْم طَائَِفٌة لَِيتَـَفقَُّهوا ِفي الدِّ َعلَُّهْم ِإلَْيِهْم لَ  فـََلْوََل نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ
   {122}التوبة:[ َيْحَذُرونَ 

كــــــابر علمـــــــاء األمة ىم جنوم السماء يهتدي هبم من أطبقت عليو ظلمات احلـَــَتة والتبست عليو معامل الطريق فإذا رأى أمــــــامو األ
ئٍذ أن طريقهم ىــو ادلنهج وادلسلك الذي ىـــو اقتفـــــــــاٌء الذين شهدت ذلم األمة بالفضل وتلقـــــاىم اخلاصة والعـــــــامة بالقبول َعِلَم حين

للمعرفة مل دلنهج ومسلك الصحابة والتابعُت وتابعيهم فما من علم من العلوم اإلسالميــــة إال وكــــانت ذلم الريـــــادة فيو وال تركوا بابًا 
سالمية بشىت أقسامهــــا الرفيع والعز ادلنيع وَمن أنصف ونظر إىل ادلكتبة اإليلجوه فكان ذلم يف كل علم من علوم الشريــــعــة الشـــــأن 

 ن وعلومــــو واحلديـــث وفنونــــو والفقو وأصولـــــو وفروعو والسَت وادلغازي والتواريــخ واللغة واألدب خرج بيقُت ال يشوبو ريبمن القرءا
 ن الدين .بفضل علماء أىل السنة واجلماعة يف الذود ع مقرِّا

لقرن ولقد أحببنــــا أن نـَُضّمـَِن ىذا الكتيب مــــا نّص عليو العلمــــاء األفــــاضل من سلتلف العصور من القرن اذلجري األول إىل ا      
فؤاد ويتيقن اخلامس عشر اذلجري. كمـا تعمدنـــــا أن خنتـــــار من ىؤالء العلماء من ختصصوا يف سلتلف الفنون والعلوم ليتثبت ال

ن الكريــــم ومنهـــــاج الرسول العظيم، أصلها من أصــــل الدين "ال إلو إال اهلل" وعليهـــــــا اد أن ىذه العقيدة ىي عقيدة القرءاالعبـــــــ
  رواه أبو داود. "ضاللة َل تجتمع أمتي على"أمجعت واجتمعت أمــــــة زلمٍد صلى اهلل عليو وسلم الذي يقول: 

 ء قدير وبعباده لطيف خبَت.فيو النفع العميم، إنو على كل شى أل اهلل تعاىل أن جيعلفنس

 

 عقيدة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم

رواه مسلم  "ءأنت الظاىر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شى اللهم"قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسـلـم:  
 وغَته.

استدل بعض أصحابنا " ىـ( فـي كـتـابـو ااألسـمـاء والصفـات( مـا نـصـو: 458 البيـهقي اادلتو ى سنة قـال احلـافظ أمحد بن احلسـُت
"أنت الظـــــــاىر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك  :صلى اهلل عليو وسلم بنفي المكان عن اهلل تعالى بقول النبي

                                                              .اىـمكان" ء لم يكن فيوإذا لم يكن فوقو شىء وَل دونو شى ء"شى

 رواه البخاري وابن اجلارود والبيهقي. " ٌء غيرهىكــــــــان اهلل ولم يكن ش ": قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسـلـم
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على أنــــــــــــــو لم يكن  "يــــــدل معٌت ىذا احلديث ما نـصـو: قال احلـافظ أمحد بن احلسـُت البيـهقي يف كتـابو ااالعتقاد( فـي بيـــــــان
 ٌء غيره َل الـمــــاء وَل العرش وَل غيرىما، وكل ذلك أغياٌر " اىـ.ىش

 

 قرنـًـا من الهجرة النبوية. 14بعد أكثر من 

 تراث علماء أىل السنة والجماعة يشهد أن عقيدة أىل السنة والجماعة واحدة.

 

 عقائد الّسنية عند العلماء في القرن األول الهجريمن ال

 اإلمام علي بن أبي طالب

الراشد سيدنا علي بن أيب طالب رضي اهلل عنـو اادلتو ى سنة  الرابع قال مصباح التوحيد وصبــــــــــاح التفريد الصحابـــي اجلليل واخلليفة
أي بال مكان. رواه أبو منصور البغدادي يف كتاب االفرق  اىـ. ـــا كان"وَل مكان وىو اآلن على مـــــ "كان اهلل ىـ( ما نصو: 40

 بُت الفرق(.

 اإلمام زين العابدين

ىـ( فـي كـتـابـو االصحيفة الَسجَّادية( ما  94قال التابعي اجلليـل اإلمام زين العابدين علي بـن احلسيـن رضـي اهلل عنهـمــــــا اادلتو ى سنة 
 اىـ. َل يحويك مكان""أنت اهلل الذي  نصو:

 

 من العقائد السنية عند العلماء في القرن الثاني الهجري

 اإلمام جعفر الصادق

ء ىء أو على شىء أو من شىمن زعم أن اهلل في ش" ىـ( ما نصو: 148قال اإلمام جعفر الصادق رضي اهلل عـنـو اادلتوفـــى سنة 
أي  –ًَل ولو كان في شيء لكان محصورًا ولو كـان من شيء لكان ُمحَدثًا ء لكان محمو ىشرك إذ لو كــــــــــــان على شفقد أ
 ذكره القشَتي يف ارسالتو(. اىـ." –سللوقًا 

 اإلمـــام أبو حنيفة



 5 

"  و األبسط( مــــــــــا نصو: ىـ( يف كتـــــــــــــابــــو االفق 150قال اإلمـــام اجملتهد أبو حنيفة النعمـــــان بن ثـــــــابت رضي اهلل عنو اادلتـو ى سـنة 
 اىـ.قبل أن يخلق الخلق كــان ولم يكن َأْيٌن وَل َخْلٌق وَل شيء وىو خالق كل شيء"  كان  كــــــــــــــان اهلل تعالى وَل مكان

 

 من العقائد السنية عند العلماء في القرن الثالث الهجري

 اإلمـــــام الشـــــافعي

"إنو تعالى كــــان وَل مكان فخلق : ىـ( ما نصو 204تهد زلمد بن إدريــــس الشـــــافعي رضي اهلل عنو اادلتو ى سنة قــــال اإلمـــــام اجمل
كما   اىـ. المكان وىو على صفة األزلية كما كــــــان قبل خلقــــــو المكــــــاَن َل يجوز عليو التغييُر في ذاتو وَل التبديل في صفاتو"

 .ي فـي كتابو اإحتاف السادة ادلتقُت(نقلو عنو الزبيد

 اإلمام أحمد بن حنبل

نقل ذلك عنو اإلمام    ىـ( َل يقول بالجهة للبارئ. 241كان اإلمام المجتهد أحمد بن حنبل رضي اهلل عنو )المتوفى سنة 
 احلافظ ابن اجلوزي احلنبلي يف كتابو ادفع شبهة التشبيو(.

