
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

1 
 اإلكامل بتقريب رشح نواقض اإلسالم 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 املقدمة 

فإن معرفة املسلم باألمور الشائعة الناقضة إلسالمه وإيامنه هو أوجب الواجبات حتى ال يذهب    

من أنفع ما كتب يف  أال وهو دينه وتوحيده وإن  . وبه نجاته يف الدنيا واآلخرة  ، عليه ما ُخلق ألجله 

 . -رمحه اهلل  -  لإلمام املجدد حممد بن عبدالوهاب   « سالم نواقض اإل » كتاب    ا هذا املضامر خمتصر 

ولشدة حاجة الناس ملعرفة هذه النواقض وما يتعلق هبا كتبت هذا الرشح املختص ليسهل  

لُته بمهامت تتعلق بالتكفي  د شاعت يف أوساطنا رشوح  فلألسف ق   ، إطالع عامة الناس عليه وقد ذيَّ

فلّبسوا عىل   ، تكفيي يف تأسيس ما عندهم من خلل وشطط خمتصات استغلها املتأثرون بالفكر ال 

 . العامة ومن ال علم عنده هبذه الرشوح يف تقرير باطلهم وما يتبنون من فكر غال  

العلامء ما   فلعل يف هذا الرشح الذي حاولت أن أقيمه عىل دالئل الرشع وأدعمه بالنقل عن 

 . يف والغال فإن دين اهلل وسط بني اجلا   ، يعالج خلل الفكر اجلان 

اإلملام  » فإن أصله كتايب  « اإلكامل بتقريب رشح نواقض اإلسالم »  وسميت هذا الرشح املختص 

ويف هذا الرشح املختص حذفُت   ، وهو رشح متوسط إىل الطول أقرب  « برشح نواقض اإلسالم 

  ا طلبر كل هذا  ، عىل نقل واحد عن العلامء  ا ئل والتنبيهات والفوائد واقتصت غالبر مجلة من املسا 

 لالختصار والتسهيل عىل العامة. 

   . فإنه أجود وأكرم مسؤول سبحانه   ، لنصة اإلسالم والسنة   أسأل اهلل أن يتقبلهام وجيعلهام سبيالر 

   والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته   

 عبدالعزيز بن ريس الريس   : كتبه 
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 اإلكامل بتقريب رشح نواقض اإلسالم 

يف مصنفاته ال   -رمحه اهلل - ما يأيت هبا  ا وكان كثير  ، انتباه القارئ يؤتى هبذه الكلمة لشدِّ  ( اعلم ) 

 . سيام املختصات 

ا وجد أحدها مع اإلسالم  فإذ  ، وهو ما ينقض اإلسالم  ( ناقض ) مجع ومفرده  ( نواقض اإلسالم ) 

 . ا نقض اإلسالم وأحبطه وصار صاحبه كافرر 

بني الناس كام بينه يف   ا هنا األكثر وقوعر ذكر اإلمام املجدد هذه العرشة فحسب أل  ( عرشة نواقض ) 

 . آخر النواقض 

ومراده الرشك األكرب ألنه هو الناقض   : ( األول: الرشك يف عبادة اهلل تعال ) قول املصنف 

  ﴿  : والدليل قول اهلل تعاىل  ، وهو تسوية غي اهلل باهلل يف يشء من خصائص اهلل يف االعتقاد  ، الم لإلس 

يُكْم بَِربِّ اْلَعاملنَِيَ  . ي َضالل  ُمبنِي  َتاهللَِّ ِإْن ُكنَّا َلفِ  ِْم   ﴿  : وقوله تعاىل  ، ﴾  إِْذ ُنَسوِّ ِذيَن َكَفُروا ِبَرهبِّ ُثمَّ الَّ

قال يف جواب   -صىل اهلل عليه وسلم -ابن مسعود أن الرسول  عن لشيخان ا  ى وما رو  ﴾  َيْعِدُلونَ 

وقد نص مجٌع من العلامء   « وهو خلقك  ا در أن جتعل هلل ن »  : قال  ؟ عند اهلل  أيُّ الذنب أعظم  : َمْن سأله 

قني عىل هذ   بلفظه أو بمعناه    تعريف ال   ا املحقِّ

هلذا قالوا آلهلتهم يف  وهو الرشك الذي تضمن تسوية آهلة املرشكني برب العاملني؛ و قال ابن القيم:  

يُكْم بَِربِّ اْلعَ  . َتاهللهِ إِْن ُكنها َلِفي َضالٍل ُمبنِيٍ  ﴿  : النار  مع إقرارهم بأن اهلل وحده خالق   ﴾  امَلنِيَ إِْذ ُنَسوِّ

وإنام كانت هذه التسوية يف    ، وأن آهلتهم ال ختلق وال ترزق وال حتيي وال متيت   ، كل يشء وربه ومليكه 

بل كلهم حيبون معبوداهتم ويعظموهنا   ، لعبادة كام هو حال أكثر مرشكي العال املحبة والتعظيم وا 
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ـ   حيبون آهلتهم أعظم من حمبة اهلل -بل أكثرهم  -م  وكثري منه   . ويوالوهنا من دون اهلل   . ( 1) ا.ه

   . والشيخ املصنف رمحه اهلل قيد الكالم بالرشك يف العبودية وهو الرشك يف توحيد اإلهلية 

 ان:  والرشك نوع 

فاألكرب ال يغفره اهلل إال بالتوبة منه، وهو أن   . أكرب وأصغر  : أما الرشك فهو نوعان  : قال ابن القيم 

ـ   حيبه كام حيب اهلل   ا ن اهلل ند  يتخذ من دو   . ( 2) ا.ه

الشيخان عن ابن عمر  ى و ر   يدلُّ عليه ما و  ، التسوية يف اللفظ ال يف االعتقاد رشٌك أصغر ال أكرب و 

نه أدرك عمر بن اخلطاب يف ركب  وعمُر حيلف بأبيه  أ  -صىل اهلل عليه وسلم -عن رسول اهلل 

  ا هلل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم فمن كان حالفر إن ا أال »  : -صىل اهلل عليه وسلم -فناداهم رسول اهلل 

 . « فليحلف باهلل أو ليصمت 

َر رسول اهلل  ا أن احللف بغي اهلل لو كان رشكر  : وجه الداللة      صىل اهلل عليه وسلمأكرب مَلَا أخَّ

َر  أخَّ  -صىل اهلل عليه وسلم -بة وملا وقع فيه مثل عمر بن اخلطاب فبام أنَّ رسول اهلل تعليمه الصحا 

إذ دعوته كلها قائمة عىل إزالته فهو مقصوده  ، ا أكرب قطعر  ا ليمه للصحابة دلَّ عىل أنه ليس رشكر تع 

 أصغر.    رشك   ا هو إذر األول ف 

ـ   . ا   ومن الرشك به سبحانه الرشك به يف اللفظ كاحللف بغريه...   : قال ابن القيم و     . ( 3) ه

 

 
 . (1/368 ) مدارج السالكني(  1) 

 . ( 368/ 1املدارج )(  2) 

 . 160الداء والدواء ص  (  3) 
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 . ( 1) ينهام  ب واألصغرين والفرق    تعريف الرشك والكفر األكربين   : تنبيه *  

 من خصائص اهلل   : الرشك األكرب 
 
 . وقد سبق الكالم عليه   ، تسوية غي اهلل باهلل يف يشء

ومل يصل إىل حد الرشك األكرب وما كان يف   ا كل ما أطلقت الرشيعة عليه رشكر  : الرشك األصغر 

   . وليس بسبب   ا اليشء سببر   معناه كظن 

ن  كفر خمرج من املّلة كالتكذيب بالدي هو كل ما حكمت الرشيعة عليه بأّنه  : الكفر األكرب 

   . واإلعراض التام ونحو ذلك 

 . وما يف معناه   ومل يصل إىل حد الكفر األكرب   ا كل ما أطلقت الرشيعة عليه كفرر   : الكفر األصغر 

 : عضها والفرق بينهام من أوجه إليك ب *  

 ألصغر. أن الرشك والكفر األكربين ال جيتمعان مع اإليامن املنجي من النَّار بخالف ا  -1

 . أن الرشك والكفر األكربين موجبان اخللود يف النَّار بخالف األصغر  -2

 . ( 2) أن صاحب الرشك والكفر األكربين جتري عليه أحكام الكفر يف الدنيا بخالف األصغر  -3

 : (  عبادة اهلل يف )   : قول املصنف رمحه اهلل 

ُقْل ِإنَّ َصاليِت َوُنُسِكي   ﴿  : العبادة من خصائص اهلل فصفها لغي اهلل رشك أكرب كام قال تعاىل 

 . ﴾   َوحَمَْياَي َوََمَايِت هلِلَِّ َربِّ اْلَعاملنََِي ال رشيك لـه 

 
( ورشح الثالثة األصول للشيخ  139،141،265/ 1والقول املفيد مع احلاشية ) 50كتاب التوحيد ص حاشية  : انظر( 1) 

 . 36يمني ص  ابن عث

 . 125،154الربيكان ص   .كتاب املدخل لدراسة العقيدة د(  2) 
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لباطنة  العبادة هي اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعامل ا قال ابن تيمية: 

دين وصلة  الصالة والزكاة والصيام واحلج وصدق احلديث وأداء األمانة وبر الوال  ، والظاهرة 

واإلحسان   ، واجلهاد للكفار واملنافقني  . األرحام والوفاء بالعهود واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 

  ، والدعاء والذكر والقراءة  ، إل اجلار واليتيم واملسكني وابن السبيل واململوك من اآلدميني والبهائم 

 ..  . وأمثال ذلك من العبادة 

يدين  :ويقال ،ذللته فذليقال: دنته فدان يل أي  . والذل  والدين يتضمن معنى اخلضوع  : ثم قال 

والعبادة  .يعبد اهلل ويطيعه وخيضع له، فدين اهلل عبادته وطاعته واخلضوع له :أي ويدين هلل ،اهلل

لكن العبادة املأمور  .قد وطئته األقدام يقال: طريق معبد إذا كان مذلال   ،اأيض  أصل معناها الذل 

 ..  .فهي تتضمن غاية الذل هلل بغاية املحبة له ،ومعنى احلب هبا تتضمن معنى الذل

ول خيضع له ل يكن   ا ولو أحب شيئ   ، له  ا ومن خضع إلنسان مع بغضه له ال يكون عابد   : ثم قال 

بل جيب أن يكون اهلل   ، ولذا ال يكفي أحدمها يف عبادة اهلل تعال  ، كام قد حيب ولده وصديقه  ، له  ا عابد  

وأن يكون اهلل أعظم عنده من كل يشء بل ال يستحق املحبة والذّل   ، كل يشء أحب إل العبد من 

 .  ( 1) ا.هـ .  التام إال اهلل 

ـ   . ّل والتألُّه والتعبُّد يتضمن غاية احلب بغاية الذ   : ا وقال أيضر   . ( 2) ا. ه

  ، وكل ما يرجو العبد من ورائه رضا اهلل واألجر فهو عبادة  ، فعىل هذا كل ما حيبه اهلل فهو عبادة 

 
 . ( 153  -10/149)  ( جمموع الفتاوى 1) 

 

( والقول املفيد 84/ 1وفتح املجيد )  47ي ص وانظر التيس ، (31/ 6وانظر اجلواب الصحيح )  ،88النبوات ص ( 2) 

(1/16 ) . 
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اعتنى أئمة الدعوة النجدية السلفية بتعريف العبادة وبياهنا ألن املخالفني يصفون عبادات   قد و 

 بيان ضابط العبادة ليعلم أن فعل  ويزعمون أن هذه املصوفات ليست عبادة فاحتاجوا إىل   ، اهلل   لغي 

 . املخالفني من رصف العبادات لغي اهلل فيكون رشٌك أكرب 

 : ن تنبيها *  

 . ا بل هو رشك أكرب مطلقر   أصغر   ا ال يكون رشكر   ا الذبح لغي اهلل تقربر   : التنبيه األول 

ب  : التنبيه الثان  باللحم فإن الثان   هلل  إراقة الدم وإزهاق النفس وبني التقرب ب فرٌق بني التقرُّ

لذا عند الكالم عىل أنواع الذبح ال يصح ذكر   ، للضيف وصدقة وهديةر بخالف األول  ا يكون إكرامر 

وإنام املقصود به   ا ال قصدر  ا تبعر  ت إراقة الدم فيه جاء  ن من أنواع الذبح أل  ا يف بالذبح نوعر إكرام الض 

واهلل   ا التبعر  ا قصدر  ت ة الدم فيه جاء اللحم بخالف الذبح الذي ُيذكر يف أبواب التوحيد فإن إراق 

 . أعلم  

  ، م الشفاعة من جعل بينه وبني اهلل وسائط يدعوهم، ويسأهل  : الثان )  : قول املصنف رمحه اهلل 

 : ( ا ويتوكل عليهم كفر إمجاع  

قال ابن   . وتقدم أن رصف العبادات لغي اهلل رشك أكرب  ، هذا رشك ألنه رصف عبادة لغي اهلل 

ن جعل املالئكة واألنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسأهلم جلب املنافع ودفع  فم  : تيمية 

فهو كافر   ، وسد الفاقات  ، وتفريج الكروب  ، ب مثل أن يسأهلم غفران الذنوب وهداية القلو  ، املضار 

ـ   بإمجاع املسلمني   .  ( 1) ا.ه

معلوم بالرضورة من   ، صحيح  وهو إمجاع  : عىل هذا اإلمجاع  ا وقال الشيخ سليامن بن عبداهلل معلقر 

 
 . (1/124جمموع الفتاوى ) (  1) 
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وقد نص العلامء من أهل املذاهب األربعة وغريهم يف باب حكم املرتد عىل أن من أرشك باهلل    ، الدين 

ـ ا.   د مع اهلل غريه بنوع من أنواع العبادة عب   أي   ، فهو كافر   . ( 1) ه

   . وباطل   ، صحيح   : القول بأن الرسل وسائط هلا معنيان   : فائدة *  

   . هنم وسائط بمعنى ينقلون إىل اخللق األحكام الرشعية أ   : أما الصحيح 

  وهو فعل  ، وهذا هو الرشك األكرب  ، فبمعنى أهنم ُيعبدون ليتوسطوا للخلق عند اهلل  : أما الباطل 

   . ( 2) يش كفار قر 

سبب إفراد املصنف هلذا الناقض بعد الناقض األول مع أنه داخل فيه هو التأكيد عليه   : تنبيه * 

 . ثرة وقوع الناس فيه ألمهيته وك 

 : -رمحه اهلل -فإليك احلديث حول ثالثة أمور أشار إليها الشيخ    ، وقبل أن انتقل من هذا الناقض 

   : الدعاء   : األول 

 . قاله اجلوهري   . أي صحت به واستدعيته   ا نر الدعاء لغة: دعوت فال 

   . ناديته وطلبت إقباله   ا وقال الفيومي يف املصباح املني ر: دعوت زيدر 

   . والدعاء ال يكاد يتجرد   ، قد يتجرد النداء عن االسم   ، وقال الراغب: الدعاء والنداء واحد 

 . ( 3) تغاثة ا.هـ ل واالس والسؤا   ، ويستعمل استعامل التسمية   ، وقال يف جممع البحار: الدعاء النداء 

ا َربَّهُ ُهنَالَِك َدَعا َزَكرِ  ﴿ :وَما يدل عىل أن الدعاء يطلق عىل النداء قوله تعاىل   ﴿  :وقولـه ،﴾ يَّ

ا ُه نَِداءر َخِفي   .ِذْكُر َرمْحَِت َربَِّك َعْبَدُه َزَكِريَّ  اَومَلْ َأُكْن بُدَعاِئَك َربِّ َشِقي   ﴿ :إىل قولـه ﴾ اإِذ َناَدى َربَّ

 
 . 229تيسي العزيز احلمد ص(  1) 

   . ( 121/ 1جمموع الفتاوى )   : انظر   . ( أفاده بمعناه ابن تيمية 2) 

 . 432 – 428حمد بشي السهسوان ص منتقى من صيانة اإلنسان مل (  3) 
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ُّ  َوَأيُّوَب إِذْ  ﴿ :وقولـه تعاىل ، فسمى النداء دعاء ﴾ نَِي الّضُّ ُه َأنِّ َمسَّ  َوَأْنَت َأْرَحُم َناَدى َربَّ

امِحنِيَ   . وسيأيت إيضاح أكثر  ،(1)لكن دعاء اهلل ونداؤه مغاير عن دعاء املخلوقني وندائهم ا.هـ ﴾ الرَّ

 ويتعلق ببحث الدعاء مسائل: 

