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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 وبعد:،، ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 –وفقه اهلل ملا حيبه ويرضاه  –حول األخ عبد العزيز الريس  اأثارت أحد املواقع العنكبوتية كالم  

  – اجزاه اهلل خي   -فكتبت إليه هبذه األسئلة فأجاب 

 :السؤال

ما اإليامن الواجب اعتقاده وديانة اهلل به؟ وما حكم الذبح لغي اهلل ؟ وهل يفرق بينه وبني الذبح 

هلل عند قرب الرجل الصالح، وما حكم الطواف بالقبور؟ وما حكم السجود للوثن؟ وهل يفرق 

ال  ؟ وهل يصح أن يرمى من اوباطن   ابينه وبني السجود إليه؟ وهل الساجد للصنم كافر ظاهر  

 يكفر باحلكم بغي ما أنزل اهلل وال برتك الصالة بأنه مرجئ ؟

 

 :فأجاب 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 – نفوسنا رشور وإياك اهلل وقانا –( ...بـإىل األخ الفاضل/ امللقب يف الشبكة العنكبوتية )

 :أما بعد ورمحة اهلل وبركاته عليكم السالم

سألت عنها من مسائل رشعية احلق فيها ما دل عليه الكتاب والسنة بفهم سلف األمة، فإنه فام 

ال حق وال طريق موصل إىل اهلل غي طريقة السلف الصالح سواء يف املسائل العلمية )العقدية(  

ما  أو العملية، وأنه إذا وقع بني سلفنا الصالح خالف معترب يف مسألة عىل قولني، فإنه خيتار منهام

، ويف املقابل ال يعنف عىل من خالفه، بل مها ما بني أجر الناظر والدارس يدل عليه الدليل عند

وال يصح ألحد أن خيرج عن أحد هذين القولني؛ ألن احلق ال يتعدامها، فمن باب  ،أو أجرين
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ادات فال  يف رشع اهلل، فإذا كانت املسألة متعلقة بالعب اجديد   أوىل ال يصح ألحد أن حيدث قوال  

إال بدليل وسلف،  ار شيئ  ظحيدث عبادة إال بدليل وسلف، وإذا كانت متعلقة باملعامالت فال حي

 ، إذ األصل عدم الكفر راد أن حيكم عىل يشء بأنه كفر، فال يفعل إال بدليل وسلفأ وإذا

 الرد يف السلفية احلجج) كتايب يف امتوسط   ابسط   هبا يتعلق وما املسألة هذه بسطت وقد …وهكذا

 .(ابن فرحان املالكي البدعيةآراء عىل 

* وقول أهل السنة السلفيني يف اإليامن والذي جيب عىل املسلم أن يدين اهلل به: أنه قول 

والدليل عىل ذلك ما أخرجه مسلم عن أيب هريرة   ،واعتقاد بالقلب ،، وعمل باجلوارحباللسان 

 ،بضع وسبعون أو بضع وستون شعبةاإليامن » قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم: :قال

 .«وأدناها إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإليامن  ،فأفضلها قول ال إله إال اهلل

، " كإماطة األذى عن الطريق"، والعمل "ال إله إال اهلل"فاحلديث رصيح عىل أن القول كقول 

 ،التوحيد مع القدرة فهو كافر باالتفاقفمن مل ينطق بكلمة  .من اإليامن  "كاحلياء"واالعتقاد 

ومن مل يوجد يف قلبه عمل القلب من أصل اخلوف والرجاء واحلب والتوكل فهو كافر باالتفاق، 

ومن دخل اإلسالم ومل  ،وما زاد عىل أصل اخلوف واحلب والرجاء فهو ما بني واجب ومستحب

وأفراد أعامل  ؛فهو كافر باالتفاق ازمن من أعامل اجلوارح مع قدرته وال مانع وبقائه  ايعمل شيئ  

ويف التكفي برتك بعضها نزاع بني أهل  ،اجلوارح بالنسبة لإليامن ما بني واجب يأثم املسلم برتكه

السنة كرتك املباين األربعة من صالة وصوم وزكاة وحج أو أحدها، فإن تكفي تارك املباين 

وما بني مستحب يثاب عىل  ،ة السلفيني أنفسهماألربعة أو أحدها مسألة خالفية عند أهل السن

 .فعله امتثاال  

، فهو اوكل ما زاد فقد كان ناقص   ، َمَع إِياَمِِنِمْ  الَِيْزَداُدوا إِياَمن   وهو يزيد وينقص كام قال تعاىل 