 

 القرن الرابع الهجريمن العقائد السنية عند العلماء في 

 اإلمام أبو جعـفـر الطـحــــــاوي

 –أي اهلل  –"وتـعـالى  ىـ( يف رسـالـتـــــــــو االعقيدة الطحاويـــــة( ما نصو: 321قال اإلمام الفقيو أبو جعـفـر الطـحــــــاوي اادلتو ى سنة 
 اىـ.  تحـويــــــو الجهــــــاُت السـِت  كسائر المبَتَدعات"عن الحدود والغــــــــايـــــــات واألركان واألعضـاء واألدوات َل

 الحــــــافظ ابن حبـــــــــان

وَل  –اهلل  –"كـان  ىـ( يف كـتـــــابـــــــــو ادلـشـهور اصحيح ابن حبان( ما نـصـو: 354قــــــال احلــــــافظ زلمـد بن حبـــــــــان اادلتو ى سنـــــة 
 اىـ. ان وَل مكــــــــــان"زمــــــــــ

 

 من العقائد السنية عند العلماء في القرن الخامس الهجري

 اإلمام ابـن فورك
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"َل يجوز ىـ( يف كتــــــابــــــــــو اُمْشِكل احلديث( ما نصـو:  406قال اإلمام أبو بكر زلمد بن احلسن ادلعـروف بابـن فورك اادلتو ى سنة 
 اىـ. ـول في األمــــــاكــــن َلستحالة كونو محدوًدا ومتناىًيا وذلك َلستحالة كونو ُمحَدثًا"على اهلل تعالى الحلـــ

 اإلمــــــــام الشيرازي

ىـ( يف كتابو ااإلشـارة إىل مذىب أىل احلق( مــــــــا  476قال الفقيو اإلمــــــــام الشيخ أبـــو إسحــــــاق الشَتازي الشافعي اادلتو ى سنة 
 اىـ. كان وَل مكان ثم خلق المكان وىو اآلن على ما عليو كان"  –أي اهلل تعاىل  –"إنو : نصو

 

 من العقائد السنية عند العلماء في القرن السادس الهجري

 الغزالي أبو حامد

"تعالى  ( يف كتـــــــــــابـــــــو اقواعد العقـائد( مـا نصـو:ىـ 505قـــــــــــال الشيـخ أبـــــــو حــــــــــــامد زلمد بن زلمد الغزايل الشـــافعي اادلتو ى سنة 
عن أن يحويَو مكـــــــــان، كما تقدس عن أن َيُحدَّه زمان، بل كــــــــــان قبل خلق الزمان والمكان وىو اآلن على ما  –أي اهلل  –

 اىـ. عليو كان"

 القاضي ابن العربي

ىـ( يف كتـابو االقبس يف شرح موطإ مالك بن أنس( ما  543لعريب ادلـــــــــــالكي األندلسي اادلتو ى سنة قــــــــــال القاضي أبو بكر ابن ا
 اىـ. "البارئ يتقدس عن أن ُيَحدَّ بالجهــــات أو أن تكتنفو األقطار"نصو: 

 

 من العقائد السنية عند العلماء في القرن السابع الهجري

 الرازي المفسر

]َوُىَو الَعِلي  "قولو تعالى:  يف تفسـيـره ادلسـمـى االتفسَت الكبَت( ما نصو: ىـ(  606سنة   الدين الرازي اادلتو ىقال ادلفسر فخر 
َل يـــــجوز أن يكون المراد بكونو علًيا العلوَّ بالجهة والمكـــــان لمــــــــا ثبتت الدَللة على فساده فوجب أن يكون الَعِظيُم[ 

 المتعالي عن مشابهة الُمْمِكنات ومناسبة الُمْحَدثات".المراد من العلي 

 ابـن عبد السالم العز
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"ليس  ىـ( يف كتــابــــــــــو اُملحة االعتقــــــــاد( يف حـق اهلل تعاىل ما نصو: 660قال الشيخ عّز الدين ابـن عبد السالم اادلتو ى سنة 
ء وَل تحيط بو الجهات وَل تكتنفو األَرضون وَل ىوَل يشبُهو شيًئا بجسٍم مصوٍَّر وَلجوىر محدود ُمَقدٍَّر وَل يشبو ش

 السماوات كــان قبل أن كّون األكوان، ودبر الزمـان وىـو اآلن عـلى مـا علـيو كان".

 

 من العقائد السنية عند العلماء في القرن الثامن الهجري

 القـــــاضي ابـن جمـــــاعــــــــــــــــة

ىـ( يف كـتـابـو اإيضاح الدليل( ما  733اضي بدر الدين زلمد بن إبـراىيم ادلعروف بـابـن مجـــــاعــــــــــــــــة الشــــــــافعـي اادلتـو ى سنة قــال القـــــ
 اىـ. "كان اهلل وَل زمــان وَل مكــــــان وىو اآلن على مــــــــا عليو كان"نصو: 

 أبو حيانالحافظ 

ــــو االبحر احمليط( ىـ( يف كـتــــــابــــــ 745ادلقرئ النحوي زلمد بن يــــــــوسف ادلعـروف بأيب حيــــان األنـدلسي اادلتو ى سنة  قــــــــال ادلفسر
"وعند مـا نـصـو:  {19نبياء:}األ]َوَلُو َمْن ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَمْن ِعْنَدُه ََل َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدتِِو[ قولـــو تعاىل:  عنـد تفسَت

 اىـ. ىنا َل يراد بها ظرف المكـان ألنو تعالى منزه عن المكان بل المعنى شرف المكانة وعلو المنزلة"

 

 من العقائد السنية عند العلماء في القرن التاسع الهجري

 الحافظ ولي الدين العراقي

ىـ( يف كتابو اطرح التثريب يف شرح  826حيـم العـراقي اادلتو ى سنة قال احلافظ احملدث ويل الدين أبو زرعة أمحـد بن عبد الر 
"اهلل تعالى منـزه عـن اَلستقـرار والتحيز  ما نصو:"فهو عنده فوق العرش"  :صلى اهلل عليو وسلم التقريب( يف تفسَت قول النيب

 اىـ. ي محل معظم عنده"من حضرة المكان بل من حضرة الشـرف، أي وضع ىذا الكتاب ف والجهة فالعندية ليست

 الحـــــافظ العسـقالني

"وَل يلزم من كــــــون جهتي ىـ( يف كتابو افتح الباري( مــا نصو:  852قــــــال احلـــــافظ ابن حجر العسـقالين الشـافعـي اادلتو ى سنة 
المعنى، والمستحيــل كون ذلــــك من جهة  العلو والسفـل محـــــــاًَل على اهلل أن َل يوصف بالعـلـو ألن وصفو بالعلو من جهة

 اىـ. الحس، ولذلك ورد في صفتو العالي والعلّي والمتعالي"
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 من العقائد السنية عند العلماء في القرن العاشر الهجري

 الحافظ السيوطي

ااإلكليل يف استنباط التنزيل( ىـ( يف كتابو  911قال احلافظ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي الشـافعي اادلتو ى سنة 
فيو الرد على المشبهة وأنو تعــــــالى ليس بجوىـــــر وَل جسم وَل عرض وَل لــــــون وَل  ٌء[ى]لَْيَس َكِمْثِلِو شَ "قولو تعالى ما نصو: 

 اىـ. طعم وَل حاّل في مكان وَل زمان"

 المحدث القسطالني

ىـ( فـي كـتـــــابـــــــــــو اإرشاد الساري  923اب الديــــن أمحـد بـن زلـمـد القسـطـالين ادلـصـري اادلتو ى سنة قال الشيخ أبو العبــــــــــاس شهــــــــ
 اىـ. "ذات اهلل منزه عن المكان والجهة"شرح صحيح البخاري( ما نصو: 

 

 من العقائد السنية عند العلماء في القرن الحادي عشر الهجري

 الشيخ القاري

"أما ىـ( يف كتـابـــــو االروض األزىر يف شرح الفقو األكرب( مـــــــــا نصـو:  1014ـيـخ ُمال عـلي القـاري احلنـفي اادلتو ى سـنة قال الش
ــانــــــــــة فعــلـــــــــــــو مكــــــ {61}األنعام:]َوُىَو الَقاِىُر فـَْوَق ِعَباِدِه[  علّوه تعالى على خلقو المستفاد من نحـو قولــو تعالى:

 اىـ. ومرتــبــــــــــة َل علو مكــــــــــــــــــــــان كـــمـــــــــــا ىو مقرر عند أىــــل السنـــة والجماعة"

 المحدث الصديقي

ـو االفتوحات الرَّبّانية( ىـ( يف كتـــابـــــ 1057قـــال احملدث الشيخ زلـمد بن علي ادلعروف بابـن عــالن الصديـقي الشـافعي اادلتو ى سـنة 
 اىـ. "إن اهلل فوَق كــل موجود مكانــــــــًة واستيالًء َل مكانـًــا وجهًة "ما نصو: 

 

 من العقائد السنية عند العلماء في القرن الثاني عشر الهجري

 الشيخ الزرقاني
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"وقال ( يف شرحو على موطإ اإلمام مالك مـــــــــــا نـصـو: ىـ 1122قال الشيخ زلمد بن عبد الباقي الزرقاين ادلــــــالكي اادلتو ى سنة 
ز امتنع عليو النزول على معنى اَلنتقال من موضع ه عن الجسمية والتحيّ لما ثبت بالقواطع أنو سبحانــــــو منزّ  [البيضاوي: 

 اىـ. "]إلى موضع أخفض منو

 الشيخ النابلسي

ىـ( يف منظومتـو ادلعروفة اكفاية  1143غٍت النـابلسـي الدمشـقي احلنـفي اادلتو ى سنة قال الصويف الزاىد العــارف الشـيـخ عبـد ال
 "وليس يحـويـــــــــــــو مكـــــــــــــان َل وَل الغالم( ما نصو: 

 اىـ. تدركو العقول جلَّ وعال"                                                                              

 

 من العقائد السنية عند العلماء في القرن الثالث عشر الهجري

 العالمة الدردير

ىـ( يف منظـومتـــــــــو ادلعـروفة  1201قال الشيخ العالمة أبو الربكـــــــــــــات أحـمـد بـن زلمد الدردير ادلـــــــــــــالـــــكـــــــــي ادلصري اادلتو ى سنة 
   حق اهلل تعـاىل ما نصو: ااخلريدة البهية( يف

                  "منزه عن الحلـــــول والجهــــــو 

 اىـ. واَلتصال اَلنفصال والسفو"                                    

 الشيخ الغنيمي

ىـ( يف كتابـــو اشرح العقيدة الطحــــاوية( مــــــــا 1298دمشقـــــــي اادلتو ى سـنة قــــــــال الشيخ عبد الغٍت الغنيمي ادليدانــــــــــي احلنفـــــي ال
فمن كـــان في مكـــــــــان  رؤية تابعة للشيء على ما ىو عليو"واهلل تعالى ليس بجسم فليست رؤيتو كرؤية األجسام فإن النصـو: 

ومن لم  صــــــــــاِل شعاع وثبوت مسافةالمخلوُق بمقابلــة واتوجهة َل يُرى إَل في مكــــــــــان وجهة كمـــــــــا ىو كذلـــــــك، ويُرى أي 
 اىـ. يكن في مكــــــــــــان وَل جهٍة وليس بجسم فرؤيُتو كذلك ليس في مكان وَل جهة"

 

 من العقائد السنية عند العلماء في القرن الرابع عشر الهجري

 الشيخ الشرنوبي
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"فهو ىـ( يف شرحـــــو على اتائيــة السلوك( ما نصو:  1348ادلتو ى سنة اـبـــــد اجمليـــــــــد الشـرنــــــوبـــــــي األزىـــــري قـــــــــــــال الشـــيــــــــــخ عــ
  اىـ. ه زمان وَل يحملو مكــــان بل كان وَل مكان وَل زمان وىو اآلن على ما عليو كان"سبحانــــو َل َيُحدّ 

   الشيخ العزامي

"أجمع ن( ما نصو: ءاىـ( يف كتـــــــابــــــــــــــو افرقـــــــــــان القر  1376ادلتو ى سنة اـــــــال الشـــيــــــــــخ سالمـــــــــــة القضـــــــــاعي العزامي الشافعي قــــــ
 اىـ. كان"أىل الحق من علمـــاء السلف والخلف على تَـنـز ِه الحق سبحانو عن الجهة وتقّدسو عن الم

 

 من العقائد السنية عند العلماء في القرن الخامس عشر الهجري

 الشيخ الشنقيطي

ىـ( يف كتـابو ااآليــــــات  1404قال الشيخ زلمد بن أمحد ادللقب بالداه الشنقيطي إمام جامع اخلتميـة يف السـودان اادلتو ى سـنـة 
ء مفتقـِر إليو قائٌم بنفِسو َل يحتاج إلى ىء وكلَّ شىش  ة على أّن اهلل غني عن كلّ نــ"اتفق علمـــــــــــاء الساحملكمات( ما نصو: 

 اىـ. محـّل وَل إلى ُمَخـَصَّص، فهو الذي خلق الزمان والمكان وىو على مــا عليو كان"

 العالمة الهرري

يف كـــتــــــــابــــــــو اإظهار العقيدة  ه(1429اادلتو ى سنة  وف باحلبـشـيقـــــــــال العالمــــــــة الفقيـــــــــو احملدث الشيخ عبد اهلل اذلرري ادلعر 
 اىـ. "قــــــال أىــــــل الحق إن اهلل ليس بمتَمّكـِن في مكان أي َل يجوز عليو المماسة للمكان واَلستقرار عليو"السنية( ما نصو: 

 

 أىل السنة والجماعة  علماء

 على عقيدة واحدة

 لريادة في نشر مختلف العلوم اإلسالميةكانت لهم ا

 
 نسنية عند أىل التفسير وعلوم القرءامن العقائد ال

  المفسر القرطبي
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 ىـ( يف كتـــــــابــــــــو ااجلامع ألحكام القرءان( مــــا نصو: 671قـــــــــــال ادلفسر زلمد بن أمحد األنصـــــــــاري القرطيب ادلـالكـي اادلتـوفـى سنة 
 اىـ. ز""والعلي  يراد بو علو  القدر والمنزلــة َل علو  المكــــــــــان ألن اهلل منزه عن التحي  

 المفسر النسفي

ـان فهو على "إنـــــــــو تعالى كــــــــــان وَل مكـــــــىـ( يف تفسَته ما نصو:  701قـــــــــال ادلفسـر عبد اهلل بــــــــن أمحـد النسـفـي اادلتو ى سنة 
 اىـ. ما كـــــان قبل خلق المكان، لم يتـغير َعمَّا كان"

 

 من العقائد السنية عند أىل الحديث وعلومو

 الحافظ ابن الجوزي

بهة التشبيو( ما نصو: ىـ( يف كتـــابـــــــو ادفع شُ  597قـــــــال احلافظ عبد الرمحن بن علي ادلعروف بــــــابـــــن اجلـــــوزي احلنبـلـي اادلتو ى سنة 
 اىـ. "الــــــواجــب علينـــــــــــا أن نـعتـقـــــد أن ذات اهلل تعــــالى َل يحويو مكان وَل يوصف بالتغيير واَلنتقال"

 الحافظ السخاوي

"قــــــال شيــــخــــنـــــــــــــــــا ما نصو:  احلسنة(ىـ( فـي كتـابو اادلقاصد  902قـــــــال احلــــافظ زلمد بن عبد الرمحن السخــــــــــاوي اادلتو ى سـنة 
 تعالى منزه عن الحلول في األماكنواهلل سبحانو و  عِلم اهلل يشمل جميع األقطـار إنَّ  –يعٍت احلــــــــــــافظ ابــن حجر العسقالين  –