 : ة نوعان لكتاب والسن الدعاء يف ا   األول: 

 . وهو مطلق التعبُّد كالصالة والزكاة وهكذا    : دعاء العبادة  -أ 

ودعاء املسألة منه ما   ، ( 2) وهو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يّضه  : ة دعاء املسأل  -ب 

 .  ( 3) هـ عىل ما سيأيت تفصيل -  باهلل ومنه ما يصح لغي اهلل   ا يكون خاصر 

ومن القرائن ما   ، ( 4)  نة يشمل دعاء املسألة والعبادة إال بقري وإذا ورد يف القرآن لفظ الدعاء فإنه 

كل موضع ذكر فيه دعاء املرشكني ألوثاهنم فاملراد به دعاء العبادة املتضمن   : أفاده ابن تيمية بقوله 

ـ ا   .   لدعاء املسألة   .  ( 5) .ه

ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َلْن ََيُْلُقوا ذُ   ﴿ ه تعاىل  ـ كقول   .   اآلية   ﴾   َوَلِو اْجَتَمُعوا َلهُ   ا َبابر ِإنَّ الَّ

عن ابن   واللفظ للبخاري  الشيخان  ى عاء املسألة ما رو ومن أمثلة إطالق الدعاء واملراد به د 

ال تقولوا السالم عىل اهلل فإنه  »  : فقال  -صىل اهلل عليه وسلم -التفت إلينا رسول اهلل  "مسعود قال 

م عليك أهيا النبي ورمحة اهلل  والصلوات والطيبات السال  ولكن قولوا التحيات هلل  ، اهلل هو السالم 

 
 . (541/ 1الدرر السنية ) (  1) 

وفتح   218والتيسي ص  ،431،432وصيانة اإلنسان ص  254( وجالء األفهام ص 10/ 15انظر جمموع الفتاوى )( 2) 

 . (296-295/ 1)  43والقول السديد ص   114( وحاشية كتاب التوحيد ص  1/301املجيد ) 

 . (149/ 1راجع القول املفيد ) (  3) 

   254( وابن القيم يف جالء األفهام ص  11-10/ 15) نص عىل ذلك ابن تيمية يف جمموع الفتاوى (  4) 

 . (13/ 15) جمموع الفتاوى (  5) 
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فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد يف السامء أو بني   . صاحلني وبركاته السالم علينا وعىل عباد اهلل ال 

ثم يتخي من الدعاء أعجبه   ، عبده ورسوله  ا السامء واألرض أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدر 

ومن   ، دعاء املسألة ألنه من أول الصالة ال زال يف دعاء العبادة  لدعاء قوله من ا فاملراد ب  « إليه فيدعو 

َوَأنَّ امْلََساِجَد هلِلَِّ َفال َتْدُعو َمَع اهللَِّ   ﴿  : الدعاء الذي يشمل املسألة والعبادة قوله تعاىل  أمثلة إطالق 

   . ﴾   ا َأَحدر 

 عبادة  مستلزٌم دعاء املسألة وكلُّ د   : فائدة * 
ِ
 مسألة  متضمٌن دعاء العبادة كلُّ دعاء

ِ
   . ( 1) عاء

َعُلوا   ﴿  : هو عبادة وعىل غي اهلل كام قال تعاىل قد جاء إطالقه عىل اهلل ف  دعاء املسألة  الثانية:  ال جَتْ

 َبْعِضُكْم َبْعضر 
ِ
ُسوِل َبْيَنُكْم َكُدَعاء َونَِساَءُكْم   َنْدُع َأْبنَاَءَنا َوَأْبَناَءُكْم َونَِساَءَنا  ﴿  : وقوله  ، ﴾  ا ُدَعاَء الرَّ

رشك أكرب كدعاء غي اهلل فيام ال يقدر عليه إال   عىل أقسام فمنه ما هو  ا فهو إذر  ، ﴾  َوَأْنُفَسنَا َوَأْنُفَسُكمْ 

ومنه ما هو مباح كسؤال املخلوق احلي   ، غفران الذنوب أو دخول اجلنان  ا كأن يسأل أحدر  ، اهلل 

 . احلارض ما يقدر عليه َما هو جائز غي حمرم 

 : الشفاعة   : الثان 

   . د الوتر والشفع ض   ، اسم من شفع يشفع إذا جعل اليشء اثنني   : الشفاعة لغة 

 .   ( 2) التوسط للغي بجلب منفعة أو دفع مّضة   : ا اصطالحر 

-قال رسول اهلل  : ملا روى الشيخان عن أيب هريرة قال  ، والشفاعة ألهل التوحيد دون غيهم 

 
  : يف حاشية كتاب التوحيد ابن قاسم فتح وقد سبق العزو إليهم وقالهكذا قال ابن تيمية ونقله وقرره يف التيسي وال( 1) 

 .كالمها متالزمان

 . (168/ 2)( وانظر رشح الواسطية للشيخ حممد العثيمني  1/331يد ) القول املف (  2) 
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ل كل نبيٍّ لكل نبيٍّ دعوٌة ُمستجا »  : -صىل اهلل عليه وسلم  دعوته وإن اختبأت دعويت  بة َفَتعجَّ

واللفظ   « ا  إن شاء اهلل من مات من أمتي ال ُيرشك باهلل شيئر شفاعةر ألمتي يوم القيامة فهي نائلةٌ 

   . ملسلم 

من  :-صىل اهلل عليه وسلم-رسوَل اهلل -ريض اهلل عنه-ويف صحيح البخاري سأل أبو هريرة

  .«من قلبه امن قال ال إله إال اهلل خالصر »؟ قال: أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة

صىل اهلل  - إن رسول اهلل  : قال -ريض اهلل عنه -ويف الصحيحني واللفظ ملسلم من حديث أنس 

ليس ذلك لك ولكن وعزيت   : قال   . فأقول يا رب ائذن ل فيمن قال ال إله إال اهلل »   : قال   -عليه وسلم 

   . « ال ال إله إال اهلل وكربيائي وعظمتي وجربيائي ألخرجنَّ من ق 

 . ( 1)   فتلك ألهل اإلخالص بإذن اهلل وال تكون ملن أرشك باهلل   : قال ابن تيمية يف الشفاعة املثبتة 

   : تنبيهات مهمة *  

   : للشفاعة ثالثة رشوط   : التنبيه األول 

ِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه إاِل ِب   ﴿   : قال تعاىل   ، اإلذن للشافع أن يشفع   : الرشط األول   . ﴾   إِذنِهِ َمْن َذا الَّ

ط الثَّان  فعن أيب سعيد   ، فال يأذن سبحانه إال ملن ريض عنه  ، رضاه ُسبحانه عن الشافع  : الرشَّ

إن اهلل تعاىل قال شفعت  »  : -صىل اهلل عليه وسلم -ل رسول اهلل قا  : قال -ريض اهلل عنه -اخلدريِّ 

ضةر من النَّار فُيخرج  املالئكة وشفع النبيون وشفع املؤمنون ومل يبق إال أرحم الرامحني فيقبض قب 

 . متفٌق عليه واللفظ ملسلم   « …   امر مُحَ قط قد عادوا    ا مل يعملوا خير   ا منها قومر 

 
 . 121 -119ورسالة الكالم عىل حقيقة اإلسالم ص ،( 359/ 1انظر فتح املجيد ) (  1) 
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فمن   ، ذا كان البد من الرضا عن املشفوع لـه واملالئكة والنبيُّون واملؤمنون قد ريض عنهم. فإ 

 باب أوىل الشافع. 

َوال َيْشَفُعوَن إاِل ملَِِن اْرَتََض   ﴿  : رضاه سبحانه عن املشفوع لـه كام قال تعاىل  : الرشط الثالث   

ة  واسُتثني هذا الرشط يف الشفاعة العظمى للفصل بني العباد ويف شفاع   ﴾   َوُهْم ِمْن َخْشَيتِِه ُمْشِفُقونَ 

 . -كام سبق -لعمه أيب طالب الكافر    -صىل اهلل عليه وسلم -رسول اهلل  

 : الرضا قسامن   : التنبيه الثان 

   . عام    رضا   –  ب      . خاٌص   رضا   –أ    

ال جَتُِد َقْومار  ﴿  : أما الرضا اخلاص ما كان لألنبياء واألولياء من املؤمنني ويدلُّ لذلك قوله تعاىل 

وَن َمْن َحادَّ اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباَءُهْم َأْو َأْبَناَءُهْم َأْو إِْخَواهَنُ ُيْؤِمُنوَن بِاهللَِّ وَ  ْم َأْو  اْلَيْوِم اآلِخِر ُيَوادُّ

َدُهْم ِبُروح  ِمْنُه َوُيْدِخُلُهْم َجنَّات  جَتْ  ْم ُأْوَلِئَك َكَتَب يِف ُقُلوهِبِْم اإِلياَمَن َوَأيَّ ِتَها األهَْنَاُر  ِري ِمْن َعِشَيََتُ حَتْ

أما   ﴾  اهللَِّ ُهْم امْلُْفلُِحونَ َخالِِديَن فِيَها َريِضَ اهللَُّ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه ُأْوَلِئَك ِحْزُب اهللَِّ َأال ِإنَّ ِحْزَب 

 . ه عن كل موحد  وهذا الرضا هو املراد يف آيات الشفاعة كام سبق الرضا العامُّ فهو رضاه ُسبحان 

ما من  »  : قال  -صىل اهلل عليه وسلم -ما جاء يف حديث ابن عباس أن رسول اهلل  : التنبيه الثالث 

َعهم اهلل فيه  ا ُيرشكون باهلل شيئر  ال  رجل  مسلم يموت فيقوم عىل جنازته أربعون رجالر  رواه   « إال شفَّ

 ؟ عوا يف هذا املسلم فأين رشط الرضا ورشط اإلذن وهؤالء األربعون ُشفِّ   ، مسلم 

  : أما اإلذن فقال الشيخ حممد بن صالح العثيمني رمحه اهلل  ، أما رشط الرضا فقد سبق  : واجلواب 

ى دعاُء اإلنسان ألخيه شفاعة وهو ل  فإن قيل إن الشفاعة ال تكون إال بإذنه ُسبحانه فكي  ف ُيسمه

 ؟ ن من ربه يستأذ 
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   . ( 1) هـ ا.   . أن اهلل أمر بأن يدعو اإلنسان ألخيه امليت وأمره بالدعاء إذن وزيادة   : اجلواب 

   ؟ ملاذا ال يغفر اهلل للمشفوع له مبارشةر بدون شفاعة أحد   ؟ قد ُيقال ما فائدة الشفاعة   : التنبيه الرابع 

 سبحانه وتعال هو الذي  وحقيقته أن اهلل   : قال ابن تيمية   ، هار إكرام الشافع فيها إظ   الشفاعة   : فُيقال 

يتفضل عىل أهل اإلخالص فيغفر هلم بواسطة دعاء َمْن أذن له أن يشفع ليكرمه وينال املقام املحمود  

ـ . ا   …     . ( 2) ه

 : التوكل   : الثالث 

 .  ( لسان العرب ) إظهار العجز واالعتامد عىل الغي    : التوكل لغة 

اهلل عز وجل يف استجالب املصالح ودفع  هو صدق اعتامد القلب عىل  : قال ابن رجب  : ا رشعر 

ـ   املضار من أمور الدنيا واآلخرة كلها   . ( 3) ا.ه

   . ( 4) لكن يضاف عليه مع فعل األسباب املأذون فيها 

 . ( 5) وكذا قال ابن القيم   . قال اإلمام أمحد: التوكل عمل القلب 

  ، وجلميع أعامل اإلسالم  ، صل جلميع مقامات اإليامن واإلحسان التوكل أ فظهر أن  : قال ابن القيم 

فكذلك ال يقوم   ، فكام ال يقوم الرأس إال عىل البدن  ، وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من اجلسد 

 
 . (1/429) القول املفيد (  1) 

 .   121-119الة الكالم عىل حقيقة اإلسالم ص رس(  2) 

 . ( 497/ 2جامع العلوم واحلكم )(  3) 

 . (185/ 2د ) انظر القول املفي(  4) 

 . ( 114/ 2انظر مدارج السالكني ) (  5) 
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ـ ا.   اإليامن ومقاماته إال عىل ساق التوكل   . ( 1) ه

َوَقاَل   ﴿  : قال تعاىل  ، ى اإليامن وأنه إذا انتفى انتف  ، وذكر ابن القيم أن التوكل رشط يف اإليامن 

ُلوا ِإْن ُكنُْتْم ُمْسلِِمنيَ ُمو     . ( 2)   ﴾   َسى َيا َقْوِم ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِاهللَِّ َفَعَلْيِه َتَوكَّ

بني   ا والظاهر أن هناك فرقر  . وجعل من أقسامه الوكالة  ، ا قسم بعض أهل العلم التوكل أقسامر 

بخالف الوكالة فإن فيها   ، ب عمل ومبارشة األسبا قيام العبد بال  فإن التوكل فيه  ، التوكل والوكالة 

  والعبد نفسه متوكل عىل اهلل فاعل للسبب بإقامة الغي بدالر  ، إقامة العبد غيه ملبارشة أسباب العمل 

ومن ثم   ، وهو رشط يف اإليامن  ، فالذي يظهر أن التوكل قسم واحد رصفه لغي اهلل رشك أكرب  ، منه 

  . فإن هذا من رشك األلفاظ  ، عىل اهلل ثم عىل فالن أو توكلت  ، د توكلت عىل فالن ال يصح قول العب 

 . وهذا ظاهر كالم ابن القيم عن التوكل يف كتابه املدارج 

 . ( الثالث: من ل يكفر املرشكني أو شك يف كفرهم أو صحح مذهبهم كفر قول املصنف ) 

صىل اهلل  -ه لكالم اهلل وكالم رسول  ا والدليل عىل هذا الناقض أن من مل يكفر املرشكني يعد مكذبر 

،  ( 4) وكذا من شك يف كفرهم يعد غي مصدق بكالم اهلل ورسوله الدال عىل كفرهم  ، ( 3) -عليه وسلم 

  ا فهو أيضر  -صىل اهلل عليه وسلم -لكالم اهلل ورسوله  ا أما من صحح مذهبهم زيادة عىل كونه تكذيبر 

  َوِإْن َأَطْعُتُموُهْم إِنَُّكمْ  ﴿  : وهذا يصححها، قال تعاىل  ، ألن اهلل أبطلها وحرمها ؛ استحالل ملا حرم اهلل 

ُكونَ  اَم النَِِّسُء ِزَياَدٌة يِف اْلُكْفرِ  ﴿  : قال تعاىل  ، وذلك يف حتريم الوصيلة  ، ﴾  ملرَُْشِ   : قال ابن حزم  ﴾  إِنَّ

 
 .املدارج(  1) 

 .املرجع السابق(  2) 

 . راجع كفر التكذيب(  3) 

 . راجع كفر الشك(  4) 
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فصح أن   وبحكم اللغة التي نزل هبا القرآن أن الزيادة يف اليشء ال تكون ألبته إال منه ال من غريه 

ـ   هلل النيسء كفر وهو عمل من األعامل وهو حتليل ما حرم ا   . ( 1) ا.ه

سواء بالتعيني لبعض   -صىل اهلل عليه وسلم -واملرشكون الذين كفرهم اهلل يف كتابه وكذا رسوله 

والذين خرج عليهم    ، أو عىل سبيل العموم لبعض الطوائف كاليهود والنصارى  ، أفرادهم كأيب هلب 

أو َمن تيقن كفره باألدلة من الكتاب   ، من الكفار األصليني  -عليه وسلم  هلل ا صىل -رسول اهلل 

وأقوال هؤالء رش من   : -رمحه اهلل -قال ابن تيمية  . األئمة من مل يكفرهم كفر والسنة بفهم السلف و 

وهلذا يقولون باحللول تارة   ، وفيها من التناقض من جنس ما يف أقوال النصارى  ، أقوال النصارى 

  ، وهلذا يلبسون عىل من ل يفهمه   ، فإنه مذهب متناقض يف نفسه   ، وبالوحدة تارة   ، تارة أخرى   وباالحتاد 

ومعرفة   ، ومن شك يف كفر هؤالء بعد معرفة قوهلم  ، بإمجاع كل مسلم  ا وظاهر   ا فهذا كله كفر باطن  

ـ   كمن يشك يف كفر اليهود والنصارى واملرشكني   ، دين اإلسالم فهو كافر   . ( 2) ا.ه

أو   ، قليال   ا إال نفر   -صىل اهلل عليه وسلم -رتدوا بعد رسول اهلل أن الصحابة ا  وقال فيمن زعم 