: -مثال  – املسلم يقول بأن  وذلك ؛فيه االستثناء يصح  لذلك ،يتجزأ ال اواحد   اشيئ   ليس - اإذ  –
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أو أن اإليامن إذا أطلق أريد  ،اهلل أعلم بقبول األعامل :عىل اعتبارات منها ،أنا مؤمن إن شاء اهلل

فهو يستثني  ،الذي يتضمن فعل الواجبات وترك املحرمات  -أي الكامل-به اإليامن املطلق 

 ،فلذلك استثنى ،أو باعتبار ترك تزكية النفس باإليامن  ،خشية أال يكون أتى هبذا اإليامن املطلق

ملا تيقنه من نفسه من اإلتيان  اأو باعتبار أن االستثناء عىل اليقني ال عىل الشك فيكون راجع  

 .-وهو مطلق اإليامن  -بأصل اإليامن 

 والكفر عند أهل السنة السلفيني يكون بالقول والفعل واالعتقاد.

فالقلب امللك  ،اوفساد   اباطن صالح  وأن الظاهر تبع لل ،ويقرون بالتالزم بني الظاهر والباطن

فال يقع كفر يف الظاهر إال ويلزم منه  ؛واجلوارح جنوده، وأن فساد الظاهر دال عىل فساد الباطن

 .اوباطن  افمن سب اهلل كفر ظاهر   ،كفر الباطن

 األعامل الظاهرة الصادرة من املسلم من جهة الكفر وعدمه نوعان: تنبيه:  •

 ،أو ما يتضمن ترك اإليامن  ،أو ال حيتمل إال الكفر ،اإليامن من كل وجه ما يضاد األول:

أو يدل عىل كفر الباطن، كالسب واالستهزاء، وإهانة املصحف، والسجود للصنم، 

 والذبح لغي اهلل، ونحو ذلك.

أو ما ال يتضمن  ،أو ما هو حمتمل للكفر وغيه ،ما ال يضاد اإليامن من كل وجه الثاين:

وهذا ال يكفر به إال بعد االستفصال، والدليل  ،ك اإليامن أو ال يدل عىل كفر الباطنتر

ما أخرجه الشيخان عن عيل بن أيب طالب أن حاطب بن أيب بلتعة كتب رسالة  :عىل ذلك

قول رسول اهلل   ويف احلديث ،إىل قريش خيربهم بقدوم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم

اإين كنت  ،ال تعجل عيل :قال «ا؟يا حاطب ما هذ» :م حلاطبصىل اهلل عليه وسلَّ   امرء 

وكان من معك من املهاجرين هلم قرابات حيمون  ،ومل أكن من أنفسهم ،يف قريش املصق  

حيمون هبا  افأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أختذ فيهم يد   ،أهليهم بمكة
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عن ديني وال رضا بالكفر بعد اإلسالم، فقال  اداد  وال ارت اوما فعلت ذلك كفر   ،قرابتي

 .«إنه صدقكم» :رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم

عية رشرت به األدلة الفام كفَّ  ،والضابط يف التمييز بني هذين النوعني من األعامل األدلُة الرشعيةُ 

الكفر حق هلل و  إذ ؛ر بهكف  ر به األدلة الرشعية مبارشة مل نُ كف  وما مل تُ  ،رنا بهمن غي استفصال كفَّ 

 .رسوله صىل اهلل عليه وسلَّم

 احلمد وهلل –بع وقد طُ  .17-4ص (اإلمام األلباين وموقفه من اإلرجاء)هذا ما قررته يف كتايب  

 عزوت وقد ،- اهلل شاء إن  – األسواق يف سينزل اوقريب   األخوة، بعض عند  منه نسخ وتوجد –

 مع فيها تقريره تم ما كل عىل – وطاقتي علمي بحسب –سالة الر هذه يف ودللت السنة، أئمة إىل

 .اجلهد قدر املخل غي االختصار مراعاة

* أما الذبح لغي اهلل من األوثان ومعبودات الكفار فرشك أكرب؛ ألن الذبح عبادة ورصفه لغي 

فبدعة  أصغر، أما الذبح عند القرب هلل من غي تقرب للميت ااهلل رشك أكرب، وال يكون رشك  

 .أكرب اووسيلة من وسائل الرشك وليس رشك  

 واإلمام( 12/186) فتاواه يف – اهلل رمحه –هذا ما قرره سامحة الشيخ العالمة حممد بن إبراهيم 