 اىـ. فــــإنـــو سبحانو وتعـالى كـان قبل أن تــَْحُدَث األماكن"

 

 لعقائد السنية عند أىل الفقو وأصولو من الحنفيةمن ا

 الحافظ الزبيدي

"اهلل ىـ( يف كتابـــو اإحتـــــــاف السادة ادلتقُت( ما نصو:  1205قال احلافظ اللغوي الفقيو زلمد مرتضى الزبيـدي احلـنـفي اادلتو ى سـنة 
من ذلك من  نفصــال فإن كاًل قال من مكان إلى مكان، وكذا اَلتصال واَلتعالى ُمنَـزَّه عن التغير من حـــــــــال إلى حـــــــال واَلنت

 اىـ.صفات المخلوقين" 

 العالمة ابن عابدين
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ـــــاحب صــ –ىـ( الدمشقي  1252نة قــــــــال الشيخ الفقيــــــــــــو زلمد أمُت بن عمر ادلعروف بــــابـــــــن عــــــابـــــــديــــــــن احلنفي اادلتــو ى س
"ودنـا من الرحمن عّز وجـّل قرب مكـانة مـن غـير قرب مكان" يف مدح النيب صلى اهلل عليو وسلم ما نصو:  –احلاشيـــــة ادلعروفــة 

 اىـ.

 

 من العقائد السنية عند أىل الفقو وأصولو من المالكية

 القاضي الباقالني

ىـ( فـي كتـابـو ااإلنصاف فيمــــــــــا جيب اعتقـــاده وال جيوز اجلهل بو( ما  403سـنة قال القاضي أبو بـكر الباقـالين ادلـالكي اادلتو ى 
 فلما خلق المكان لم يتغير عما كان"  قرار وَل مكان ألن اهلل تعالى كان وَل مكان –أي هلل–"وَل نقول إن العرش لونصـو: 

 اىـ.

 العالمة القرافي

ىـ( يف كتابو ااألجوبة الفـاخرة(  684الشيـــــــخ أمحد بن إدريـس القـرايف الفقيو ادلـالكـي ادلصري اادلتو ى سنة  قــــــــــال العالمة األصولـــــــي
 اىـ. وىو ليس في جهة" -وحنن يف اجلنة –ونراه  ليس في جهـة –أي اهلل  –ىـــــو "و مـا نـصـو: 

 
 من العقائد السنية عند أىل الفقو وأصولو من الشافعية

 مام الجوينيإلا

ىـ( يف كتـابــــو االشامل يف أصول الدين( ما نصو:  478قال إمـــــــــام احلرمُت أبو ادلعــــــــايل عبد ادللك اجلويٍت الشـافـعـي اادلتـو ى سنة 
 اىـ. ن اَلختصـاص بجهة"ه عحيـّـــز ويتنزّ  ـــغـــــــلِ س عــــــن شُ سبحانـو يـتـقــــدَّ  أن الربَّ  :"واعلموا أن مذىب أىل الحق

 الحافظ النووي

ىـ( يف اشرحــو على صحيح مسلم( ما نصو:  676قال احلافظ أبو زكريا زلي الديــــن حيِت بن شرف النووي الشـافعي اادلتو ى سنة 
 ي جهة وعن سائــــر صفـات المخلوق"ز فه عن التجسيم واَلنتقال والتحيّ ء وإنــــــــــــو منـــزّ ىعـــــــالى ليس كمثلــــــــو ش"إن اهلل ت

 اىـ.
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 من العقائد السنية عند أىل الفقو وأصولو من الحنابلة

 الشيخ ابن عقيل

ىـ( كما نُقل عنو يف كتاب االباز األشهب( ما  513قال أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي شيخ احلنابـلـة يف زمـانو اادلتو ى سنة 
 اىـ. ىذا عين التجسيم" لــــــــو صفة تشـغـل األمـكنة ـــــــون"تعــــــالى اهلل أن يكنصو: 

 الشيخ ابن بلبان

ىـ( يف كتابو اسلـتصر اإلفادات( ما  1083بن بلبــــان الدمشقي احلنبلي اادلتوفـى سـنـة   قـــــــــــــال الشيـــــــــخ زلمد بن بــــــــدر الديــــــــن
هلل بذاتو في كل مكان أو في مكان فهو كـافر فاهلل كان وَل مكـــان ثم خلق المكـان وىو كما  "من اعتقد أو قال إن انصو: 

 اىـ. كـان قبـل خلـق المكان"

 

 من العقائد السنية عند أىل اللغة

 ابن منظور العالمة

ىـ( يف كتابو السان العرب( ما  711منظور اادلتو ى سنة قـــــــــــال العالمــــــــة اللغوي زلمد بن مكـــــرم اإلفريقي ادلصري ادلعروف بابــــن 
المكان ألن ذلك مـن صفات "المراد بقرب العبد من ربو عّز وجـّل القرب بالذكر والعمل الصالح َل قرب الذات و نصو: 

 اىـ. واهلل يتـعالى عن ذلـك ويتـقدس" األجسام

 اللغوي الفيروز ءابـــــــادي

ىـ( يف كتـــــــــابـــــــــــــو ابصائر ذوي التمييز( مـا  817ابـــــــادي اادلتو ى سنة ء الديــــــــــــن زلمـد بــــــن يــــــعــقــــوب الفيـروز قـــــــــــال اللغوي رلد
 اىـ. "قرب اهلل تعــــــــالى من العبد ىو بــــاإلفضــال عليو والفيض َل بالمكان"نصـو: 

 

 من العقائد السنية عند أىل التواريخ والسير والتراجم

 الحافظ ابن عساكر
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ىـ( يف كتابو اتبيُت كذب  571قال احلافظ أبو القاسم علي بن احلسُت بن ىبـة اهلل الشهَت بابن عسـاكـر الدمشـقي اادلتو ى سنة 
كرسي ولم يحتج إلى مكـــــان،وىو بعد خلق المكان  "كـان وَل مكـان فخلق العرش والادلفًتي( يف حق اهلل تعـــــاىل ما نصو: 

 اىـ. كما كـــــــــان قبل خلقو"

 مام الطبريإلا

ىـ( يف كتـابـو اتاريخ األمـم وادللوك( يف حق اهلل  310بن جريـر الطربي اادلتو ى سـنـة ــافظ اجملتـهـد أبو جعفر زلمد قـــال اإلمــــــــــــام احلــــــــ
 ""َل تحيط بــــــــو األوىــــــــــام وَل تحويـــــــــو األقطــــــــار وَل تدركو األبصار وىو يدرك األبصار وىو اللطيف الخبيرنصو:  تعاىل مــــا

 اىـ.