ألنه مكذب ملا نصه القرآن يف غري موضع من   ؛ يف كفره  ا هذا ال ريب أيض  أهنم فسقوا عامتهم: ف 

ـ   بل من يشك يف كفر مثل هذا فإن كفره متعني   ، الرىض عنهم والثناء عليهم   . ( 3) ا.ه

بل   ، يصوب احلالج يف مجيع مقاله -ال أوهلم وال آخرهم -الطريق  يخ شا وليس أحد من م  : وقال 

ومن قال: إنه مصيب يف مجيع   ، وإما كافر  ، وإما فاسق  ، وإما عاص  ، ئ اتفقت األمة عىل أنه إما خمط 

 
 . (245/ 3الفصل ) (  1) 

 . (2/368جمموع الفتاوى ) (  2) 

 . 592-591الصارم املسلول ص (  3) 
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ـ   فهو ضال بل كافر بإمجاع املسلمني   ، هذه األقوال املأثورة   . ( 1) ا.ه

أو   ، أكمل من هديه  -صىل اهلل عليه وسلم - بي لن الرابع: من اعتقد أن غري هدي ا ) قول املصنف 

 . ( فهو كافر كالذي يفضل حكم الطواغيت عىل حكمه    ، أن حكم غريه أحسن من حكمه 

واحلكم بغي ما أنزل    . وهذا ردة ألنه تكذيب للقرآن الناص عىل أنه ال حكم أحسن من حكم اهلل 

   : ل النزاع رر حم أح ك  وقبل ذل   ، اهلل لـه أحوال ومراتب إليكها مع الكالم عىل حكمها 

أو   ا ن جحودر من امللة كأن يكو  ا خمرجر  ا احلكم بغي ما أنزل اهلل كفرر  نْ اتفق العلامء عىل أن مِ 

كأن يظلم األُب أحَد ابنيه وال يعدل بينهام فإنه هبذا يكون قد حكم   ا ومنه ما ليس كفرر  استحالالر 

فهو بام أنزل اهلل وإن كان   م فإن كان عدالر ك احل بينهام بغي ما أنزل اهلل إذ احلكم بني األبناء من مجلة 

حكم بني اثنني فهو قاٍض سواء  كان صاحب   وكل من  : قال ابن تيمية  ، فهو بغي ما أنزل اهلل  ظلامر 

لالحتساب باألمر باملعروف والنهي عن املنكر حتى الذي حيكم   ا حرٍب أو متويل ديوان أو منتصب  

ونه من احلكام  نو كا بني الصبيان يف اخلطوط فإن الصحابة   ـ   ا   … ا يعدُّ  . ( 2) ه

فيها وهي إذا حكم احلاكم بغي ما   لكن هناك حالٌة كُثر الكالم  ، واحلكم بغي ما أنزل اهلل حاالٌت 

أنزل اهلل هوىر وشهوةر بأن يضع قوانني من نفسه أو يتبنى قوانني ُوضعت َقبله وهو مع هذه احلالة  

حمل النزاع   حترير و  ؟ من امللَّة أم ال  ا خمرجر  ا د كفرر ع يُ  فهل مثُل هذا  معرتٌف بالعصيان واخلطيئة 

 : فيام يل يتلخص  

ب وينكر أن هذا حكم اهلل  أن جيحد احلاكُم ح  -1 كَم اهلل سبحانه وتعاىل ومعنى اجلحود أنه يكذِّ

وقال   ، ﴾  ا ُلو  عُ وَ  َوَجَحُدوا هِبَا َواْسَتْيَقنَْتَها َأْنُفُسُهْم ُظْلامر  ﴿  : عز وجل وهذا كفٌر باالتفاق قال تعاىل 

 
 . 116االستقامة ص(  1) 

 . (170/ 18) جمموع الفتاوى (  2) 
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ُبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاملنَِِي بِآَياِت   ﴿ :  سبحانه  ُْم ال ُيَكذِّ  . ﴾    اهللَِّ جَيَْحُدونَ َفإهِنَّ

من   ا أن جيحد فرضر  : واخلاص املقيَّد  . وكفُر اجلحود نوعان: كفٌر مطلٌق عام  وكفٌر مقيٌَّد خاص 

ـ   . فروض اإلسالم أو حتريم حمرم من حمرماته     . ( 1) ا ه

ز احلاكم احلكم بغي ما أنزل اهلل سبحانه وتعاىل  ن أ  -2 وهذا هو االستحالل وهو كفٌر   - : جيوِّ

ُعوا   ﴿  عىل ذكر آية  ( 2) درج مجاعٌة من العلامء  وللفائدة فقد  ، -كام تقدم - باالتفاق  َكاُء رَشَ َأْم هَلُْم رُشَ

يِن َما مَلْ َيْأذْن بِِه اهللَُّ التي هي ترشيع أمور جديدة يزعم  -يم البدع ر حت  من األدلة عىل  ﴾  هَلُْم ِمَن الدِّ

ومن هذا يتبني خطأ املستدلني باآلية عىل تكفي من رشع   -ا صاحبها أهنا من الدين لُيتعبد اهلل هب 

غي حكم اهلل ووجه خطأ استدالهلم أن اآلية كفرت من مجع بني وصف الترشيع والزعم   ا أحكامر 

أما الترشيع وحده دون زعم أنه من الدين   -  سيأيت ام ك -أنه من الدين وهذا هو املسمى بالتبديل 

 . ه  فتنب   ، فلم حتِك اآلية كفره 

ي احلاكم حكم غي اهلل بحكم اهلل جل جالله  -3 وهذا كفٌر خمرٌج من املّلة كام قال   : أن يسوِّ

ُبوا هلِلَِّ األَْمَثاَل  ﴿  : تعاىل  ء ٌ  ﴿  : وقال  ، ﴾  َفال َتّْضِ   ، ﴾  ا َهْل َتْعَلُم َلُه َسِمي   ﴿  : وقال  ، ﴾  َلْيَس َكِمْثِلِه يَشْ

َعُلوا هلِلَِّ َأندَ   ﴿   : وقال   .  ﴾   ا ادر َفال جَتْ

ل حكم غي اهلل عىل حكم اهلل سبحانه وتعاىل  -4 إذ هو أوىل   وهذا كفٌر خمرٌج من امللَّة  : أن يفضِّ

  اهللَِّ ُحْكامر  نَ َوَمْن َأْحَسُن مِ  ﴿ من الذي قبله فهو تكذيٌب لكتاب اهلل سبحانه وتعاىل قال اهلل تعاىل 

 . ﴾   لَِقْوم  ُيوِقُنونَ 

 
 . (367/ 1القيم يف املدارج ) أفاده ابن (  1) 

وابن رجب يف اجلامع  ( 582/ 2واالقتضاء ) ، (1/5اب االستقامة ) ــ فعله ابن تيمية يف مواضع منها يف أوائل كتكام( 2) 

 . «رنا هذا...من أحدث يف أم   »عند حديث عائشة  
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َأْم هَلُْم   ﴿  : وهذا كفر أكرب باإلمجاع قال تعاىل  ، عىل أنه حكم هلل أن حيكم بغي ما أنزل اهلل  -5

يِن َما مَلْ َيْأَذْن بِِه اهللَُّ  ُعوا هَلُْم ِمَن الدِّ َكاُء رَشَ فجمعوا بني الترشيع وزعمه من الدين فهذا يسمى   ﴾ رُشَ

   . الر دي تب 

ا حكم احلاكم بغي ما أنزل اهلل  الف وهو إذ خل نتقل إىل ما كُثر فيه ا أ  مواضع اإلمجاع وبعد حترير 

هوىر وشهوةر بأن يضع قوانني من نفسه أو يتبنَّى قوانني وضعت قبله مع اعرتافه بالعصيان وخمالفة  

 ؟ عن الدين   ا مرتدر   ا أمر الرمحن سبحانه فهل مثل هذا احلاكم يصي كافرر 

 أنبه إىل أمرين: لكن    ، أدلة القولني ومناقشتها تطويل َيالف ما أعد له هذا املختص ل  نق 

يريان أنه كفر أصغر -رمحهام اهلل -أن سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز واإلمام األلبان  :األول

 :-رمحه اهلل-وهذا ما عليه اللجنة برئاسة اإلمام ابن باز  ،ال أكرب

هـ( لسامحة  1416/ 5/ 12بتاريخ )  ( 6156سط يف عددها ) و األ فقد نرشت جريدة الرشق 

اطلعت عىل اجلواب املفيد القيم الذي تفضل به صاحب  »  : قال فيه  عبد العزيز بن باز مقاالر املفتي 

املنشور يف جريدة الرشق األوسط وصحيفة  - وفقه اهلل -حممد نارص الدين األلبان  مام الفضيلة اإل 

  ، صيل من سأله عن تكفري من حكم بغري ما أنزل اهلل من غري تف ه لت املسلمون الذي أجاب به فضي 

أنه ال  - وفقه اهلل -وأوضح  ، وسلك فيها سبيل املؤمنني  ، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيها احلق 

جيوز ألحد من الناس أن يكفر من حكم بغري ما أنزل اهلل بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل  

وال   . من سلف األمة  وغريه  –ريض اهلل عنهام  –ذلك عن ابن عباس ء يف جا  واحتج بام  ، ذلك بقلبه 

  ، "َوَمْن َلْ حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللهُ َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكافُِرونَ  ﴿  : شك أن ما ذكره يف جوابه يف تفسري قوله تعال 

َل اهللهُ َفُأوَلئَِك ُهُم  َوَمْن َلْ حَيُْكْم باَِم َأْنزَ  ﴿  ، ﴾  ملُِونَ ا ظه + َوَمْن َلْ حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللهُ َفُأوَلئَِك ُهُم ال 
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كام أن الظلم   ، أن الكفر كفران أكرب وأصغر -وفقه اهلل -وقد أوضح  ، هو الصواب  ﴾  اْلَفاِسُقونَ 

و  فمن استحل احلكم بغري ما أنزل اهلل أو الزنا أو الربا أ  ، وهكذا الفسق فسقان أكرب وأصغر  ، ظلامن 

ومن فعلها بدون استحالل كان   ، أكرب  ا كفر كفر   مها من املحرمات املجمع عىل حتريمها فقد غري 

 . 1« وهكذا فسقه   ، أصغر   أصغر وظلمه ظلام    ا كفره كفر  

( عىل سؤال أورد إليك  5741وأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف فتوى رقم ) 

   : نصه وجوابه 

 ؟ ل منه أعامله أكرب وتقب   ا فر  هل هو مسلم أم كافر ك   هلل س: من ل حيكم بام أنزل ا 

َوَمْن َلْ حَيُْكْم   ﴿  : وقال تعال  ، ﴾ َوَمْن َلْ حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللهُ َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكافُِروَن  ﴿  : ج: قال تعال 

 َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقوَن   حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللهَُلْ  نْ َومَ  ﴿  : وقال تعال  ، ﴾  باَِم َأْنَزَل اهللهُ َفُأوَلئَِك ُهُم الظهاملُِونَ 

أما   ، وفسق أكرب خيرج من امللة  ، وظلم أكرب  ، فهو كفر أكرب  ا إن استحل ذلك واعتقده جائز   لكن  ﴾ 

  ا كفر   ا فإنه آثم يعترب كافر   ؛ إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد حتريم ذلك 

كام أوضح ذلك أهل العلم يف تفسري اآليات   ؛ ة أصغر ال خيرجه من امللّ  ا فسق   ا ق  وفاس  ، أصغر 

 . ( 2) املذكورة 

   : -رمحه اهلل -وقال سامحة شيخنا عبدالعزيز بن باز  

 
 ( 124/  9جمموع مقاالت وفتاوى متنوعة )  1

عبد   :الرئيس  عبد الرزاق عفيفي :ب رئيس اللجنةنائ عبد اهلل بن غديان :ء عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتا (  2) 

جملة الفرقان عن   وما نقلته   (992-990/ 3جمموع فتاوى ومقاالت ابن باز) وانظر لالستزادة .العزيز بن عبد اهلل بن باز 

 . ( 331  -325/ 2وانظر الفتاوى البن باز )( 94،  82الشيخ ابن باز العدد ) 
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 من حكم بغري ما أنزل اهلل فال خيرج عن أربعة أمور: 

هو  ية ف سالم ألنه أفضل من الرشيعة اإل -يعني القانون الوضعي -أنا أحكم هبذا  : من قال  -1

 . أكرب   ا كافر كفر  

  ، فاحلكم هبذا جائز وبالرشيعة جائز  ، أنا أحكم هبذا؛ ألنه مثل الرشيعة اإلسالمية  : ومن قال  -2  

 . أكرب   ا فهو كافر كفر  

لكن احلكم بغري ما أنزل اهلل   ، واحلكم بالرشيعة اإلسالمية أفضل  ، أنا أحكم هبذا  : ومن قال  -3

 . أكرب    ا فهو كافر كفر    ، جائز 

ويقول: احلكم   ، وهو يعتقد أن احلكم بغري ما أنزل اهلل ال جيوز  ، أحكم هبذا  أنا  قال: ومن  -4

أو يفعل هذا ألمر صادر من حكامه فهو   ، ولكنه متساهل  ، وال جيوز احلكم بغريها  ، بالرشيعة أفضل 

ـ   . ويعترب من أكرب الكبائر   ، أصغر ال خيرج من امللة   ا كافر كفر    . ( 1) ا.ه

إن هذه املسألة خالفية فإن كان كذلك فال يصح ملن يرى الكفر األكرب أن   : قال أن أقل ما ي  الثان: 

 . ( 2) -كام تقدم   -ألن اخلالف عذر مانع من تكفي املعني    يكفر احلاكم بغي ما أنزل 

ولو عمل به   ، -صىل اهلل عليه وسلم -مما جاء به الرسول  ا من أبغض شيئ   : اخلامس ) قول املصنف  

 ( كفر 

 
 . 73  – 72ة وفرق الضالل ص التكفي بني أهل السنقضية (  1) 

  : التبديل( فإذا قالوا  ، الترشيع  ، ( كثي َمن تكلم يف هذه املسألة مل يراع اصطالحات أهل العلم يف بعض األلفاظ كلفظ )االلتزام 2) 

دين كام قال  ع زعم أنه من ال غي حكم اهلل م  أي جعل حكامر  رشع حكامر  : غي ملتزم أي أنه مل يعتقد وجوبه عىل نفسه، وإذا قالوا 

غي حكم اهلل مع زعمهم أنه حكم   بدل حكم اهلل أي جعل حكامر  : وإذا قالوا  ، ".. . + أم هلم رشكاء رشعوا هلم من الدين  : تعاىل 

   . ام برشح نواقض اإلسالم اإلمل   : انظر كتايب   . اهلل 
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ُْم َكِرُهوا َما َأْنَزَل اهللَُّ َفَأْحَبَط َأْعاَمهَلُمْ  ﴿  : قولـه تعاىل والدليل    ( ا اع  مج إ ) يف بعض النسخ     ﴾  َذلَِك ِبَأهنَّ

 . ( 1) وقد ذكر الشيخ عبدالرمحن بن حسن أن من رشوط ال إله إال اهلل املحبة املنافية لضدها 

  ، ﴾  ُرُهْم لِْلَحقِّ َكاِرُهونَ َوَأْكثَ قِّ حْلَ َبْل َجاَءُهْم بِا  ﴿  : وَما يدل عىل أن هذا الناقض كفر قولـه تعاىل 

الَة إاِلَّ َوُهْم   ﴿  : قال تعاىل  ، وبغض بعض ما جاءت به الرشيعة من صفات املنافقني  َوال َيْأُتوَن الصَّ

   . ﴾   ُكَساىَل َوال ُيْنِفُقوَن إاِلَّ َوُهْم َكاِرُهونَ 

عالمته أن هذا الكره  ول فمن أل ا ا أم  ، والكره املخرج من امللة  ، وهناك فرق بني الكره الطبيعي 

أو غي ذلك من الطبع   ، وذلك يعود إما إىل املشقة  ، سواء علم أن الرشيعة جاءت به أم ال  ، موجود 

   . املجرد 

قال   ، أما الثان من عالمته أن ال تكون إال بعد العلم بأن اهلل أمر به فهو يعود إىل كون اهلل أمر به 

شاق   : وهو كره لكم أي  ﴾  َب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكمْ ِت كُ  ﴿  : اإلمام البغوي عند قولـه تعاىل 

ملا فيه من مؤنة املال ومشقة   ؛ قال بعض أهل املعان: هذا الكره من حيث النفور والطبع عنه  ، عليكم 

ـ   النفس وخطر الروح ال أهنم كرهوا أمر اهلل   .  ( 2) ا.ه

والتعرض   ، إخراج املال ومفارقة الوطن واألهل  فيه  ألن  ا إنام كان اجلهاد كره  وقال القرطبي: 