 هذا قررت  وقد. 256ص( اجلنائز أحكام) يف – اهلل رمحه – األلباين الدين نارص حممد العالمة

 وهو( هـ1418)عام منه الفراغ تم الذي – (ماإلسال نواقض رشح اإلملام) كتايب يف نتهوبيَّ 

 تم الذي – (اإلهلية توحيد يف ومسائل قواعد) وكتايب – واإلخوة املشايخ من مجاعة عند موجود

 .- واألخوة املشايخ من كثي عند منترش وهو( هـ1419) عام منه الفراغ

هلل رشك، لكن  * والطواف حول القبور لألموات رشك أكرب ألن الطواف عبادة ورصفه لغي ا

فتاء يف السعودية برئاسة سامحة قالت اللجنة العلمية لإل ،االطواف حوهلا هلل بدعة وليس رشك  

 املرشفة،  بالكعبة خمتص هو بل  بالقبور الطواف جيوز وال :- اهلل رمحه –الشيخ عبد العزيز بن باز 
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تقرب إىل اهلل فهو ال بذلك قصد وإن أكرب، ارشك   ذلك كان أهلها بذلك يقصد هبا طاف ومن

قواعد ومسائل يف ) كتايب يف النص هذا نقلت وقد( 9879 رقم فتوى) هـ.ا …بدعة منكرة

 . 186ص (البيان) كتابه وهبذا قال الشيخ العالمة صالح الفوزان يف ،(توحيد اإلهلية

ليس  والسجود للقبور واألوثان رشك أكرب باإلمجاع، أما السجود عندها أو إليها ) قدامها ( ال هلا

والساجد ": (358/  4) أكرب، ففرق بني السجود لليشء والسجود إليه، قال ابن تيمية ارشك  

كام  الليشء خيضع له بقلبه، وخيشع له بفؤاده. وأما الساجد إليه فإنام يويل وجهه وبدنه إليه ظاهر  

 ا.هـ  ".يويل وجهه إىل بعض النواحي إذا أمه

وكذلك تكذيب الرسول بالقلب  :( 120/  14) (جمموع الفتاوىكام يف ) وقال ابن تيمية

وبغضه وحسده واالستكبار عن متابعته أعظم من أعامل ظاهرة خالية عن هذا كالقتل والزنا 

من األعامل الظاهرة: كالسجود لألوثان وسب الرسول ونحو  اوالرشب والرسقة، وما كان كفر  

د قدام وثن ومل يقصد بقلبه لكفر الباطن، وإال فلو قدر أنه سج اذلك، فإنام ذلك لكونه مستلزم  

، وقد يباح ذلك إذا كان بني املرشكني من االسجود له بل قصد السجود هلل بقلبه مل يكن ذلك كفر  

خيافهم عىل نفسه فيوافقهم يف الفعل الظاهر، ويقصد بقلبه السجود هلل، كام ذكر أن بعض علامء 

حتى دعاهم إىل اإلسالم  كنياملسلمني وعلامء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من املرش

 .ا.هـ ظهر منافرهتم يف أول األمرفأسلموا عىل يديه، ومل ي

 ، فإذا اتضح الفرق بني السجود له وإليه، وأن ما كان ) له ( فهو كفر باإلمجاع دون ما كان )إليه(

ال أو مل يأخذ وسجد إليه ف  أو مل يأخذ، فقد كفر، ومن أخذ ماال   فمن سجد للصنم وأخذ ماال  

  .يكفر
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وقد حدثني أحد طلبة الشيخ العالمة حممد بن صالح العثيمني، وهو طالب علم معروف عند 

 املشايخ، أنه سأل الشيخ حممد بن صالح العثيمني عن هذه املسألة أيام دروسه يف عنيزة فأجاب 

 .- العاملني رب  هلل واحلمد –بنحو هذا اجلواب 

ة املخرجة من امللة بعد توافر الرشوط وانتفاء املوانع، فقد  فمن وقع يف أحد هذه املكفرات العملي

 ابالرشع، فمن سجد للصنم كفر ظاهر   ا، لكن برشط أن يثبت كفره ظاهر  اوباطن   اكفر ظاهر  

 …وهكذا اوباطن  اومن ذبح لصنم أو قرب فقد كفر ظاهر   ،اوباطن 

 ، املراد إليهاو ﴾ بَِأنَّ َربََّك َأْوَحى هَلَا ﴿: وأنبه أن ) الالم( يف اللغة تطلق بمعنى ) إىل( كقوله تعاىل