 

 من العقائد السنية عند من أّلف في أحوال الفرق

 نيسفراييألالفقيو ا

"الباب الخامس عشر ىـ( فـي كتـابـو االتبصَت يف الدين( ما نصـو: 471دلتـوفـى سنة اييـنــــــي ااقال الفقيو ادلتكلم أبو ادلظفر األسفـر 
ء من الحد والنهاية والمكان والجهة ىتعلم أن كـــــل مادل على حدوث شوأن  في بيـــــــان اعتقاد أىل السنـــــــة والجماعة:

 اىـ. والسكون والحركـــــة فهو مستحيل عليو سبحانو وتعالى"

 شيخ الشهرستانيال

"فمذىب أىل ىـ( يف كتابو اهناية اإلقدام( ما نصو:  548قال الشيخ زلمد بن عبد الكريـم الشهرستــــــاين الشـافعـي اادلتو ى سنة 
ْثِلِو لَْيَس َكمِ ] ء منها بوجو من وجوه المشـــــــابهـة والمماثلةىمن المخلوقات وَل يشبهو شالحق أن اهلل سبحانو َل يشبو شيئـًـا 

 اىـ. فليــــس البــــارئ سبحانو بجوىر وَل جسم وَل عرض وَل في مكـــــــان وَل في زمان" [َشْيٌء َوُىَو السَِّميُع الَبِصَتُ 

 

 من العقائد السنية عند الزىاد والصوفية الصادقين

 الشيخ الكالباذي

ىـ( يف كتـــــــــابــــــــــو االتعرف دلذىب أىل التصوف(  380ـــــاذي احلنفي اادلتو ى سنة قـــــــــــال الشيخ أبو بكر زلمد بن إسـحـــــــــاق الكالبــ
 اىـ. "اجتمعت الصوفية على أن اهلل َل يحويـــــــــو مكــــــــان وَل يجري عليو زمان"ما نصو: 

 مام الرفاعيإلا
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ىـ( يف كتابو االربىان ادلؤيد( ما نصو:  578رف باهلل السيد أمحد الرفـاعي الشافعي اادلتو ى سنة قــــــــال الشيخ إمـــــــــام الصوفيــــة العــــــــــا
"طهِّروا عقائدكـــــم من تفسير اَلستواء في حقو تعالى باَلستقرار كاستواء األجسام على األجســـــــام المستلزم للحلول، تعالى 

 اىـ. ــــول بالفوقية والسفلية والمكان واليد والعين بالجارحة والنزول باإلتيان واَلنتقال"اهلل عن ذلك، وإيـــــــــــاكـــــــم والق

 

 أكثر من أربعة قرون والعقيدة المرشدة يرددىا المؤذنون في وقت التسبيح

ادلرشدة يف مدينة  ىـ( يدرس العقيدة 620كــان الشيخ أبو منصور عبد الرمحن بن زلمد فخر الدين بن عساكر اتويف سنة          -
 القدس يف ادلدرسة الصالحية قرب ادلسجد األقصى.

"لما ولي ىـ( فـي كـتـابـو اادلواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار( ما نصو:  845قال ادلؤرخ تقي الدين ادلقريزي اتويف سنة         -
، بذكر قت التسبيح على الـمــآذن بالليلوا و تقدم األمر إلى المؤذنين أن يعلن .السلطان صالح الدين يوسف بن أيـوب..

 اىـ.فواظب المؤذنون على ذكرىا في كل ليلة بسائر جوامع مصر إلى وقتنا ىذا" يدة التي تعرف بالمرشدةالعق

"فلما ىـ( يف كتابو االوسائل إىل معرفة األوائل( ما نصو:  911قال احلافظ جالل الدين السيوطي الشافعي اتويف سنة         -
لي السلطـــــــان صالح الدين بن أيوب أمر المؤذنين أن يعلنوا في وقت التسبيح بذكر العقيدة األشعرية، فواظب المؤذنون و 

 اىـ.على ذكرىا كل ليلة إلى وقتنا ىذا"

ألذكار النواوية( ىـ( يف كتابو االفتوحات الربانيـــة على ا 1057قال العالمة زلمد بن عالن الصديقي الشافعي اتويف سنة         -
أمر المؤذنين أن يعلنوا وقت التسبيح  "لـما ولي صالح الدين بن أيوب وحمل الناس على اعتقاد مذىب األشعري،ما نصو: 

 .اىـبذكر العقيدة األشعرية التي تعرف بالمرشدة فواظبوا على ذكرىا كل ليلة"

ا نقل عنو السبكي يف اطبقات الشافعية الكربى( ما نصو: ىـ( كم 761قال احلافظ صالح الدين العالئي اتويف سنة         -
 .والعقد المستقيم وأصاب فيما نّزه بو العلَي العظيم" ة جرى قائلها على المنهاج القويم"وىذه العقيدة المرشد

دة األشعري ىي ما "عقيىـ( يف كتابو امعيد النعم ومبيد النقم( ما نصو:  771قال اإلمام تاج الدين السبكي اتويف سنة         -
مشتركــات في أصول أىل ي والعقيدة المسمــــاة بالمرشدة تضمنتو عقيدة أبي جعفر الطحـــــــاوي وعقيدة أبي القاسم القشير 

 .اىـالسنة والجماعة"

دلبينة دلعاين ىـ( يف شرحو على العقيدة ادلرشدة ادلسمى ااألنوار ا 895قال اإلمام زلمد بن يوسف السنوسي اتويف سنة         -
 .اىـ"اجتمعت األئمة على صحة ىذه العقيدة وأنها مرشدة رشيدة"عقد عقيدة ادلرشــدة( ما نصو: 

خر العقيدة ادلرشدة بعد أن ــو اطبقات الشافعية الكربى( يف ءاىـ( يف كتاب 771قال اإلمام تاج الدين السبكي اتويف عام         -
 .اىـعقيدة وليس فيها ما ينكره سني"خر ال"ىذا ءاساقها بكاملها ما نصو: 
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 العقيدة المرشدة

لَق العـــــامَل بــأسرِِه العلـويَّ إعلم أرشَدنا اهلل وإيــّــــــاَك أنو جيُب على كــــــــّل مكلَّف أن يعلَم أن اهلل عزَّ وجــــــلَّ واحـــٌد فـي ُملِكـــو، خ
األرَض وما فيهما وما بينهمـا، مجيــــــُع اخلالئـِق مقهوروَن بقدَرتِــــــِو، ال تتحرُك ذرٌة إال بـإذنِـــــِو، والسفليَّ والعرَش والكرسيَّ، والسَّمواِت و 

لِك، حيّّ قيوٌم ال تـــ
ُ
 ـــــــأخُذُه ِسنٌة وال نـــوٌم.ليَس معُو ُمدبّـــــٌر فـي اخلَلِق وال شريـــــــٌك فـي ادل

يَــخفى عليـِو شيٌء فـي األرِض وال فـي السماِء، يــــعلــُم مـــــا فـي البـّر، والبحِر وما تسقُط من ورقــــــــٍة إال  عـالـُم الغيب والشهادِة، ال 
كـــــــــــلَّ شىٍء لًما وأحصى  يعلُمَهــا، وال حبـــــٍة فـي ظلمـاِت األرِض وال َرطٍب وال يـــابٍس إال فـي كتـــــاٍب مبُت. أحــــــــــــاط بكــــّل شىٍء ع

 على ما يشاُء.عدًدا، فعـاٌل دلا يريُد، قادٌر 

ال مـــــــانَع دلــا أعطى، يفعُل لـو ادللُك ولــــــو الِغٌَت، ولــــــو العزُّ والبقاُء، ولـــُو احلكُم والقضاُء، ولـُو األمساُء احلسٌت، ال دافَع دلـا قضى، و  
 فـي خلِقـــــو مبا يشاُء. فـي ُملِكِو مـا يريُد ، وحيكمُ 

مٍة منو عدٌل، ال ُيسئُل ال يـرجو ثوابًـا وال يـخـــــاُف عقابــًــا، ليس علــيــــو حقّّ ايلزُمُو( وال عليـو حكٌم، وكلُّ نِعمٍة منـُو فضٌل وكـلُّ نِق 
 عـما يفعُل وىم ُيسألــوَن. 