ال أهنم كرهوا   ، فكانت كراهيتهم لذلك  ، باجلسد للشجاج واجلراح وقطع األطراف وذهاب النفس 

ـ فرض اهلل تعال    . ( 3) ا.ه

 . رواه مسلم   . « إسباغ الوضوء عىل املكاره »   : ر ومن الكره الطبعي حديث أيب هريرة  

 
 . (360/ 2الدرر السنية ) (  1) 

 . ( 246/ 1معامل التنزيل )(  2) 

 . (39/ 3التفسي )(  3) 
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أو ثواب   ، -سلم صىل اهلل عليه و -ء من دين الرسول زأ بيش استه  السادس: من ) قول املصنف 

ُقْل َأباهللهِ َوآَياتِِه َوَرُسولِِه ُكْنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن * ال َتْعَتِذُروا َقْد    ﴿  والدليل قولـه تعال:   ، أو عقابه كفر  ، اهلل 

 . ( ﴾ َكَفْرُتْم َبْعَد إِياَمنُِكْم  

والساب من   ، ة الكتاب والسنة واإلمجاع ل بدال  كافر  املستهزئ باهلل وبرسوله أو بيشء من الدين 

   . باب أوىل 

َل َعَلْيِهْم ُسوَرٌة ُتنَبُِّئُهْم باَِم يِف  ﴿  : ومن األدلة ما ذكر ابن تيمية يف قولـه تعاىل  َذُر امْلُنَافُِقوَن َأْن ُتَنزَّ حَيْ

َذُروَن *  اَم ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل  ئِ َولَ  ُقُلوهِبْم ُقِل اْسَتْهِزُئوا ِإنَّ اهللََّ خُمِْرٌج َما حَتْ ْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ إِنَّ

ْن َطاِئَفة  ِمْنُكْم  َأباهللَِّ َوآَياتِِه َوَرُسولِِه ُكْنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن * ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد ِإياَمنُِكْم إِْن نْعُف عَ 

ُْم  ْب َطاِئَفَة ِبَأهنَّ فالسب   ، وهذا نص يف أن االستهزاء باهلل وبآياته وبرسوله كفر  ﴾ جُمِْرِمنيَ  وا َكانُ ُنَعذِّ

صىل اهلل عليه  -وقد دلت هذه اآلية عىل أن كل من تنقص رسول اهلل  ، املقصود بطريق األول 

ـ   فقد كفر   أو هازال    ا جاد    -وسلم     . ( 1) ا.ه

عىل أن من  ع املسلمون م: أمج ألعال وقال اإلمام إسحاق بن راهويه أحد األئمة ا  : قال ابن تيمية 

من   ا أو قتل نبي   ، مما أنزل اهلل عز وجل  ا أو دفع شيئ   -صىل اهلل عليه وسلم -أو سب رسوله  ، سب اهلل 

 .. . بكل ما أنزل اهلل   ا أنه كافر بذلك وإن كان مقر    ، أنبياء اهلل عز وجل 

وهو  ،فري خالتل بغفإنه يكفر ويق أن الساب إن كان مسلام   :وحترير القول فيها :ثم قال

وقد تقدم ممن حكى اإلمجاع عىل ذلك من األئمة مثل إسحاق بن  ،بعة وغريهممذهب األئمة األر

وسيأيت حكاية  ،يف مذهب مالك وأهل املدينة افإنه يقتل أيض   اوإن كان ذمي   ،راهويه وغريه

 
 . 947وهبذه اآلية استدل القايض عياض يف الشفا ص   .( 2/70الصارم املسلول ) (  1) 
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  .(1)هـا. دةوهو مذهب أمحد وفقهاء احلديث وقد نص أمحد عىل ذلك يف مواضع متعد ،ألفاظهم

وسواء كان الساب   ، ا وباطن   ا إن سب اهلل أو سب رسوله كفر ظاهر   : ك أن نقول وذل  : ا وقال أيضر 

هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل   ، عن اعتقاده  له أو كان ذاهال   أو كان مستحال   ، يعتقد أن ذلك حمرم 

  ، احلنظل  راهيم بن إب السنة القائلني بأن اإليامن قول وعمل. وقد قال اإلمام أبو يعقوب إسحاق 

قد أمجع املسلمون أن من سب اهلل    : -وهو أحد األئمة يعدل بالشافعي وأمحد -عروف بابن راهويه  امل 

من أنبياء اهلل أنه كافر   ا مما أنزل اهلل أو قتل نبي   ا أو دفع شيئ   -صىل اهلل عليه وسلم -أو سب رسول اهلل 

ـ بكل ما أنزل اهلل   ا بذلك وإن كان مقر    . ( 2) . اه

 ذاَتام يضادان اإليامن من كل وجه حتى ولو كان  لسب واالستهزاء قوالن كفريان يف ذا ا ىل ه ع ف 

ُقْل   ﴿  : لذا الذين استهزءوا يف قوله تعاىل  ؛ . فهو قول ال حيتمل إال الكفر  ، غي جاد  ا الساب مازحر 

تذروا بأهنم كانوا  اع  ﴾   َبْعَد إِياَمنِكم ْرُتمْ ْد َكفَ َأباهللَِّ َوآَياتِِه َوَرُسولِِه ُكنُْتْم َتْسَتْهِزُئوَن * ال َتْعَتِذُروا قَ 

أفاده ابن تيمية يف   . ومع ذلك كفرهم  ، فدل عىل صدقهم  ، َيوضون ويلعبون ومل يكذهبم اهلل 

   . الصارم 

كان املسلمون إذا حارصوا عدوهم من الكفار فامتنع الكفار حتى قارب اليأس يدب   : فائدة * 

  : قال ابن تيمية  . فإنه يفتح عىل املسلمني  -اهلل عليه وسلم  ىل ص -هلل فسب الكفاُر رسوَل ا  ، باملسلمني 

ونظري هذا ما حدثناه أعداد من املسلمني العدول أهل الفقه واخلربة عام جربوه مرات متعددة يف  

  ، ملا حرص املسلمون فيها بني األصفر يف زماننا  ، حرص احلصون واملدائن التي بالسواحل الشامية 

 
 . ( 2/15الصارم املسلول ) (  1) 

 . (3/955الصارم ) (  2) 
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هو ممتنع علينا نكاد نيأس منه  املدينة الشهر أو أكثر من الشهر و  صن أو رص احل كنا نحن نح  : قالوا 

تعجلنا فتحه   ، والوقيعة يف عرضه  -صىل اهلل عليه وسلم -حتى إذا تعرض أهله لسب رسول اهلل 

ويكون فيهم ملحمة   ، ثم يفتح املكان عنوة  ، أو يومني أو نحو ذلك  ا وتيرس ول يكد يتأخر إال يوم  

  ا امتالء القلوب غيظ   إن كنا لنتبارش بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع  ى ا: حت قالو  ، عظيمة 

وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن املسلمني من أهل املغرب حاهلم مع   . عليهم بام قالوه فيه 

وتارة بأيدي عباده املؤمنني   ، ومن سنة اهلل أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده  ، النصارى كذلك 

ـ     . ( 1) ا.ه

لم أن مؤداه السب واالستهزاء فال يكفر كأن حيفظ  ومل يع  ، أو فعل فعالر  ا من قال كالمر  : تنبيه * 

والفعل إذا آذى النبي   : قال ابن تيمية  . األعجمي كلامت يرددها مدلوهلا االستهزاء بيشء من الرشع 

عنه   نهى فإنه ي أذاه  ول يقصد صاحبه  ، من غري أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه  -صىل اهلل عليه وسلم -

أذاه أو كان مما يؤذيه وصاحبه يعلم أنه  فأما إذا قصد  ، كرفع الصوت فوق صوته  ، ويكون معصية 

ـ   فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل   ، وأقدم عليه مع استحضار هذا العلم   ، يؤذيه   .  ( 2) ا.ه

أو أنه أراد   ، ه به دم علم أو لع  ، إما لعدم قصده له  ، والكالم إذا ل يرد به قائله معناه  : وقال ابن القيم 

ـ   هذا دين اهلل الذي أرسل به رسله   . رد به كالمه ل يلزمه ما ل ي   : به غري معناه     . ( 3) ا.ه

عن بعض الناس يسخرون   –رمحه اهلل  –سئل الشيخ العالمة حممد بن صالح العثيمني  : فائدة * 

 
 . (296/ 6واب الصحيح ) ونحوه يف اجل  .( 2/233الصارم املسلول ) (  1) 

 . (120/  2) الصارم املسلول (  2) 

 . (403/  4) أعالم املوقعني (  3) 
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 ؟ فام حكم هؤالء   ، ويستهزئون هبم   ، بامللتزمني بدين اهلل 

فإن اهلل   ، مر اهلل فيهم نوع نفاق ن يسخرون بامللتزمني بدين اهلل املنفذين ألوا الذي  هؤالء  اجلواب: 

َدَقاِت َوالهِذيَن ال جَيُِدوَن إاِله   ﴿ تعال قال عن املنافقني  ِعنَي ِمَن امْلُْؤِمننَِي يِف الصه الهِذيَن َيْلِمُزوَن امْلُطهوِّ

ْم َعَذاٌب َألِيمٌ  َر اهللهُ ُجْهَدُهْم َفَيْسَخُروَن ِمْنُهْم َسخِ  انوا يستهزئون هبم من أجل ما  ثم إن ك  ﴾  ِمنُْهْم َوهَلُ

أما إذا كانوا   . واالستهزاء بالرشيعة كفر  ، فإن استهزاءهم هبم استهزاء بالرشيعة  ، هم عليه من الرشع 

ن  يكفرو  فإهنم ال  ، يستهزئون هبم يعنون أشخاصهم وزهيم بقطع النظر عام هم عليه من اتباع السنة 

  لكنه عىل خطر عظيم   ، طع النظر عن عمله وفعله ألن اإلنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه بق   ؛ ذلك ب 

ـ ا.   . ( 1) ه

   : تنبيهات 

   . -صىل اهلل عليه وسلم -سب أزواج النبي    األول: 

فقال القايض أبو يعىل: من   -صىل اهلل عليه وسلم -فأما من سب أزواج النبي قال ابن تيمية: 

، ورصح غري  ( 2) وقد حكى اإلمجاع عىل هذا غري واحد  . كفر بال خالف  منه رأها اهلل قذف عائشة بام ب 

 . . األئمة هبذا احلكم   واحد من 

   : ففيه قوالن   -صىل اهلل عليه وسلم -وأما من سب غري عائشة من أزواجه    : ثم قال 

   . أنه كسابِّ غريهن من الصحابة عىل ما سيأيت   : أحدمها 

ريض اهلل عنها   –ني فهو كقذف عائشة املؤمن   ن أمهات واحدة م وهو األصح أن من قذف   : والثان 

 
 . ( 1/65الثمني ) وع املجم(  1) 

 . ( وابن كثي يف تفسي سورة النور 1/106حكى اإلمجاع ابن القيم يف الزاد ) (  2) 
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صىل اهلل  -ن هذا فيه عار وغضاضة عىل رسول اهلل وذلك أل  ، وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس  –

وقد تقدم التنبيه عىل ذلك فيام مىض عند   ، وأذى لـه أعظم من أذاه بنكاحهن بعده  ، -عليه وسلم 

ـ ا.   واألمر فيه ظاهر   ، اآلية   ﴾  اهللهَ َوَرُسوَلُه  ُذونَ يَن ُيؤْ إِنه الهذِ   ﴿ الكالم عىل قوله    .  ( 1) ه

 الصحيحني واللفظ للبخاري من حديث أيب سعيد  وثبت يف  . سب الصحابة حمرم  : التنبيه الثان 

ما    ا ال تسبوا أصحايب فلو أن أحدكم أنفق مثل ُأُحد ذهبر »   : قال   -صىل اهلل عليه وسلم -أن رسول اهلل  

 . « يفه وال نص   بلغ مد أحدهم 

 أخلصه للفائدة والتقريب:   -رمحه اهلل  -أما التكفي بسبهم ففيه تفصيل ذكره اإلمام ابن تيمية  

أما من اقرتن بسبه  قال ابن تيمية:  . بأمر كفري فهذا كفر  ا كون سبهم مصحوبر أن ي  : احلالة األوىل 

بل ال   ، كفره   شك يف فهذا ال  ، أو أنه كان هو النبي وإنام غلط جربيل يف الرسالة  ، إله  ا دعوى أن علي  

ـ   شك يف كفر من توقف يف تكفريه   ا.ه

قال   . ا  يف دينهم فهذا حمرم وليس كفرر ال يقدح يف عدالتهم وال  ا أن يكون سبهم سبر  : احلالة الثانية 

مثل وصف بعضهم بالبخل أو   ، ال يقدح يف عدالتهم وال يف دينهم  ا وأما من سبهم سب  ابن تيمية: 

وال حيكم بكفره    ، فهذا الذي يستحق التأديب والتعزير   ، ونحو ذلك الزهد    أو عدم   اجلبن أو قلة العلم 

ـ   كفرهم من العلامء وعىل هذا حيمل كالم من ل ي   ، بمجرد ذلك   ا.ه

ألنه تكذيب للقرآن. قال اإلمام ابن تيمية:   ؛ أن يكفر أكثرهم أو يفسقهم فهذا كفر  احلالة الثالثة: 

ال   قليال   ا إال نفر   -صىل اهلل عليه وسلم -ل اله بعد رسو  م ارتدوا وأما من جاوز ذلك إل أن زعم أهن 

فإنه مكذب ملا نصه   ،  كفره يف  ا فهذا ال ريب أيض   ، أو أهنم فسقوا عامتهم  ، ا يبلغون بضعة عرش نفس  

 
 . وذكر نحوه ابن كثي يف تفسيه ورجح ما رجحه . (1054-3/1050الصارم ) (  1) 
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بل من يشك يف كفر مثل هذا فإن كفره   ، القرآن يف غري موضع من الرىض عنهم والثناء عليهم 

  ﴿ وأن هذه األمة التي هي  ، الكتاب والسنة كفار أو فساق  أن نقلة املقالة فإن مضمون هذه  ، متعني 

ٍة ُأْخِرَجْت ِللنهاِس  ومضموهنا   ، ا وفساق   ا كان عامتهم كفار   ، و القرن األول وخريها ه  ﴾ ُكنُْتْم َخرْيَ ُأمه

من دين  وكفر هذا مما يعلم باالضطرار  ، وأن سابقي هذه األمة هم رشارها  ، أن هذه األمة رش األمم 

وعامة الزنادقة إنام    ، فإنه يتبني أنه زنديق   ، وهلذا جتد عامة من ظهر عنه يشء من هذه األقوال   ، إلسالم ا 

وتواتر النقل بأن وجوههم متسخ خنازير يف املحيا   ، وقد ظهرت هلل فيهم مثالت  ، بهم يسترتون بمذه 

بدالواحد  مد بن ع بداهلل حم وممن صنف فيه احلافظ أبو ع  ، ومجع العلامء ما بلغهم يف ذلك  ، واملامت 

ـ   )النهي عن سب األصحاب وما جاء فيه من اإلثم والعقاب(   ملقديس كتابه يف ا   ا.ه

فهذا   ا وأما من لعن وقبح مطلق  قال ابن تيمية:  . حمل تردد  ا اللعن والتقبيح مطلقر  : ة احلالة الرابع 

ـ   لرتدد األمر بني الغيظ ولعن االعتقاد   ، حمل اخلالف فيهم     . ا.ه

   . ألنه يرجع إىل احلالة الثانية   ؛  يكفر بخالف االعتقاد فإنه يكفر فال ظ  ن للغي فإن كا 

َل َعَلْيُكْم يِف  ﴿ : ن ويستهزئون بالدين حمرمة لقولـه تعاىل جمالسة من يسبو  : التنبيه الثالث  َوَقْد َنزَّ

ا َوُيْسَتْهَزُأ هِبَ  َمَعُهْم َحتَّى ََيُوُضوا يِف َحِديث   ْقُعُدوا ا َفال تَ اْلِكَتاِب َأْن إِذا َسِمْعُتْم آَياِت اهللَِّ ُيْكَفُر هِبَ

ُكْم إِذر  ِه إِنَّ  . ﴾ ا َجاِمُع املَُْنافِِقنَي َواْلَكاِفِريَن يِف َجَهنََّم مَجِيعر ِمْثُلُهْم إِنَّ اهللََّ    ا َغْيِ

 : وهؤالء اجلالسون الذين ال يستهزئون قسامن 

خارجون من ملة   فار مثلهم فهؤالء ك  ، مقرون هلم  ، راضون بام يقول املستهزئون  : األول 