، وأراد بالالم هنا االسجود للصنم ليس كفر   :فمن أطلق ،كام أفاده ابن هشام يف مغني اللبيب

وتقريره الرشعي صحيح كام سبق، ال سيام إذا بني أن مراده   ،بمعنى ) إىل ( فإطالقه صحيح لغة

أطلق  اومن علم أن أحد  نب الصواب عقيدته بسوء فقد جا ومن يثرب متهام   ،بالالم معنى ) إىل(

للمراد فليبوء باإلثم فإن اهلل ال خيفى عليه  اكات   ا) الالم( وأرادها بمعنى )إىل( فسكت مدلس  

 .يشء

وكثري من لباب النزاعات واخلصومات، قال ابن تيمية:  اإال أن ترك مثل هذه التعبيات أوىل سد  

سامء واألحكام هي منازعات لفظية، فإذا فصل منازعات الناس يف مسائل اإليامن ومسائل األ

أعوذ  .(279/ 18ا.هـ )جمموع الفتاوى )  اخلطاب زال االرتياب. واهلل سبحانه أعلم بالصواب

 .باهلل أن َأظلم أو ُأظلم

وصورة الذابح عند القرب حيتمل أن يكون إليه فال يكفر، وحيتمل أن يكون للميت فيكفر، 

لكفر وغيه فال يكّفر به إال بعد االستفصال، إذ الكفر ال يكون يف فصورته الظاهرة حمتملة ل

 ) الصارم ا.هـ.  فإن التكفري ال يكون بأمور حمتملة :قال اإلمام ابن تيمية املحتملة،األعامل 

  .الساجد عند الصنم ا، ومثله تام  اوباطن  ا( فإن ثبت أنه ذابح له كفر ظاهر  963/ 3)( املسلول
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كم بغي ما أنزل اهلل فقد قررت يف املسألة املتنازع فيها أنه كفر أصغر ال أكرب، * أما مسألة احل

، وبينت أن علامء السنة يف الزمن املعارص (قواعد ومسائل يف توحيد اإلهلية) بحثت ذلك يف كتايب

أصغر ال  ااملكفرين كفر  أصغر، وعىل رأس  اأكرب، أو مكفر كفر   ااختلفوا فيها ما بني مكفر كفر  

 – األلباين الدين نارص العالمة والشيخ – اهلل رمحه  – سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز أكرب

 يف منه اشيئ   جتد كام ومكتوب  مسموع بني ما متواتر املسألتني هاتني يف وكالمهام – اهلل رمحهام

 ،(قواعد ومسائل يف توحيد اإلهليةو) ،31-29ص ( اإلرجاء من وموقفه األلباين إلمام)ا كتايب

 جلميع الكيل  املغي صورة يف  إال – اهلل  رمحه –بل وافقهام الشيخ العالمة حممد بن صالح العثيمني 

 .الوضعية بالقوانني الرشع أحكام

هذا من الظلم و ،يصفون من ال يكفر باحلكم بغي ما أنزل اهلل بأنه مرجئ هملكن لألسف بعض 

 .مرجئة وإال فهل هؤالء العلامء

فر أكرب خمرج من امللة، وهذا ما عليه طائفة ك فالذي أدين اهلل به أن تركها ، صالة* ومسألة ترك ال

من فقهاء امللة، إال أن القول بعدم الكفر قول آخر ألهل السنة ال املرجئة وإليه ذهب الزهري 

كام عزاه إليهم املروزي يف  ،وأبو عبيد القاسم بن سالم والشافعي وأمحد يف رواية وغيهم

واإلسامعييل والصابوين يف كتابيهام الذي صنفاه يف االعتقاد، وابن تيمية  (،در الصالةتعظيم ق)

اإلمام األلباين وموقفه من ) جتد نص كالمهم والعزو إليه يف كتايب ،كالمه من يف مواطن

 . 28-25ص (اإلرجاء
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 فهل يصح بعد هذا ألحد أن ينسب القول بعدم التكفي إىل املرجئة دون أهل السنة ؟؟

 .ملبتغيه األمر ليظهر سؤالك عىل إجابة – راغب غي كنت وإن  –هذا ما أحببت بيانه 

  

 وسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  

 

 

 أخوك / عبد العزيز الريس

 عىل موقع اإلسالم العتيق املرشف
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