وال مشـاٌل، وال أماٌم وال خلٌف، وال كـلّّ، وال بعٌض، وال  فــــــــوٌق وال حتــٌت، وال ََيٌُت موجـــوٌد قبـــل اخللِق، ليس لو قبٌل وال بعٌد، وال 
 ـــاِن وال يتخصَُّص بادلكــــان.يقاُل مىت كـاَن وال أيَن كـاَن وال كيَف، كان وال مكان، كوََّن األكـــــواَن ودبَـّرالزمـــــاَن، ال يتقيَُّد بالزمـــ

ُر فـي شـــــأٌن عن شــــــأن، وال يــلحُقُو وىٌم، وال يكَتِنُفُو عقٌل، وال يتخصَُّص بـــــالذىِن، وال يــتمثُل فـي النفِس، وال يتصو  وال يشغُلوُ  
 .]يُع الَبِصيرُ لَْيَس َكِمثِلِو َشىٌء َوُىَو السَّمِ [الوىِم، وال يتكيَّـــُف فـي العقِل ، ال تـــَلحُقُو األوىـــاُم واألفكـــــــــــاُر، 

 

 اهلل تعالى: رحمو قال العالمة الشيخ عبد اهلل الهرري

عـلمـــــــــاؤىــــــــم فـي الشــــرق والـغرب يعـتقدون ويـُـــدّرسون أن اهلل  ـــــة مئــــــــــاُت الماليينالحمد هلل، جــمــهـــور األمــــــة المحمدي"
 "ن الحـــــــّد والـمـكـــــان.تبارك وتعالى موجوٌد ُمنَـزٌَّه ع
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 الردة

الردة وىي قطع اإلسالم، وتنقسم إىل ثالثة أقسام: أفعاٌل وأقواٌل واعتقاداٌت كما اتَّفَق على ذلك أىُل ادلذاىب األربعة وغَتُىم،  
احلنفية، وزلمد عّليش اادلتو ى  ىـ( وغَتِه من1252 ىـ( وغَتِه من الشافعية وابِن عابدين اادلتو ى سنة676كالنووّي اادلتو ى سنة 

 ىـ( وغَتِه من احلنابلة.1051 ىـ( وغَتِه من ادلالكية، والُبهويت اادلتو ى سنة1299سنة 

 ولو مل والكفُر الِفْعِليُّ كفرٌ  ، يقًتن بو اعتقاٌد أو فعٌل أو انشراُح الصَّْدر بوملوكلّّ من الثالثة كفٌر مبفرِدِه فالكفُر القويلُّ كفٌر ولو   
ىازٍل  م من، والكفُر االعتقادي كفٌر ولو مل يقًتن بو قوٌل أو فعٌل، وسواء حصول ىذا من جاىل باحلكم أيقًتن بو قول أو اعتقادٌ 

 غضباَن.  م منأ

وِلِو ُكْنُتْم َتْستَـْهزِئُوَن َل تـَْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم لَيَـُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َونـَْلَعُب ُقْل َأبِاهلِل َوَآيَاتِِو َوَرسُ قال اهلل تعاىل: ]
 [ }سورة التوبة{ .بـَْعَد ِإيَماِنُكمْ 

رواه  "سبعيَن خريًفا  إنَّ الرَّجَل لََيَتكلَُّم بالكلمِة َل يَرى بها بأًسا يهِوي ِبها في النَّارِ  :"وقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
 ناه حديث رواه البخاري ومسلم. الًتمذي وحسَّنو ويف مع

 

 من أقوال العلماء في الردة

 مام الطبريإلا

"إن من المسلمين من يخرج من ىـ( يف كتابو اهتذيب اآلثار(:310 وقال اإلمام اجملتهد زلمد بن جرير الطربي اادلتو ى سنة
 اإلسالم من غير أن يقصد الخروج منو" اىـ.

 الحافظ أبو عوانة

فيما نقلو عنو احلافظ ابن حجر يف افتح  ،ىـ( الذي عمل مستخرًجا على مسلم 316َت أبو َعوانة اادلتو ى سنة وقال احلافظ الكب
"وفيو أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منو ومن غير أن ( ما نصو:302-12/301الباري ج

 يختار دينا على دين اإلسالم" اىـ.

 سينالشيخ عبد اهلل بن الح

ىـ( يف كتابو اسلم التوفيق إىل زلبة اهلل على التحقيق( ما 1272 قال الشيخ عبد اهلل بن احلسُت بن طاىر احلضرمي اادلتو ى سنة
"يجب على كل مسلم حفُظ إسالمو وصونُُو عمَّا يفسده ويبطُلُو ويقطُعُو وىو الّردُة والعياذ باهلل تعالى... وقد كثـَُر في نصو:
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اىُل في الكالم حتى إنَُّو يخرج من بعضهم ألفاٌظ ُتخرجهم عن اإلسالم وَل يـََرْوَن ذلك ذنًبا فضاًل عن كونو  ىذا الزمان التس
 كفًرا" اىـ. 

 مام الشيخ عبد اهلل الهرريإلا

و "وذلك مصداُق قولو صلى اهلل علي: 14ىـ( يف سلتصره ص1429 قال اإلماُم احمَلّدُث الشيُخ عبد اهلل اذلرري اادلتو ى سنة
أي مسافة سبعين عاًما في النـزول وذلك  "إن العبد ليتكلم بالكلمة َل يرى بها بأًسا يهوي بها في النار سبعين خريًفا ":وسلم

منتهى جهنم وىو خاٌص بالكفار. والحديث رواه الترمذّي وحسََّنو وفي معناه حديث رواه البخاري ومسلم، وىذا الحديث 
َل ُيشتَرط في الوقوع في الكفر معرفُة الحكم وَل انشراُح الصدر وَل اعتقاُد معنى  الذي رواه الترمذي دليل على أنو

 اللفظ"اىـ.

 السيد البكري الدمياطي

"واعلم أنو (: 4/133/ج2ىـ( يف اإعانة الطالبُت على حل ألفاظ فتح ادلعُت م1310وقال السيد البكري الدمياطي اادلتو ى سنة 
من أنواع الكفر من غير أن يَعلموا أنها كذلك فيجب على أىل العلم أن يُبّينوا لهم ذلك  يجري على ألِسنة العامَّة جملةٌ 

لعلَّهم يجتنبونو إذا علموه لئال تحبَط أعمالهم وُيخلَّدون في أعظِم العذاب وأشّد العقاب ومعرفُة ذلك أمٌر مهّم جًدا وذلك 
سبُبو الجهل وكل  خير سبُبو العلم فهو النوُر المبين والجهُل بئس  ألنَّ َمن َلم يعرِف الشرَّ يقع فيو وىو َل يدري وكل  شرّ 

 القرين" اىـ.

 الحافظ الفقيو الزبيدي

ىـ( يف كتابو ااحتاف السادة ادلتقُت بشرح 1205ويقول احلافظ الفقيو زلمد بن زلمد احلسيٍت الزبيدي الشهَت مبرتضى اادلتو ى سنة 
قد ألف فيها)كلمات الردة( غير واحد من األئمة من المذاىب األربعة رسائل "و ( ما نصو: 5/333إحياء علوم الدين ج

  وأكثروا في أحكامها" اىـ.