   . اإلسالم 

ورضيتم   ، لنهي بعد وصوله إليكم أي إنكم ارتكبتم ا  : قال ابن كثي عند تفسي اآلية السابقة 

فقد   ، وأقررمتوهم عىل ذلك  ، باجللوس معه يف املكان الذي يكفر فيه بآيات اهلل ويستهزأ وينتقص هبا 
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ـ   شاركتموهم يف الذي هم فيه   . ا.ه

والرايض   ، ألنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم  : -رمحه اهلل -ن السعدي رمح ال شيخ عبد وقال ال 

ـ هلا  باملعصية كالفاعل    . ا.ه

فهم مثلهم يف    ، فهؤالء آثمون غي خارجني من ملة اإلسالم   ، كارهون ملا يقول املستهزئون   : الثان 

 الن: ويف ماذا تقع املامثلة فيه قو قال ابن اجلوزي:    ، أصل معصية اهلل سبحانه 

   . يف العصيان   : مها أحد   

   . ( 1) ـ ا.ه   يف الرىض بحاهلم ألن جمالس الكافر ليس بكافر   : والثان 

   . وقد سبق أن كل واحد من القولني يرجع إىل حالة اجلالس 

والدليل قولـه    ، فمن فعله أو ريض به كفر  ، السابع: السحر ومنه الرصف والعطف ) قول املصنف  

اَم َنْحُن فِْتَنٌة َفال َتْكُفْر  قُ َحتهى يَ   ْن َأَحدٍ َوَما ُيَعلِّاَمِن مِ   ﴿   : تعال   . ( ﴾ وال إِنه

  ، وأصل السحر رصف اليشء عن حقيقته إىل غيه . كل ما لطف مأخذه ودق  : غة السحر ل 

 . وسحره بكالمه استامله برقته وحسن تركيبه   ، وسحره بمعنى خدعه 

انع  حد جامع م مكن حده ب اعلم أن السحر يف االصطالح ال ي  : قال الشنقيطي  : ا السحر رشعر 

  ، لغريها  ا بينها مانع   ا قدر مشرتك بينها يكون جامع  وال يتحقق  ، نواع املختلفة الداخلة حتته لكثرة األ 

 .  ( 2) هـ ا.   ا بين    ا ومن هنا اختلفت عبارة العلامء يف حده اختالف  

ال  وَ  ﴿  : عال السحر حمرم يف مجيع أديان الرسل عليهم السالم كام قال ت وقال سليامن بن عبداهلل: 

 
 . ( 228/ 2د املسي )زا(  1) 

 أضواء البيان(  2) 
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اِحُر َحْيُث َأَتى  ـ   ﴾   ُيْفلُِح السه    . ( 1) ا.ه

كتب عمر بن   : فيقتل من غي استتابة ملا ثبت عن ُبجالة بن عبدة قال  ا كونه ساحرر ومن ثبت 

 .  ( 2) فقتلنا ثالث سواحر   : قال   . اخلطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة 

 . ( 3) وجاء عن حفصة أهنا أمرت بقتل جارية هلا سحرَتا 

 . ص مل يستتب هؤالء السحرة ا حف ق أب لفارو فإن ا 

كام أفاده احلافظ ابن   ا حقيقير   ا طيع قلب األعيان من صورة إىل صورة قلبر ولُيعلم أن الساحر ال يست 

   . حجر وغيه 

 والسحر عند أهل السنة نوعان: 

ويدل عليه الكتاب والسنة  قال النَّووي  : واملراد به ما ذكره ابن حجر بقوله  : حقيقي   -1

ـ   . رة املشهو   .  ( 4) ا.ه

 َوَزْوِجهِ َفيَ  ﴿  : قولـه تعاىل  واألدلة عليه كثية منها 
ِ
ُقوَن بِِه َبنْيَ امْلَْرء وجه   ، ﴾  َتَعلَُّموَن ِمْنُهاَم َما ُيَفرِّ

 : الداللة من جهتني 

   . ذكره القرطبي   . أنه ُيتعلَّم   : األوىل 

 . الثانية: أنه يفرق بني املرء وزوجه 

 
 . 386تيسي العزيز احلميد ص (  1) 

(  181-179/  10وعبد الرزاق ) 35وأبو عبيد يف األموال ص  ( 191-190/ 1)وأمحد  ( 343)  أخرجه أبو داود ( 2) 

 . وصححه ابن حزم وهو كذلك (397/ 11) وابن حزم  (136/ 8) والبيهقي 

 .وإسناده صحيح ( 8/136) والبيهقي  (1543)م أمحد يف املسائل  أخرجه عبد اهلل بن اإلما (  3) 

 . (233/ 10الفتح ) (  4) 
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يَّ  ﴿  : والدليل قولـه تعاىل  : ختييل   -2 َا تَ ُل َُيَ ومل يقل تسعى عىل   ﴾  ْسَعى إَِلْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم َأهنَّ

   . ﴾   َسَحُروا َأْعنُيَ النَّاس   ﴿   : ا وقال تعاىل أيضر   ، احلقيقة 

والدليل عىل ذلك ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده بإسناد    إتيان السحرة والكهان كفر  : فائدة * 

افر »  : -يه وسلم عل صىل اهلل -صحيح  عن بعض أزواج النبي  قه بام يقول مل ُتقبل لـه   ا من أتى عرَّ فصدَّ

   . « ا الٌة أربعني يومر ص 

من أتى  »  : -صىل اهلل عليه وسلم -قال رسول اهلل  : وأخرج احلاكم والبيهقي عن أيب هريرة قال 

افر  قه بام يقول فقد كفر بام أنزل عىل حممد   ا أو كاهنر ا عرَّ يح  وهو صح  « -صىل اهلل عليه وسلم -فصدَّ

م  ونقل كال  . إسناده قوي  : وقال الذهبي  . تصحيح العراقي للحديث  ( 1) قه ونقل املنَّاوي طر  موع بمج 

ح احلديث   ( 2) العراقي والذهبي الشيخ سليامن     . وصحَّ

ان   لكنَّ هذا الكفر منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكرب كام سبق بيانه عند ذكر أقسام إتيان الكهَّ

افني   : م  خمتلفة ا س م عىل أق وإتياهن   . والسحرة والعرَّ

ي مطلق لكن بدون اعتقاد أن  اإلتيان مع التصديق هلم يف أمر  غيبيٍّ مطلق أو يف أمر غيبيٍّ غ  -1

َوِعْنَدُه   ﴿  : الشياطني ختربهم فهذا كفٌر أكرب خمرٌج من امللَّة ألن علم الغيب خاٌص باهلل قال تعاىل 

اَمَواِت َواألَْرِض اْلَغْيَب إاِل  ﴿  : اىل وقال تع  ، ﴾ َمَفاتُِح اْلَغْيِب ال َيْعَلُمَها إاِلَّ ُهوَ  ُقْل ال َيْعَلُم َمْن يِف السَّ

   . ﴾   اهللَُّ

ق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفر وإن اعتقد أن اجلنه ُتلقي إليه ما   : قال املناوي  إن مصدِّ

 
 . (23/ 6)دير  فيض الق(  1) 

 . 412التيسي ص  (  2) 
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قه من هذه اجلهة ال يكفر  ـ ا.   سمعته من املالئكة وأنه بإهلام فصده  . ( 1) ه

   : وبتان هلم يف أمر غيبي نسبي مع اعتقاد أن الشياطني ختربهم فهذا له عق   ع التصديق اإلتيان م   -2

 . ا مل ُتقبل له صالٌة أربعني يومر   ( أ 

الكفر األصغر قال الشيخ عبد اللطيف ابن   -صىل اهلل عليه وسلم -ب( كفر بام أنزل عىل حممد 

  : اب بعض وقولـه عضكم رق يرضب ب  ا وكذلك قوله ال ترجعوا بعدي كفار   : عبد الرمحن بن حسن 

  « -صىل اهلل عليه وسلم -عىل حممد  أو أتى امرأة  يف دبرها فقد كفر بام أنزل  ، فصدقه  ا من أتى كاهن  » 

فهذا من الكفر العملِّ وليس كالسجود للصنم واالستهانة باملصحف وقتل النبي وسبِّه وإن كان  

ـ . ا   … الكل ُيطلق عليه الكفر    .  ( 2) ه

  ا ولو كان كافرر  ا فر األصغر منه ال األكرب أنه ال ُتقبل لـه صالٌة أربعني يومر لك عقوبته ا  وَما يدل أن 

   . سلم ويدخل الدين ما ُقبلت منه ألبتة حتى يُ 

اإلتيان املجرد بدون تصديق فهذا حمرٌم من باب سدِّ الذرائع والدليل عىل ذلك ما رواه   -3

يأتون الكّهان قال   إن منا رجاالر ول اهلل و قلت يا رس مسلٌم عن معاوية بن احلكم السلمي قال  اإلمام 

 . « فال تأَتم »   : -صىل اهلل عليه وسلم -

لباطن أمرهم وعنده ما يميز به صدقه من   ا م واختبارر هل  ا اإلتيان إليهم ألجل سؤاهلم امتحانر -4

  سأل ابن  -صىل اهلل عليه وسلم -كذبه فهذا جائز كام ثبت يف الصحيحني عن ابن عمر أن النبي 

   يأتيني صادٌق وكاذب.   : فقال   « ماذا ترى؟ »   : ل ا صياد فق 

 
 . ( 23/ 6) لفيض ( ا 1) 

 . (15/ 3) الرسائل واملسائل النجدية (  2) 
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   . عىل املاء   ا أرى عرشر   : قال   « ؟ ما ترى » :  وملسلم عن أيب سعيد: قال 

الدخ   : قال  ، ا فإن قد خبأت لك خبيئر  : قال  مر ومسلم عن ابن مسعود: وعند الشيخني عن ابن ع 

 . « اخسأ فلن تعدو قدرك »   : -صىل اهلل عليه وسلم -قال    . الدخ 

َوَمْن   ﴿  : والدليل قولـه تعال  ، من: مظاهرة املرشكني ومعاونتهم عىل املسلمني ثا ال ) صنف قول امل 

ُه ِمْنُهْم إِنه اهللهَ ال  ْم ِمْنُكْم َفإِنه  . ( ﴾    هَيِْدي اْلَقْوَم الظهاملنِِيَ َيَتَوهلهُ

َفَلْن َأُكوَن   ﴿  : ل وقا  ﴾  ا َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم لَِبْعض  َظِهير  ﴿  : املظاهرة هي اإلعانة كام قال تعاىل 

وهل عطف اإلعانة عىل   . كام أفاده الراغب األصفهان يف مفرداته  ا أي معينر  ﴾  لِْلُمْجِرِمنيَ  ا َظِهير 

فيفيد أن املظاهرة يشء زائد   ، املصنف يفيد أنه من باب عطف العام عىل اخلاص  املظاهرة يف كالم 

  ، و أنه من باب التنوع يف العبارة اإلعانة أ سالم مع عىل اإلعانة وهو إرادة ظهور دين الكفر عىل اإل 

  واهلل  . ورجح االحتامل األول الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ كام سمعته منه  ، هذا كله حمتمل 

 . أعلم 

 : التعامل مع الكفار ليس عىل درجة واحدة بل عىل درجات ثالث 

ُ َوَمْن يَ  ﴿ : قال تعاىل  : ( التول ) معاملة كفرية  : األوىل  ُه ِمْنُهمْ َتَوهلَّ صح  قال ابن حزم:  ﴾  ْم ِمْنُكْم َفإِنَّ

ُه ِمْنُهْم  ﴿  ه تعال ـ أن قول  ْم ِمْنُكْم َفإِنه ىل ظاهره بأنه كافر من مجلة الكفار، وهذا  إنام هو ع  ﴾ َوَمْن َيَتَوهلهُ

ـ   حق ال خيتلف فيه اثنان من املسلمني   . ا.ه

فإن   ، دينهم أو نصَتم ألجله والرضا به  ل كفار ألج حمبة ال  : ( التولِّ ) وضابط الوالء الكفري 

 . ا وجدت نصة بدون هذا الدافع وإنام حلظ دنيوي فهو حمرم وليس كفرر 

ريض اهلل  -من حديث عىل بن أيب طالب  ط ما رواه الستة إال ابن ماجه والدليل عىل هذا الضاب 
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صىل اهلل  -اهلل  قدوم رسول يف قصة حاطب بن أيب بلتعة إذ أرسل الرسالة إىل قريش َيربهم ب -عنه 

  ، ال تعجل عل    : قال   « ما هذا   ، يا حاطب »   : -صىل اهلل عليه وسلم -  ه رسول اهلل ـ فقال ل   -عليه وسلم 

عك من املهاجرين هلم قرابات  وكان من م  ، يف قريش ومل أكن من أنفسهم  ا ملصقر  ا إن كنت امرر 

  ، حيمون هبا قرابتي  ا در ذ فيهم ي حيمون أهليهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن اخت 

صىل اهلل  - بالكفر بعد اإلسالم فقال رسول اهلل  ا عن دين  وال رضر  ا وال ارتدادر  ا وما فعلت ذلك كفرر 

   . « إنه صدقكم »   : -عليه وسلم 

د   رصيح  -صىل اهلل عليه وسلم - مع إقرار رسول اهلل -ريض اهلل عنه -فكالم حاطب    يف أن جمرَّ

ملا   ا وال ردةر عن الدين ولو كان جمرد فعل حاطب كفرر  ا كفرر فعله مل أ  قال  لذا  ا فعل حاطب ليس كفرر 

  ا ألن جمرد الفعل كفٌر كام أنه ال يصح ملستهزئ باهلل أن يقول مل أقله كفرر  ا احتاج إىل قوله مل أفعله كفرر 

   . ألن جمرد االستهزاء كفرٌ 

يامن  سم اإل خاطبة با فدخل حاطب يف امل  : للطيف بن عبد الرمحن بن حسن وقال الشيخ عبد ا 

وتناوله النهي بعمومه وله خصوص السبب الدال عىل إرادته مع أن يف اآلية الكريمة ما   ، ووصفه به 

فإن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل لكن   ، يشعر أن فعل حاطب نوع مواالة وأنه أبلغ إليهم باملودة 

رسوله غري شاك وال   و باهلل  ا ؤمن  ظاهر يف أنه ال يكفر بذلك إذا كان م  « م خلوا سبيله صدقك »  : قوله 

صىل اهلل عليه  -ال يقال قوله  « خلوا سبيله » وإنام فعل ذلك لغرض دنيوي ولو كفر ملا قيل  ، مرتاب 

هو   « وما يدريك لعل اهلل اطلع عىل أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم »  : لعمر  -وسلم 

فإن   ، اق الكفر وأحكامه منعه من حل سناته ما ي ألننا نقول لو كفر ملا بقي من ح  ؛ ريه املانع من تكف 

ُكوا  )  : وقولـه تعال  ، ( َوَمْن َيْكُفْر بِاأِلياَمِن َفَقْد َحبَِط َعَمُلهُ )  : الكفر هيدم ما قبله لقوله تعال  َوَلْو َأرْشَ

بَِط َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ   . بط للحسنات واإليامن باإلمجاع فال يظن هذا والكفر حم   ( حَلَ
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ُه ِمنُْهْم( ه  وأما قول  ْم ِمْنُكْم َفإِنه وَن َمْن    ا ال جَتُِد َقْوم  ) وقوله    )َوَمْن َيَتَوهلهُ ُيْؤِمُنوَن بِاهللهِ َواْلَيْوِم اآلِخِر ُيَوادُّ

ا الهِذينَ وقوله تعال  ( …  َحاده اهللهَ َوَرُسوَلهُ  َ ُذو  )َيا َأهيُّ َ ِمَن   ا َوَلِعب   ا  ُهُزو  ا ِديَنُكمْ آَمُنوا ال َتتهِخُذوا الهِذيَن اخته

اَر َأْولَِياَء َواتهُقوا اهللهَ إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمننَِي(  ته السنهة وقيهدته  الهِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب ِمْن َقْبلُِكْم َواْلُكفه فقد فرسه

راتب  ودون ذلك م وأصل املواالة هو احلبُّ والنُّرصة والصداقة  ، وخصته باملواالة املطلقة العامة 

وهذا عند السلف الراسخني يف العلم من   ، ن الوعيد والذم ٌة ولكل ذنٍب حظه وقسطه م متعدد 

ـ . ا … الصحابة والتابعني معروٌف يف هذا الباب وغريه    .  ( 1) ه

  : بالكفر بعد اإلسالم  ا وال رضر  : ثم يف كالم حاطب بن أيب بلتعة إبانٌة للضابط الكفري إذ قال 

 مجع من العلامء منهم:    ا ليس كفرر ق اإلعانة  وقد ذهب إىل أن مطل 

مل يكفر مع أن فعله إعانة قوية للكفار أمام   ا رصح بأن حاطبر فقد    –  اهلل   رمحه   –( اإلمام الشافعي  1

قيل للشافعي: أرأيت املسلم   ، - عليه وسلم صىل اهلل -جيش اإلسالم الذي يتقدمه رسول اهلل 

من عوراَتم هل حيل  بالعورة  ن غزوهم أو لمني يريدو ملرشكني من أهل احلرب بأن املس يكتب إىل ا 

ال حيل دم   : - رمحه اهلل تعاىل  -قال الشافعي  ؟ ذلك دمه ويكون يف ذلك داللة عىل َماألة املرشكني 

يثبت   بعد إيامن ثم  ا بينر  ا ه حرمة اإلسالم إال أن يقتل أو يزن بعد إحصان أو يكفر كفرر ـ من ثبتت ل 

حيذر أن املسلمني يريدون منه غرة  د كافر بأن م وال تأيي  عورة مسل عىل الكفر وليس الداللة عىل 

  : قال  ؟ ا أم قياسر  ا أقلت هذا خربر  : فقلت للشافعي  ، نيِّ ليحذرها أو يتقدم يف نكاية املسلمني بكفر بَ 

فقيل   . ستدالل بالكتاب علمه عندي أن َيالفه بالسنة املنصوصة بعد اال  قلته بام ال يسع مسلامر 

يف هذا   : قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل -ثم قال  ، ثم ساق خرب حاطب - السنة فيه  للشافعي فاذكر 

 
 . (1/474) وانظر الدرر السنية  .( 10-9/ 3الرسائل واملسائل النجدية ) (  1) 
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احلديث مع ما وصفنا لك طرح احلكم باستعامل الظنون ألنه ملا كان الكتاب حيتمل أن يكون ما قال  

وحيتمل أن يكون زلة ال   ، عله ليمنع أهله وأنه ف  ، يف اإلسالم  ا حاطب كام قال من أنه مل يفعله شاكر 

وحكم رسول اهلل فيه   ، واحتمل املعنى األقبح، كان القول قوله فيام احتمل فعله  ، م ة عن اإلسال رغب 

بأن مل يقتله ومل يستعمل عليه األغلب وال أحد أتى يف مثل هذا أعظم يف الظاهر من هذا ألن أمر  

بر  دميني بعده فإذا كان من خا مباين يف عظمته جلميع اآل  -صىل اهلل عليه وسلم -رسول اهلل 

يريد غرَتم   -صىل اهلل عليه وسلم -ورسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم - ل اهلل  بأمر رسو املرشكني 

كان من بعده يف أقل من حاله    فصدقه ما عاب عليه األغلب َما يقع يف النفوس فيكون لذلك مقبوالر 

 . وأوىل أن يقبل منه مثل ما قبل منه 

إنام   « د صدق ق »  : قال  -عليه وسلم اهلل صىل -اهلل إن رسول  : أفرأيت إن قال قائل  : قيل للشافعي   

   . تركه ملعرفته بصدقه ال بأن فعله كان حيتمل الصدق وغيه 

أن املنافقني كاذبون وحقن دماءهم   -صىل اهلل عليه وسلم -قد علم رسول اهلل  : ه ـ فيقال ل 

مه عىل  يف حاطب بالعلم بصدقه كان حك  -صىل اهلل عليه وسلم -فلو كان حكم النبي  ، بالظاهر 

هر وتوىل اهلل عز وجل منهم الرسائر  لم بكذهبم ولكنه إنام حكم يف كل بالظا تل بالع نافقني الق امل 

له مثل ما وصفت من علل أهل اجلاهلية وكل ما حكم به   ولئال يكون حلاكم بعده أن يدع حكامر 

  مجاعة  أو عن  ا اصر فهو عام حتى يأيت عنه داللة عىل أنه أراد به خ  -صىل اهلل عليه وسلم -رسول اهلل 

يف كتاب اهلل عز وجل   ا املسلمني الذين ال يمكن فيهم أن جيهلوا له سنة أو يكون ذلك موجودر 

 . ( 1) ا.هـ 

اإلمجاع  هذا  بأن أي إعانة تول وهي كفر باإلمجاع؟ وهذا الشافعي ينقض  : فكيف يقال بعد ذلك 

 
 . (250-4/249كتاب األم )   ( 1) 
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 . ووضوح   بصاحة   –  اهلل   رمحه   –

عىل عورات املسلمني ال يكفر إذا كان  الكفار  ثر إطالعه  رصح بوضوح أن من ك فقد  ( القرطبي  2

من كثر تطلعه عىل   : – اهلل  رمحه  –مع أن هذه إعانة قوية للكفار قال  ا دنيوير  ا ودافعه أمرر  اعتقاده سليامر 

: إذا كان فعله لغرض  ا عورات املسلمني وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم ل يكن بذلك كافر  

  اختاذ اليد ول ينو الردة عن الدين كام فعل حاطب حني قصد بذلك  ؛ ذلك سليم  دنيوي واعتقاده عىل 

ـ   .  ( 1) ا.ه

 يف خرم اإلمجاع الذي ينص عىل أن أدنى إعانة قولية أو فعلية تول  كفري؟   ا أفليس هذا رصحير 

  كفر  يرون  ال  – اهلل  رمحهم  –والشافعي وأمحد  ا أبا حنيفة ومالكر  فإن  ( أئمة املذاهب األربعة 3

قال ابن القيم   ، قيم ال  وابن  تيمية  ابن  اختاره  ما  وهذا  ، الكفار  إىل  املسلمني  س  يفيش  الذي  اسوس جل ا 

رضب عنقه  -ريض اهلل عنه -سأله عمر  ، بن أيب بلتعة ملا جس عليه ا  حاطب  أن  ثبت  : – اهلل  رمحه  –

اعملوا ما   : ما يدريك لعل اهلل اطلع عىل أهل بدر فقال »  : وقال  -صىل اهلل عليه وسلم - فلم يمكنه 

   . واختلف الفقهاء يف ذلك   . وقد تقدم حكم املسألة مستوف   « لكم   شئتم فقد غفرت 

إذا كاتب املسلم أهل احلرب قتل ومل يستتب وماله لورثته وقال غيه من   : فقال سحنون 

   . ويطال حبسه وينفى من موضع يقرب من الكفار   ا وجيعر   ا جيلد جلدر   : أصحاب مالك رمحه اهلل 

 يقتل وال يعرف هلذا توبة وهو كالزنديق.    : سم وقال ابن القا 

والفريقان احتجوا بقصة حاطب وقد   ، ال يقتل  : وقال الشافعي وأبو حنيفة وأمحد رمحهم اهلل 

ـ ا.   وأصحابه   ا تقدم ذكر وجه احتجاجهم ووافق ابن عقيل من أصحاب أمحد مالكر   . ( 2) ه

 
 . ( 18/52تفسي )ال(  1) 

 (. 2/372( والصارم املسلول ) 941  -939/  4( والبدائع )424-3/422ظر زاد املعاد ) وان .( 64/ 5زاد املعاد ) (  2) 
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اجلاسوس املسلم ال يقتل   بل نقل احلافظ يف الفتح عن الطحاوي أنه حكى اإلمجاع عىل أن 

 . ذا أنه ال يكفر ؛ فدل ه ( 1) ا.هـ 

َوَمْن    ﴿ يف تفسيه سورة املائدة آية    قال:   – اهلل  رمحه   –( الشيخ املحقق حممد بن صالح العثيمني  4

ُْم ِمْنُكْم َفإِنَّهُ  صىل اهلل عليه  -ذكر أن نصَتم من كبائر الذنوب كقول رسول اهلل  ﴾  ِمْنُهمْ  َيَتَوهلَّ

 . « من غشنا فليس منا »   : -وسلم 

هنا تعرف أن كلمة املواالة التي هنى اهلل عنها هي مواالهتم  املهم عىل كل حال من  : ثم قال 

إال إذا عاوهنم ونارصهم عىل   : باملنارصة واملعاونة مما يعود عليهم بالنفع فهذا حرام لكن قلت لكم 

ـ ا.   من هو أشد إيذاء للمسلمني منهم فهذا ال بأس به   .  ( 2) ه

 . عىل النصة بأهنا كفر -رمحه اهلل  -م حيكم  فل 

من يعني الكفار عىل املسلمني وهو خمتار غري  الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حيث قال:  ( 5

فهذا ال شك أنه فاعل لكبرية من كبائر الذنوب   ، مكره مع بغضه لدين الكفار وعدم الرضا عنه 

  هم حلكم عليه بالكفر، فهو عىل خطر شديد وخيشى عليه من الكفر، ولوال أنه يبغض دينهم وال حيب 

ـ ا.   . ( 3) ه

 التول عىل قسمني:    : ا وقال أيضر 

   . وهذا كفر خمرج من امللة   ، توليهم من أجل دينهم   : األول 

 
 . باب ما جاء يف املتأولني :الفتح(  1) 

 . الوجه الثان(  (51املائدة )رشيط رقم ) (  2) 

   . مجع وإعداد: احلصني  157دروس يف رشح نواقض اإلسالم ص (  3) 
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ـ ا.   . وهذا حمرم وليس بكفر   ، توليهم من أجل طمع الدنيا مع بغض دينهم   : الثان   . ( 1) ه

كام تقدم   –ر وهذا َيتلف باختالف أصناف الكفا  : املعاملة املحرمة وهي املواالة املحرمة  : الثانية 

وهناك   ، ويعتقد بطالن دينهم وأن مصيهم النار  ، ا دينير  ا إال أن مجيعهم يعادى ويبغض بغضر  –

 ،كحكم تعزية الكافر وحدود جزيرة العرب امعتربر  اأهل العلم خالفر مسائل فقهية اختلف فيها 

أن  ابل إن له حقر  ،الفلكن ال يشنع هبا عىل املخ ،فمثل هذه املسائل من اعتقد حرمتها فال يفعلها

وهلذا ضوابط  ،يف حيز املسائل التي يسوغ املخالفة فيها األن قوله أيضر  ؛يبني قوله ويدعو إليه

 .مذكورة يف مضاهنا من كتب وكالم أهل العلم

  ﴿  : قوله تعاىل  ، ب وهي املعاملة احلسنة لغي احلربيني واألصل يف هذا البا  : املعاملة جائزة  : الثالثة 

وُهْم وَ  ال  يِن َومَلْ َُيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َترَبُّ ِذيَن مَلْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف الدِّ ُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم  َيْنَهاُكُم اهللَُّ َعِن الَّ

بُّ امْلُْقِسِطنيَ 
ومنه   ، ل الكتاب ه وأكل ذبائح أ  ، ومنه الزواج من الكتابيات دون العكس  ، ﴾  إِنَّ اهللََّ حُيِ

ما هو أمر مستحب إن مل جيب وهو دعوَتم إىل اإلسالم وترك ما هم عليه من دين منسوخ حمرف  

 .. . وهكذا 

فحالة القوة هلا أحكام   ، من األحكام يف هذا الباب ختتلف بحسب املصلحة  ا إن كثير  : تنبيه * 

 . مغايرة حلالة الضعف 

صىل اهلل عليه  -عن رشيعة حممد سعه اخلروج ي التاسع: من اعتقد أن بعض الناس ) قول املصنف 

 . ( كام وسع اخلرض اخلروج عن رشيعة موسى عليه السالم فهو كافر   -وسلم 

 
 . 168املرجع السابق ص (  1) 
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   . ( 2) ، واإلمام ابن تيمية ( 1) وهذا ناقض لإلسالم باإلمجاع كام حكاه القايض عياض  

أفضل من مجيع    و ادعت طائفة من الصوفية أن يف أولياء اهلل تعال من ه   : -رمحه اهلل -قال ابن حزم  

الوالية سقطت عنه الرشائع كلها من الصالة والصيام وقالوا: من بلغ الغاية من  ، لرسل األنبياء وا 

واستباحوا هبذا نساء  ،وحلت له املحرمات كلها من الزنا واخلمر وغري ذلك ،والزكاة وغري ذلك 

 .(3).هـا وكل ما قذف يف قلوبنا فهو حق ،غريهم وقالوا: بأننا نرى اهلل ونكلمه

َواْعُبْد َربهَك َحتهى  ) من هؤالء من حيتج بقوله تعال عن هذه الطائفة:    –رمحه اهلل    –ة وقال ابن تيمي 

فإذا حصل ذلك سقطت   ، ويقول معناه: اعبد ربك حتى حيصل لك العلم واملعرفة  ( َيْأتَِيَك اْلَيِقنيُ 

عنك  لك حال تصويف سقطت  فإذا حصل  ، وربام قال بعضهم: اعمل حتى حيصل لك حال  ، العبادة 

وهؤالء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من املعرفة واحلال استحل ترك الفرائض   ، العبادة 

ـ   .. . وارتكاب املحارم   .  ( 4) ا.ه

   . وربام احتج بعضهم بقصة اخلّض مع موسى 

كذلك الول لـه اخلروج عن متابعة الرسول   ، أن اخلّض خرج عن متابعة موسى  ووجه الداللة: 

   . ( 5)   -هلل عليه وسلم ا صىل  -

 ذه الطائفة من أوجه:  والرد عىل ه 

 
 . ( 1074/ 2الشفاء ) (  1) 

 . (539/ 11) جمموع الفتاوى (  2) 

 . (226/ 4الفصل ) (  3) 

 . (417/ 11جمموع الفتاوى ) (  4) 

 . (422-420/ 11انظر جمموع الفتاوى ) (  5) 
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وقد سبقت األدلة عند الناقض  ، / أن مضمون القول بإسقاط الرشائع حتليل ما حرم اهلل 1

هلا فهو كافر باالتفاق، فإنه ما آمن   وبيان هذا أن من فعل املحارم مستحال  وقال ابن تيمية: . الثالث 

   . ( 1) ا.هـ   بالقرآن من استحل حمارمه 

أن يتبع رشيعة رسول آخر   -صىل اهلل عليه وسلم -الرسول حممد / ال جيوز ملن بلغته دعوة 2

َوَما   ﴿  : -اهلل عليه وسلم  صىل - قال تعاىل عن حممد  ، كعيسى عليه السالم أو موسى عليه السالم 

ةر لِلنَّاِس  وثبت يف   ، ه من الكتب ووصف القرآن املنزل عليه بأنه مهيمن عىل غي  ، ﴾ َأْرَسْلَناَك إاِلَّ َكافَّ

كان  »  : -صىل اهلل عليه وسلم -قال: قال رسول اهلل -ريض اهلل عنه -الصحيحني من حديث جابر 

وهذه من خصائص رسولنا عىل باقي الرسل   ، « النبي يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس كافة 

   . بق فذكر منها ما س   « مل يعطهن أحد قبل   ا أعطيت مخسر » كام جاء يف احلديث نفسه:  

صىل اهلل  -قال: قال رسول اهلل -ريض اهلل عنه -بل ثبت يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة 

ه ال يسمع يب أحد من هذه األمة هيودي وال نصان ثم  والذي نفس حممد بيد »  : -عليه وسلم 

بمن َيرج عن دين خاتم   ا فكيف إذر  « يموت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار 

   .   ( 2) بل ودين الرسل كلهم إىل ما َتواه نفسه    ، النبيني 

املراد هنا باليقني املوت وما   ﴾  َك اْلَيِقنيُ َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأتِيَ  ﴿  : / أما استدالهلم بقوله تعاىل 3

 ملا يل:   ، بعده 

   . ( 3) ما حكاه ابن تيمية من اتفاق العلامء   -أ 

 
 .( 3/971الصارم املسلول ) (  1) 

 . (11/422وانظر جمموع الفتاوى ) (  2) 

 (3  )(11 /418) . 
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يِن َحتَّى   ﴿  اآلية األخرى  قال تعاىل يف  ، أن خي ما يفرس القرآن بالقرآن  -ب  ُب بَِيْوِم الدِّ َوُكنَّا ُنَكذِّ

 .  ما يفرسه به أولئك الصوفية ألهنم يف النار ومعلوم أنه ليس املراد باليقني   ، ﴾   َأَتاَنا اْلَيِقنيُ 

أن األنبياء واملرسلني خي الربية وعىل رأسهم رسولنا حممد صىل اهلل عليه وسلم غفر له ما   -ت 

  ا أفال أكون عبدر »  : بل ازداد طاعة وقال  ، ومع ذلك مل يرتك التكاليف  ، خر تأ  تقدم من ذنبه وما 