 الشيخ عبد الغني النابلسي

"وأما :ما نصو (124ىـ( يف كتاب االفتح الرباين والفيض الرمحاين ص 1143قال الشيخ عبد الغٍت النابلسي احلنفي اادلتو ى سنة 
ب الشرع ثالثُة أقسام ترِجُع جميُع أنواع الكفر إليها، وىي: التشبيو والتعطيل والتكذيب... وأما أقساُم الكفر فهي بحس

التشبيو فهو اَلعتقاد بأن اهلل تعالى يشبو شيًئا من خلقو، كالذين يعتقدون أن اهلل تعالى جسٌم فوق العرش أو يعتقدون أن لو 
 -بذاتو-َة أو على الكيفيِة الفالنية أو أنو نور يتصوره العقُل أو أنو في السماءيََديِن بمعنى الجارحتين، وأن لو الصورَة الفالني

أو في جهة من الجهات الست أو أنو في مكان من األماكن أو في جميع األماكن أو أنو مأَل السمواِت واألرَض، أو أنَّ لو 
شياء، أو في جميع األشياء، أو أن األشياء الحلوَل في شىء من األشياء أو في جميع األشياء أو أنو متحد بشىء من األ

 منحلٌَّة منو أو شيًئا منها وجميع ذلك كفٌر صريح والعياذ باهلل تعالى وسبُبو الجهل بمعرفة األمر على ما ىو عليو" اىـ.
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 من أقوال علماء المذىب الحنفي في الردة

ىـ( يف كتاب ارد احملتار على الدر ادلختار شرح تنوير 1252قال الفقيو احلنفي زلمد أمُت الشهَت بابن عابدين اادلتو ى سنة 
"باب المرتد: شرعا الراجُع عن دين اإلسالم، وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد ( ما نصو:6/354األبصار ج

نوى أن يكفر  اإليمان ىذا بالنسبة إلى الظاىر الذي يحكم بو الحاكم وإَل فقد تكون بدونو كما لو عرض لو اعتقاد باطل أو
 بعد حين" اىـ.

"َمن َكَفَر بلسانو طائًعا وقلُبو على (:19ىـ( يف ارسالة يف بيان األلفاظ الكفرية ص768وقال البدر الرشيد احلنفي اادلتو ى سنة 
و فإن نَطق المؤمن بما ينِطق ب اإليمان إنو كافر وَل ينفعو ما في قلبو وَل يكون عند اهلل مؤمًنا ألن الكافَر إنما يُعَرف من

 بالكفر كان كافًرا عندنا وعند اهلل" اىـ .

( لإلمام أيب حنيفة النعمان بن 274ىـ( يف شرح كتاب االفقو األكرب ص 1014وقال الشيخ ُمالَّ علي القاري احلنفي اادلتو ى سنة 
َصَدَرْت عنو من غير إكراه بل مع "ثم اعَلْم أنو إذا تكلَّم بكلمة الكفر عالًما بمعناىا وَل يعتقد معناىا لكن ثابت الكويف:

 طواعية في تأديتو فإنو يحكم عليو بالكفر" اىـ.

جاء يف كتاب الفتاوى اذلندية يف مذىب اإلمام أيب حنيفة اقام بتأليفها مجاعة من علماء اذلند برئاسة الشيخ نظام الدين البلخي( 
ا قيل لرجل: أَل تخشى اهلل تعالى؟ فقال في حالة "يكفر بإثبات المكان هلل تعالى... وكذا إذما نصو: 261و 2/259ج

 الغضب: َل، يصير كافًرا كذا في فتاوى قاضيخان" اىـ.

 المالكي في الردة من أقوال علماء المذىب

"الباب األول: في بيان ما ( ما نصو: 2/214ىـ( يف كتابو االشفا ج 544ادلالكي اادلتو ى سنة   قال القاضي ِعَياٌض الَيْحصيبُّ 
في حقو صلى اهلل عليو وسلم سبٌّ أو نقٌص ِمن تعر ض أو نص:"من سبَّ النبيَّ صلى اهلل عليو وسلم أو عابو أو ألَحَق بو ىو 

نقًصا في نفِسو أو نَسبو أو ِديِنو أو خصلًة من خصالو أو عرََّض بو أو شبَّهو بشىء على طريق السّب لو أو اإَلزراِء عليو أو 
نو والعيب لو فهو ساب  لو... قال محمد بن سحنون: أجمع العلماء أن َشاتَم النبّي صلى اهلل التصغير لشأنو أو الغّض م

 عليو وسلم المنتقَص لو كافٌر والوعيد جاٍر عليو بعذاب اهلل لو ... ومن شكَّ في كفره وعذابِو َكَفَر" اىـ.

ىـ( يف امنح اجلليل على سلتصر 1299رية األسبق اادلتو ى سنة وقال الشيخ أبو عبِد اهلل زلمد أمحد ِعلَّيش ادلالكي مفيت الديار ادلص
"وسواء كَفر بقول صريح في الكفر كقولو َكَفْرُت باهلل أو برسول اهلل أو بالقرءان أو إَللو ( ما نصو: 9/205العالمة خليل ج

للكفر استلزاما بينا كجحد مشروعية  اثنان أو ثالثة أو المسيح ابن اهلل أو العزير ابن اهلل أو بلفظ يقتضيو أي يستلزم اللفظ
شىء مجمع عليو معلوم من الدين بالضرورة فإنو يستلزم تكذيب القرءان أو الرسول وكاعتقاد جسمية اهلل وتحيزه..أو بفعل 

 أي رمي مصحف بشىء قذر" اىـ. يتضمنو أي يستلزم الفعُل الكفَر استلزاما بيِّنا كإلقاء
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 ي الردةالشافعي ف من أقوال علماء المذىب

"وإذا ارتدَّ الرجُل عن ( يف باب حال ادلرتد وزوجة ادلرتد: 6/160ىـ( يف كتابو ااألم ج204اادلتو ى سنة   وقال اإلمام الشافعي
اإلسالم ولو زوجة أو أمراة عن اإلسالم ولها زوج َل تقع الفرقة بينهما حتى تمضَي عدُة الزوجة قبل يتوَب ويرجَع إلى 

 عدتها قبل أن يتوب فقد بانت منو وَل سبيل لو عليها وبينونُتها منو فسخ بال طالق" اىـ.اإلسالم فإذا انقضت 

"وَل خالف عند األشعري وأصحابو بل وسائر ( ما نصو:1/91ىـ( يف اطبقاتو ج 771قال تاج الدين السبكي اادلتو ى سنة
 مخلد في النار وإن عرف قلبو" اىـ.المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفر أنو كافر باهلل العظيم 

( ما 293ىـ( يف كتاب امنهاج الطالبُت وعمدة ادلفتُت ص/ 676حيِت بن شرف النووي الشافعي اادلتو ى سنة  احلافظقال 
 "كتاب الردة: ىي قطع اإلسالم بنية أو قول كفر أو فعل سواء قالو استهزاء أو عناًدا أو اعتقاًدا" اىـ.نصو:

كتاب (وقال يف اىـ. "وقال أي الشافعي في موضع:إذا أتى بالشهادتين صار مسلما"(:10/52لروضة جوقال أيضا يف اا
 "المذىب الذي قطع بو الجمهور أن كلَمَتِي الشهادتين َل بد منهما وَل يحصل اإلسالم إَل بهما" اىـ.:)8/282الكفارات ج

( ما 136ىـ( يف كتابو االكفاية لذوي العناية ص1323 سنة و ىقال الشيخ عبد الباسط علي الفاخوري مفيت مدينة بَتوت اادلت
"وحكم المرتد أنو يبطل نكاحو حاَل إن كانت الردة قبل الدخول بزوجتو، فإن كانت بعد الدخول يبطل نكاحو بعد نصو: 

عملو ويخلد انقطاع العدة إن لم يسلم فيها وتحرم ذبيحتو وَل يصح نكاحو وَل يستقر لو ملك وَل يرث وَل يورث ويحبط 
في النار إن مات على ذلك وَل يغسل وَل يصلى عليو وَل يدفن في مقابر المسلمين... فإن تاب وأسلم بأن نطق 

 بالشهادتين وأقر بما أنكره وتبرأ مما اعتقده أو تلفظ بو قُِبل منو... ويسقط ثواب عملو" اىـ.