 . غية بن شعبة متفق عليه من حديث عائشة وامل   « ا شكورر 

 / أما استدالهلم بقصة اخلّض مع موسى فمردودة من أوجه: 4

ومل يكن يلزم اخلّض   ، إىل اخلّض  ا إىل بني إسائيل ومل يكن مبعوثر  ا أن موسى كان مبعوثر  -أ 

 . فإن رسالته عامة   ا فإن الرسل كانت رسالتهم خاصة إال نبينا حممدر   ، عه تبا ا 

وموسى مل يكن علم األسباب   ، لرشيعة موسى عليه السالم  ا أن ما فعله اخلّض مل يكن خمالفر    -ب 

من   ا فلام بينها له وافقه عىل ذلك، فإن حرق السفينة ثم ترقيعها ملصلحة أهلها خوفر  ، التي تبيح ذلك 

ومن تكفيه   ، ا وإن كان صغير  ، وقتل الصائل جائز  . وذلك جائز  ، إليهم  ا ها إحسانر أخذ الظامل أن ي 

لنجدة احلروري ملا سأله عن قتل  -ريض اهلل عنه -قال ابن عباس  ،  بقتله جاز ألبويه ال يندفع إال 

وإما    ، قال لـه: إن كنت علمت منهم ما علمه اخلّض من ذلك الغالم فاقتلهم وإال فال تقتلهم   ، الغالم 

فلم يكن يف ذلك يشء   ، حسان إىل اليتيم بال عوض والصرب عىل اجلوع فهذا من صالح األعامل اإل 

   . رشع اهلل   ا خمالفر 

وهذا ال يمكن أن يكون بعد   ، إن ما فعله اخلّض كان عن وحي من اهلل وليس جمرد خيال    -ت 

قطع  ان  -صىل اهلل عليه وسلم -ألحد من الناس إذ بموته  -صىل اهلل عليه وسلم -بعثة حممد 
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ـ   ، الوحي   . ( 1) ومن ادعى حصوله كفر ا.ه

  } :  والدليل قوله تعال   ، العارش: اإلعراض عن دين اهلل تعال ال يتعلمه وال يعمل به ) قول املصنف  

ا ِمَن امْلُْجِرِمنَي ُمنَْتِقُمونَ َومَ  ِه ُثمه َأْعَرَض َعْنَها إِنه َر بِآياِت َربِّ  . ( {ْن َأْظَلُم مِمهْن ُذكِّ

 : فري قسامن الك   اإلعراض 

 . وتقدم أنه كفر   ، اإلعراض بأن ال يصدقه وال يكذبه  -1

راض  أن اإلع قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن بن حسن:  . اإلعراض عن أصل الدين  -2

ـ ا. عن أصل اإليامن بالكلية الذي يدخل به اإلنسان يف اإلسالم    . ( 2) ه

الذي مل يبلغ درجة  ( خلائف د وا وال فرق يف مجيع هذا النواقض بني اهلازل واجلا ) قول املصنف 

   . اإلكراه 

وقد سبق   ، ومؤاخذ بام يقول ويفعل  ، فاستثناء املكره دال عىل أن غيه غي معذور  ( إال املكره ) 

   الكالم عن هذا كله. 

 . فلعل هذا السبب إلفرادها (  ا ومن أكثر ما يكون وقوع    ، ا وكلها من أعظم ما يكون خطر  ) 

فإن إبراهيم عليه السالم كان خياف عىل نفسه    منها عىل نفسه( اف  فينبغي للمسلم أن حيذرها وخي ) 

فغريه أول    "نِي َوَبنِيه َأْن َنْعُبَد األَْصَنامَ + َواْجنُبْ قال تعال    ، من الرشك ويدعو اهلل أن جينبه وبنيه الرشك 

ابن أيب  ير و أخرجه ابن جر . بعد إبراهيم  ( أي الرشك ) باخلوف قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البالء 

،  نعوذ باهلل من موجبات غضبه وأليم عقابه وصىل اله عىل خري خلق حممد وآله وصحبه ) حاتم 

 
 . (82-81/ 2يمية فنقلته بتصف )استفادة صاحب نواقض اإليامن االعتقادية من كالم ابن ت(  1) 

 . 81هاج أهل احلق للشيخ ابن سحامن صمن(  2) 
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 . ( واحلمد هلل رب العاملني 

 ذكر بعض املهامت املتعلقة بالتكفي 

إن الترسع يف تكفي أفراد املسلمني جناية عىل النفس والدين ال يصدر َمن   : خطر التكفي  : األوىل 

اعلم أن احلكم عىل الرجل املسلم بخروجه من  »  : -رمحه اهلل -قال الشوكان  ، خشيته   حق َيشى اهلل 

كفر ال ينبغي ملسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يقدم عليه إال بربهان  ودخوله يف ال  ، دين اإلسالم 

ة  فإنه قد ثبت يف األحاديث الصحيحة املروية من طريق مجاعة من الصحاب  ، أوضح من شمس النهار 

ويف لفظ آخر يف الصحيحني   ، هكذا يف الصحيح  « يا كافر فقد باء هبا أحدمها » من قال ألخيه: أن 

ويف لفظ يف   ، أي رجع  « بالكفر أو قال: عدو اهلل وليس كذلك إال حار عليه  دعا رجال  من » وغريمها: 

عن  واعظ  ففي هذه األحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكرب  « فقد كفر أحدمها »  : الصحيح 

   . « ترسع يف التكفري ال 

وال يسمح به فيام ال   ، ه فإن اإلقدام عىل ما فيه بعض الناس ال يفعله من يشح عىل دين »  : ثم قال 

فكيف إذا كان خيشى عىل نفسه إذا أخطأ أن يكون يف عداد من سامه رسول اهلل   ، فائدة فيه وال عائدة 

ـ ا.   « ا صىل اهلل عليه وآله وسلم كافر      . ( 1) ه

والتجارس عىل تكفري من ظاهره  »  : لطيف بن عبدالرمحن بن حسن رمحه اهلل عبدال وقال الشيخ 

  ، ري مستند رشعي وال برهان مريض خيالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة واجلامعة اإلسالم من غ 

ومن عدم اخلشية والتقوى فيام يصدر عنه من   ، وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضالل 

 
 . (4/578كتاب السيل اجلرار ) (  1) 
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   . ( 1) ـ ه ا.   « األقوال واألفعال 

ال شك أن األمر   ؟ دول فكيف بتكفي اجلامعات وال  ، هذا التشديد الرشعي هو يف تكفي األفراد 

 . فيه أخطر ملا يرتتب عليه من سفك الدماء وإزهاق األنفس وزعزعة األمن وإضعاف القيام بالدين 

لم باسم  ه متك وَما ينبغي تذكره ما بني حني وآخر أن التكفي من األلفاظ الرشعية فاملتكلم ب 

 . نام باحلامسة املفرطة وإ   ، فيا ويل من تفوه فيه بال علم   ، الدين وموقع عن رب العاملني 

ملن علم جهل نفسه باألحكام الرشعية العملية اليومية كالصالة وما يتعلق هبا من   ا ووا عجبر 

يف   ا أركان وواجبات ومستحبات وأحكام سجود السهو ومع ذلك هو من أكثر الناس خوضر 

 ومسائله الصعاب   تكفي ال 

عجب أن أحد هؤالء لو ُسئل عن مسألة يف  ومن ال »  : قال الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن أبو بطني 

بل يبحث عن كالم العلامء ويفتي   ، الطهارة أو البيع ونحومها ل يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله 

عىل جمرد   ا أشدها خطر  دين و فكيف يعتمد يف هذا األمر العظيم الذي هو أعظم أمور ال  ، بام قالوه 

ويا حمنته من تينك البليتني، ونسألك   ، ني الطائفتني فيا مصيبة اإلسالم من هات  ؟ فهمه واستحسانه 

  « اللهم أن هتدينا الرصاط املستقيم رصاط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني 

ـ     .   ( 2) ا.ه

ؤالء اجلهال الذين يتكلمون يف  من ه  والعجب كل العجب »  : وقال الشيخ سليامن بن سحامن 

ا يف العلم واملعرفة معشار ما بلغه من أشار إليهم الشيخ عبداهلل بن  وهم ما بلغو  ، مسائل التكفري 

من أن أحدهم لو سئل عن مسألة يف الطهارة أو   ا عبدالرمحن أبو بطني يف جوابه الذي ذكرناه قريب  

 
 . (20/ 3الرسائل واملسائل النجدية ) (  1) 

 . 77بواسطة كتاب منهاج أهل احلق واالتباع البن سحامن ص (  2) 
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  ، بل يبحث عن كالم العلامء ويفتي بام قالوه  ، قله البيع ونحومها ل يفت بمجرد فهمه واستحسان ع 

عىل جمرد فهمه   ا  هذا األمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطر  فكيف يعتمد يف 

ـ ا.   « ؟ واستحسان عقله     . ( 1) ه

 تنبيهان مهامن  

  فإن قول  ، ا أو غلور  ا أن يكون التكفي بحق مذمومر  ا ليس معنى كون الترسع يف التكفي مذمومر  -1

  « ال وإال رجعت عليه من قال ألخيه يا كافر: فإن كان كام ق »  : -صىل اهلل عليه وسلم -اهلل  رسول 

صىل اهلل عليه  -وقد كفر اهلل املستهزئني به ورسوله    ، رصيح يف أن التكفي بحق ال يرجع عىل صاحبه 

   . ﴾   ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِياَمنُِكمْ   ﴿   : كام قال تعاىل   -وسلم 

جالسني  ومن  هذا مع أن دائام  »  : قال ابن تيمية  . كثرة التكفي ليست حممدة عىل اإلطالق  -2

إال إذا علم أنه    ، أن ينسب معني إل تكفري وتفسيق ومعصية  ا أن من أعظم الناس هني    : يعلم ذلك مني 

  ، أخرى  ا صي  وعا  ، أخرى  ا وفاسق   ، تارة  ا قد قامت عليه احلجة الرسالية التي من خالفها كان كافر  

ملسائل اخلربية القولية واملسائل  وذلك يعم اخلطأ يف ا  ، وإنني أقرر أن اهلل قد غفر هلذه األمة خطأها 

 ا.هـ.   ( 2) « العملية 

فال يصح    -صىل اهلل عليه وسلم -أن التكفي حق هلل ورسوله  من املهامت املتعلقة بالتكفي    : الثانية 

فلهذا  »  : -رمحه اهلل -قال ابن تيمية  . هان ساطع ح وبر بأنه كفر إال بدليل واض  ا ألحد أن يصف شيئر 

ألن الكفر حكم   ؛ وإن كان ذلك املخالف يكفرهم  ، خالفهم كان أهل العلم والسنة ال يكفرون من 

 
 . 80هاج أهل احلق واالتباع ص  من(  1) 

 . ( 229/ 3)( جمموع الفتاوى  2) 
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كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه   ، رشعي فليس لإلنسان أن يعاقب بمثله 

وكذلك التكفري حق اهلل تعال فال يكفر إال من   ،  تعال وتزن بأهله ألن الكذب والزنا حرام حلق اهلل 

ـ   « كفره اهلل ورسوله     . ( 1) ا.ه

ام امرئ قال ألخيه »  : -صىل اهلل عليه وسلم -يف قوله  الكفر الذي يرجع  : فائدة *  يا كافر فقد   : أيُّ

 : ا ائن منه هو الكفر األصغر ال األكرب بعدة قر   ( 2) « إن كان كام قال وإال رجعت عليه   ، باء هبا أحدمها 

روا من يشهد هلم باجلنة يقينر  -1   كعل بن أيب  ا أن الصحابة مل يكفروا اخلوارج مع كوهنم كفَّ

 . -ريض اهلل عنه -طالب  

 . « من قال ألخيه »   : أنه أثبت يف احلديث األخوة فقال  -2

 : الكفر ذو شعب ودرجات كام أن اإليامن ذو شعب   من املهامت املتعلقة بالتكفي:   : الثالثة 

فالصالة من    ، ا وكل شعبة منها تسمى إيامن    ، لـه شعب متعددة   اإليامن أصال    ا كان ومل »   : قال ابن القيم 

 .. . كذلك الزكاة واحلج والصيام و   ، اإليامن 

واحلياء    ، فشعب الكفر كفر   ، فكام أن شعب اإليامن إيامن   ، وكذلك الكفر ذو أصل وشعب »   : ثم قال 

والكذب   ، ن شعب اإليامن عبة م والصدق ش  ، وقلة احلياء شعبة من شعب الكفر  ، شعبة من اإليامن 

  ، وتركها من شعب الكفر  ، عب اإليامن والصالة والزكاة والصيام من ش  ، شعبة من شعب الكفر 

واملعايص كلها من   ، واحلكم بغري ما أنزل اهلل من شعب الكفر  ، واحلكم بام أنزل اهلل من شعب اإليامن 

 
وانظر الفصل البن  ،( 244 ، 92/ 5ومنهاج السنة )  ، ( 245/ 3الفتاوى )  وانظر جمموع  ،259الرد عىل البكري ص ( 1) 

 (. 249  ،3/248حزم ) 

 .  وأخرجه البخاري عن أيب هريرة   ، أخرجه الشيخان عن ابن عمر وأيب ذر (  2) 
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ـ ( 1) « كام أن الطاعات كلها من شعب اإليامن   ، شعب الكفر   . ا.ه

ال حتتمل إال الكفر  أن من املهامت والّضوريات التفريق بني األعامل الظاهرة التي  : ة لرابع ا 

واألعامل التي حتتمل   ، األكرب )تضاد اإليامن من كل وجه( كقتل النبي وإهانة املصحف ونحو ذلك 

يف   إذا توافرت  ا فإن النوع األول يكفر صاحبه مطلقر . الكفر وغيه )ال تضاد اإليامن من كل وجه( 

 . قه الرشوط وانتفت املوانع ح 

االحتامل الكفرّي فهو كافر   ا فإن كان مريدر   ، د سؤاله واستبانة حاله أما النوع الثان فال يكفر إال بع 

   . وفعالر   وقد درج العلامء عىل هذه القاعدة قوالر   ، ا االحتامل الكفرّي فليس كافرر   ا وإن مل يكن مريدر 

بن أيب بلتعة ملا كاتب قومه يف مكة خيرب بقدوم  حاطب حديث  -يف هذا احلديث  : قال الشافعي 

مع ما وضحنا لك طرح احلكم باستعامل الظنون ألّنه ملا كان  - -صىل اهلل عليه وسلم - رسول اهلل 

يف اإلسالم وأّنه فعله ليمنع   ا الكتاب حيتمل أن يكون ما قال حاطب كام قال من أّنه ل يفعله شاك  

كان القول قوله فيام   ، واحتمل املعنى األقبح  ، ة عن اإلسالم  رغب وحيتمل أن يكون زّلة ال  ، أهله 

ـ   بأن ل يقتله   -صىل اهلل عليه وسلم -وحكم رسول اهلل    ، احتمل فعله   . ( 2) ا.ه

  إال بعد  ( فهنا الشافعي يقرر أّن الكفر ال يكون يف األعامل املحتملة )ال تضاد اإليامن من كل وجه 

   . ستفصال اال 

   . ( 3) ـ ا.ه   التكفري ال يكون بأمر حمتمل   فإن   : قال اإلمام ابن تيمية 

 
 . 53ص كتاب الصالة (  1) 

 . (4/250كتاب األم ) (  2) 

 .( 3/963لول ) الصارم املس(  3) 



  

47 
 اإلكامل بتقريب رشح نواقض اإلسالم 

ـ   يضاد اإليامن وإل ما ال يضاده   أما كفر العمل فينقسم إل ما   : وقال ابن القيم   . ( 1) ا.ه

إذا   ا يكفر املتلبس هبا مطلقر  ( تضاد اإليامن من كل وجه ) قد بان أن األعامل غي املحتملة  : فإن قيل 

  ( ال تضاد اإليامن من كل وجه ) وأن األعامل املحتملة وانع توافرت يف حقه الرشوط وانتفت عنه امل 

راد االحتامل الكفري وتوافرت يف حقه الرشوط وانتفت عنه  ال يكفر املتلبس هبا إال إذا أ 

 ؟ لكن ما الضابط يف التفريق بني األعامل املحتملة وغي املحتملة . املوانع 

من غي استفصال كفر به ومل   ا رشع مطلقر ال  فام كفر به  ، الضابط يف ذلك الرشع املطهر  فاجلواب أن 

  االستهزاء فمام كفر به الرشع من غي استفصال  . حمتمالر وما استفصل فيه الرشع صار  ، يكن حمتمالر 

اَم ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأبِاهللَِّ َوآَياتِِه َورَ  ﴿  : بالدين كام قال تعاىل  ُسولِِه ُكنُتْم  َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ إِنَّ