القرن التاسع اذلجري يف اكفاية األخيار يف حل غاية االختصار  قال الشيخ تقي الدين أبو بكر بن زلمد احلصٍت الشافعي من أىل
"فصل في الردة:... وفي الشرع الرجوع عن اإلسالم إلى الكفر وقطع اإلسالم ويحصل تارة بالقول وتارة ( ما نصو: 200ص

 نبذة ما يعرف بها غيره.بالفعل وتارة باَلعتقاد وكل واحد من ىذه األنواع الثالثة فيو مسائل َل تكاد تحصر فنذكر من كل 

أما القول: ولو سب نبيا من األنبياء أو استخف بو فإنو يكفر باإلجماع ولو قال لمسلم يا كافر بال تأويل كفر ألنو سمى  
اإلسالم كفرا وأما الكفر بالفعل فكالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في القاذورات والسحر الذي فيو 

عل فعال أجمع المسلمون على أنو َل يصدر إَل من كافر وإن كان مصرحا باإلسالم مع فعلو وأما عبادة الشمس. ولو ف
الكفر باَلعتقاد فكثير جدا فمن اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع أو اعتقد نفي ما ىو ثابت هلل تعالى باإلجماع أو أثبت 

افرا أو استحل ما ىو حرام باإلجماع أو حرم حالَل باإلجماع ما ىو منفى عنو باإلجماع كاأللوان واَلتصال واَلنفصال كان ك
أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب كفر أو نفى وجوب شىء مجمع عليو علم من الدين بالضرورة كفر ...النووي جزم في 

" صفة الصالة من شرح المهذب بتكفير المجسمة، قلت: وىو الصواب الذي َل محيد عنو إذ فيو مخالفة صريح القرءان
    اىـ.
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 الحنبلي في الردة من أقوال علماء المذىب

( ما 307ىـ( يف اكتاب ادلقنع ص 620قال الشيخ موفَُّق الدين عبُد اهلل بن أمحَد بن ُقَداَمَة ادلقدسي احلنبلي اادلتو ى سنة 
أو صفًة من صفاتو اِو  "باب حكم المرتد: وىو الذي يكفر بعد إسالمو فمن أشرك باهلل أو جحد ربوبيَتو أو وحدانيَتونصو:

اتخذ هلل صاحبًة أو ولًدا أو جحد نبيًّا أو كتابًا من كتب اهلل تعالى أو شيًئا منو أو سبَّ اهلل تعالى أو رسوَلو كفر ومن جحد 
َف وجوَب العبادات الخمس أو شيئا منها أو أحلَّ الزنا أو الخمر أو شيئا من المحرَّمات الظاىرة المجَمع عليها ِلَجهٍل ُعرّ 

 ذلك وإن كان ممن َل َيجهل ذلك كفر".

"باب ( ما نصو:3/386ىـ( يف كتاب اشرح منتهى اإلرادات ج1051 قال الفقيو احلنبلي منصوُر بن إدريَس البـُُهويت اادلتو ى سنة
ًَل بعد وىو لغًة الراجع ...وشرعا من كفر ولو مميّـًزا بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شّك طوًعا ولو كان ىاز   حكم المرتد
 إسالمو" اىـ.

سالمو بأن يشهد أن َل الو اَل اهلل وأن إ: "و توبة المرتد ( ما نصو6/178وقال أيضا يف اكشاف القناع عن منت االقناع ج
 صلي فكذا المرتد" اىـ.ألسالم الكافر اإمحمد رسول اهلل...... وىذا يثبت بو 

ىـ( يف كتاب اسلتصر االفادات يف ربع العبادات 1083نبلي اادلتو ى سنة قال الشيخ زلمُد بن بدِر الدين بن بـَْلَبان الدمشقي احل
 "فصل في المرتد: وىو من َكَفَر ولو مميّـًزا طوًعا ولو ىازًَل بعد إسالمو" اىـ.( ما نصو: 514واآلداب وزيادات ص

ىـ( يف كتاب اجامع العلوم  795نة قال زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين بن أمحد ابن رجب احلنبلي اادلتو ى س
"فأما ما كان من ُكفر أو ردٍة أو قتل نفٍس أو أْخِذ مال بغير حق ونحِو  الحديث السادس العشر:( ما نصو: 148واحلكم ص

 ذلك فهذا َل يشك مسلٌم أنهم لم يريدوا أن الغضباَن َل يؤاَخُذ بو" اىـ.

 قواعد مفيدة

 قال الفقهاء :

 فر أو فعل فعال كفريا أو اعتقد اعتقادا كفريا وجهل أن ما حصل منو كفر ال يعذر بل حيكم بكفره.من تلفظ بكالم ك أ( 
 قالو القاضي عياض ادلالكي والشيخ ابن حجر اذليتمي الشافعي وكذلك عدد من فقهاء احلنفية.  

 اللفظ الصريح ال يؤول. ب(

نقلو عنو القاضي ِعَياٌض يف   لفظ ُصراح َل يُقبل"اىـ."ادعاء التأويل في  قال حبيب بن ربيع أحد كبار ادلالكية: 
"اتفق (: 7/414ىـ( كما يف هناية احملتاج اج 478( وقال إمام احلرمُت عبد ادللك اجُلَويٍت اادلتو ى سنة 2/217اج الشفا

لى ذلك. يعٍت إن كانت توريُتو وأقرَّىم ع األصوليون على أن من نطق بكلمة الردة وزعم أنو أضمر تورية ُكّفر ظاىًرا وباطًنا "اىـ.
 بعيدًة ألن التوريَة القريبَة تدفع التكفََت عن صاحبها لكون اللفِظ غََت صريح.
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وأما إن كان اللفظ ليس صرحيا وإدنا لو أكثر من معٌت بعض معانيو كفريّّ وبعضها غَُت كفر، ال حُيكم على ادلتلفظ بو بالكفر  ج(
 ادلعٌت الكفريَّ. إال إذا ُعلم أنو أراد هبذا اللفظ

 توبة المرتد

، وال َأشَهُد أْن َل إَلو إَل اهلل وَأشَهُد أنَّ ُمحمًَّدا رسوُل اهللوأما توبُة ادلرتّد فهي اإلقالُع عن الكفر فورًا والنطُق بالشهادتُت بقول 
ىـ يف كتابو  318و بكر بُن ادلنذر ادلتو ى سنة كما نَقل اإلمجاَع على ذلك اإلماُم اجملتهُد أب  ،ينفُعو قوُل أستغِفُر اهلل قبل الشهادتُت

 . 144اإلمجاع ص

 نصيحة

ىـ والفقيِو يوسَف 768 سنة ىـ والفقيِو بدِر الرشيد احلنفي ادلتو ىَّ 544َعدَّ كثٌَت من الفقهاء كالقاضي عياٍض ادلالكي ادلتو ى سنة 
ّطالُع عليها فإنَّ َمن الرة نقلوىا عن األئمة فينبغي ايان األلفاظ ادلكفّ ىـ وغَتِىم أشياَء كثَتًة يف ب799 سنة األردبيلي الشافعي ادلتو ىَّ 
 مل يعِرِف الشرَّ يـََقع فيو.

 الطبعة الثانية

2010/1431  

 دار الفتوى يف أسًتاليا
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