قتل النبي وإهانة املصحف من باب  و  فالسّب  ﴾  ( ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِياَمنُِكمْ 65َتْسَتْهِزُئوَن ) 

   . تفصل فيها س فمن ثم ال يُ   االستهزاء أوىل إذ هي أعظم من  

  : ال رسول اهلل فعل حاطب بن أيب بلتعة إذ ق  ، وَما استفصل فيه الرشع ومل يكفر به بمجرد فعله 

  ، يف قريش ومل أكن من أنفسهم  ا ملصقر  ا إن كنت امرءر  ، ال تعجل علَّ  : قال  « ؟ يا حاطب ما هذا » 

إذ فاتني ذلك من النسب   فأحببت  ، بات حيمون أهليهم بمكة ا وكان من معك من املهاجرين هلم قر 

  ا وال رضر  ، عن ديني  ا وال ارتدادر  ا وما فعلت ذلك كفرر  ، حيمون هبا قرابتي  ا فيهم أن أختذ فيهم يدر 

عة إال ابن  رواه اجلام  « إنه صدقكم »  : -صىل اهلل عليه وسلم -فقال رسول اهلل  ، بالكفر بعد اإلسالم 

  : أله مبارشة بل س  -صىل اهلل عليه وسلم -مل يكفره رسول اهلل  فلام كان فعل حاطب حمتمالر  . ماجه 

 . « ؟ يا حاطب ما هذا » 

ألن  »   : قال ابن تيمية  :  التفريق بني أحكام الدنيا واآلخرة أن من املهامت املتعلقة بالتكفي   : اخلامسة 

 
 . 55كتاب الصالة ص (  1) 
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لدنيا، ال يستلزم اإليامن يف الباطن الذي يكون صاحبه  اإليامن الظاهر الذي جتري عليها األحكام يف ا 

  « .. . ن املنافقني وأن عبد اهلل بن سلول ورث ابنه عبد اهلل من أهل السعادة يف اآلخرة ثم تكلم ع 

ـ   . ( 1) ا.ه

ممن تكلم يف مسائل   ا فهذا أصل ينبغي معرفته فإنه مهم يف هذا الباب، فإن كثري  »  : ه اهلل وقال رمح 

  ، ل يلحظوا هذا الباب، ول يميزوا بني احلكم الظاهر والباطن -لتكفري أهل األهواء - اإليامن والكفر 

باالضطرار   بل هو معلوم  ، واإلمجاع املعلوم  ، مع أن الفرق بني هذا وهذا ثابت بالنصوص املتواترة 

  جاهال    ا خمطئ   ا قد يكون مؤمن   ، من أهل األهواء والبدع  ا ومن تدبر هذا علم أن كثري    ، من دين اإلسالم 

ـ ا.    « الف ما يبطن يظهر خ   ا زنديقي    ا وقد يكون منافق    ، الرسول   عن بعض ما جاء به   ضاال    . ( 2) ه

ذكرها ابن القيم يف   ا اعر أن من املهامت املتعلقة بالتكفي أن له دوافع خمتلفة وأنو  : السادسة 

ر وإباء مع  كفر تكذيب وكفر استكبا  : وغيه فقال: وأما الكفر األكرب فخمسة أنواع  ( 3) املدارج 

   . التصديق وكفر إعراض وكفر شك وكفر نفاق ا.هـ 

   : فتاح دار السعادة زاد كفر اجلهل فقال ويف كتابه م 

ـ   أكثر األتباع والعوام وهو كفر    ، أحدها: كفر صادر عن جهل وضالل وتقليد األسالف     . ( 4) ا.ه

 : ا واحدر   ا فإليكها واحدر   ولكون معرفة هذه الدوافع واألنواع مهامر 

 : كفر التكذيب   : األول 

 
 . ( 210-7/209اوى ) جمموع الفت(  1) 

 . (472/ 7الفتاوى ) (  2) 

 (3  )(1 /366) . 

 (4  )(1 /331) . 
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فإن اهلل   ، وهذا القسم قليل يف الكفار   . ذب الرسل فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد ك  : قال ابن القيم 

  . وأزال به املعذرة  ، م ما أقام به احلجة وأعطاهم من الرباهني واآليات عىل صدقه  ، تعال أيد رسله 

ا َواْسَتْيَقَن ) قال اهلل تعال عن فرعون وقومه  صىل  -وقال لرسوله  ( ا َوُعُلو   ْتَها َأْنُفُسُهْم ُظْلام  َوَجَحُدوا هِبَ

ُبوَنَك َوَلكِنه الظهاملنَِِي بِآَياِت اهللهِ جَيَْحُدونَ )  : -اهلل عليه وسلم  ُْم ال ُيَكذِّ وإن سمي هذا كفر   ( َفإهِنه

ـ   إذ هو تكذيب باللسان   . فصحيح   ا تكذيب أيض      . ( 1) ا.ه

 

   : تنبيهان 

ألنه كذب الرشع بأن حلل ما حرم   ؛ حالل كفر وهو نوع من كفر التكذيب االست  : التنبيه األول 

م احلالل املجمع عليه أو بدل   : قال ابن تيمية  ، اهلل  واإلنسان متى حلَّل احلرام املجمع عليه أو حرَّ

  ﴿ باتفاق الفقهاء ويف مثل هذا نزل قوله تعاىل عىل أحد القولني  ا مرتدر  ا لرشع املجمع عليه كان كافرر ا 

ـ ا.   « ي هو املستحلُّ للحكم بغي ما أنزل اهلل أ   ﴾   ُرونَ َمْن مَلْ حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكاِف وَ     . ( 2) ه

ِذيَن َكَفُروا   ﴿ له تعاىل وَما يدل عىل أن االستحالل كفٌر قو  اَم النَِِّسُء ِزَياَدٌة يِف اْلُكْفِر ُيَضلُّ بِِه الَّ إِنَّ

ُموَنُه َعامر  ا ُه َعامر حُيِلُّونَ  َة َما َحرَّ  ا َوحُيَرِّ َم اهللَُّلُِيَواِطُئوا ِعدَّ وبحكم  »  : قال ابن حزم  ﴾  َم اهللَُّ َفُيِحلُّوا َما َحرَّ

الزيادة يف اليشء ال تكون البتة إال منه ال من غريه فصحه أن النيسء كفٌر   اللغة التي نزل هبا القرآن أن 

ن اهلل تعال  ليل ما حرم اهلل تعال فمن أحّل ما حرم اهلل تعال وهو عالٌ بأ وهو عمل من األعامل وهو حت 

ـ   . « … حرمه فهو كافٌر بذلك الفعل نفِسهِ   . ( 3) اه

 
 .( 1/366مدارج الساكني ) (  1) 

 . (3/267جمموع الفتاوى ) (  2) 

 ( 204/ 3الِفَصل ) (  3) 
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قال ابن   . اجلهمية والزمه أال يكفر أحد حتى إبليس  حص الكفر يف التكذيب صنيع   : التنبيه الثان 

إذ هو خالف   ؛ ا اجلحد ملا كان إبليس كافر   وهذا ألن الكفر لو كان جمرد اجلحد أو إظهار »  : تيمية 

ـ   « نص القرآن     . ( 1) اه

 كفر اإلباء واالستكبار:    : الثان من دوافع التكفي 

وإنام تلقاه باإلباء   ،  وال قابله باإلنكار قال ابن القيم: فنحو كفر إبليس فإنه مل جيحد أمر اهلل 

  ا ومل ينقد له إباءر  ، حلق من عند اهلل وأنه جاء با  ، ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول  . واالستكبار 

 وهو الغالب عىل كفر أعداء الرسل   . ا واستكبارر 

 كفر اإلعراض:   : الثالث 

  ، ول، ال يصدقه وال يكذبه وأما كفر اإلعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرس قال ابن القيم: 

صىل اهلل  -يا ليل للنبي وال يصغي إل ما جاء به ألبته كام قال أحد بني عبد  ، وال يواليه وال يعاديه 

وإن   . فأنت أجل يف عيني من أن أرد عليك  ، ا صادق   إن كنت  . واهلل أقول لك كلمة  : -عليه وسلم 

ـ   . فأنت أحقر من أن أكلمك   ا كنت كاذب    . ( 2) ا.ه

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب واقد الليثي يف   ا يس مطلق اإلعراض كفرر ل  تنبيه: * 

  « وأما اآلخر فأعرض فأعرض اهلل عنه »  : -صىل اهلل عليه وسلم - قال رسول اهلل  ، خرب الثالثة 

إن كان   ا ، بل بحسب العمل فقد يكون اإلعراض حمرمر ا مطلقر  ا عمل ليس كفرر فاإلعراض عن ال 

 وهكذا...   . ا إن كان العمل املعرض عنه مستحبر   ا وقد يكون مكروهر   ، ا بر العمل املعرض عنه واج 

 كفر الشك:   : الرابع 

 
 . (1/331فتاح دار السعادة )وانظر ما ذكره ابن القيم يف م . 86ص  رشح العمدة قسم الصالة(  1) 

 . (1/366مدارج السالكني ) (  2) 
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  وهذا ال  . بل يشك يف أمره  ، وأما كفر الشك: فإنه ال جيزم بصدقه وال يكذبه  قال ابن القيم: 

  -صىل اهلل عليه وسلم -يستمر شكه إال إذا ألزم نفسه اإلعراض عن النظر يف آيات صدق الرسول 

وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه ال يبقى معه شك ألهنا   . فال يسمعها وال يلتفت إليها  ، مجلة 

 . ( 1) للصدق وال سيام بمجموعها فإن داللتها عىل الصدق كداللة الشمس عىل النهار ا.هـ مستلزمة  

فإن الوسوسة يشء يعرض ويدافعه املؤمن   ، نبغي التفريق بني الشك والوسوسة ي  : ه تنبي * 

لكن يعرض له ما   ، فالشاك غي مقر بخالف املوسوس فهو مقر  ، الف الشك فهو يشء مستقر بخ 

 . حة إقراره ليس يف اختياره لزحز 

 : النفاق   : اخلامس 

فهذا   . وينطوي بقلبه عىل التكذيب  ، اإليامن وأما كفر النفاق فهو أن يظهر بلسانه  : قال ابن القيم 

ـ   هو النفاق األكرب   . ( 2) ا.ه

   : كفر اجلهل   : السادس 

فقال: كفر صادر عن جهل   وابن القيم  ، قد ذكر هذا النوع الشيخ حافظ احلكمي كام تقدم 

ـ   ، سالف وضالل وتقليد األ   . ( 3) وهو كفر أكثر األتباع والعوام ا.ه

َوِإْن َأَحٌد ِمَن   ﴿ باإلسالم أو بصدقه فهو كافر كام قال تعاىل  جهالر  فمن ترك الدخول يف اإلسالم 

ِكنَي اْسَتجَ    أما املسلم  . وهو مل يسمع كالمه بعد   ا فسامه مرشكر   ﴾  اَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكالَم اهللَِّاملرُْْشِ

وهذه   ، ومنهم من يكفره  ، فقد اختلف العلامء يف تكفيه فمنهم من يعذره  إذا وقع يف مكفر جهالر 

 
 . ( 367/ 1املدارج )(  1) 

 . (1/367مدارج السالكني ) (  2) 

 . (331/ 1مفتاح دار السعادة )(  3) 
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 وكذا التصنيف.   ، وقد كثر الكالم فيها   ( بالعذر باجلهل ) هي املسألة املسامة  

وكفر الشخص   ( يف التكفي يفرق بني كفر الفعل )النوع  من املهامت املتعلقة بالتكفي:  : السابعة 

واإلمجاع كام ذكره ابن  فليس كل من وقع يف الكفر وقع الكفر عليه بداللة الكتاب والسنة  ( العني ) 

صىل  -سب الرسول  –ريض اهلل عنه  – ا واألدلة عىل ذلك كثية منها أن عامرر  –فيام سيأيت  –تيمية 

َمْن    ﴿ : ل تعاىل ألنه مكره وقد قا  ا فوقع يف الكفر النوعي لكن مل يقع الكفر عليه عينر  -اهلل عليه وسلم 

 وهكذا ما سيأيت.      ﴾    ُمْطَمِئن  بِاأِلياَمنِ َكَفَر باهللَِّ ِمْن َبْعِد إِياَمنِِه إاِل َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبهُ 

نازع تعارض األدلة فإهنم يرون أدلة توجب إحلاق أحكام  وسبب هذا الت قال اإلمام ابن تيمية: 

ا تلك املقاالت من قام به من اإليامن ما يمتنع أن  ثم إهنم يرون من األعيان الذين قالو  ، الكفر هبم 

وحقيقة األمر أهنم أصاهبم يف ألفاظ العموم يف كالم   ، يالن فيتعارض عندهم الدل  ، ا يكون كافر  

من قال كذا فهو   : كلام رأوهم قالوا  ، ألفاظ العموم يف نصوص الشارع األئمة ما أصاب األولني يف 

ه رشوط وموانع قد  ـ ول يتدبروا أن التكفري ل  ، امل لكل من قاله اعتقد املستمع أن هذا اللفظ ش  ، كافر 

وأن تكفري املطلق ال يستلزم تكفري املعني إال إذا وجدت الرشوط وانتفت   ، عني تنتفي يف حق امل 

هذا أن اإلمام أمحد وعامة األئمة الذين أطلقوا هذه العمومات ل يكفروا أكثر من تكلم  يبني  ، املوانع 

   . نه هبذا الكالم بعي 

ن ونفي الصفات وامتحنوه  القرآ  خلق  إل  دعوه  الذين  اجلهمية  بارش  قد  – مثال   –فإن اإلمام أمحد 

لتجهم بالرضب واحلبس  وسائر علامء وقته وفتنوا املؤمنني واملؤمنات الذين ل يوافقوهم عىل ا 

بحيث   ؛ و والقتل والعزل عن الواليات وقطع األرزاق ورد الشهادة وترك ختليصهم من أيدي العد 

يكفرون كل من ل يكن   : هم كان كثري من أويل األمر إذ ذاك من اجلهمية من الوالة والقضاة وغري 
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 ..  . هلم عىل نفي الصفات مثل القول بخلق القرآن   ا موافق    ا جهمي  

فإن الدعاء إل املقالة أعظم من قوهلا وإثابة قائلها   ؛ ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم  : ل ثم قا 

ثم   . بة بالرضب كها أعظم من جمرد الدعاء إليها والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقو وعقوبة تار 

ن الظلم  إن اإلمام أمحد دعا للخليفة وغريه ممن رضبه وحبسه واستغفر هلم وحللهم مما فعلوه به م 

ستغفار  والدعاء إل القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين عن اإلسالم ل جيز االستغفار هلم فإن اال 

امل منه ومن غريه من األئمة رصحية  وهذه األقوال واألع  ، للكفار ال جيوز بالكتاب والسنة واإلمجاع 

وإن اهلل ال يرى يف   ، خملوق  القرآن  : يف أهنم ل يكفروا املعينني من اجلهمية الذين كانوا يقولون 

   . .. . اآلخرة 

ه فلقيام الدليل عىل أنه وجدت فيه  من كّفر بعين  : فيقال  . أو حيمل األمر عىل التفصيل  : ثم قال 

ه ومن ل يكفره بعينه فالنتفاء ذلك يف حقه هذا مع إطالق قوله  رشوط التكفري وانتفت موانع 

ـ واالعتبار   الكتاب والسنة واإلمجاع   : صل والدليل عىل هذا األ   . بالتكفري عىل سبيل العموم   .  ( 1) ا.ه

-أن التكفري العام  : واألصل الثان  : -ثم قال -.. . فهذا الكالم يمهد أصلني عظيمني  وقال: 

  : ه بالنار ـ وأما احلكم عىل املعني بأنه كافر أو مشهود ل  . جيب القول بإطالقه وعمومه -كالوعيد العام 

ـ   كم يقف عىل ثبوت رشوطه وانتفاء موانعه فإن احل   ، فهذا يقف عىل الدليل املعني   .  ( 2) ا.ه

إذا  إال  ا وقع املعني يف فعل كفري فإنه ال يكفر عينر من املهامت املتعلقة بالتكفي أنه إذا الثامنة: 

 : وانتفت عنه أربعة موانع   ، توافرت يف حقه أربعة رشوط 

 
 . (487/ 12جمموع الفتاوى ) (  1) 

 (2  )(12 /497) . 
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  فمن وقع يف الكفر جهالر  ، يه وتقدم الكالم عل  . واملانع الذي يقابله اجلهل  . الرشط األول: العلم 

 . ا فال يكفر عينر 

فيصادف   ا وهو أن يقصد شيئر  ، اخلطأ الذي يقابله  قصد القول والفعل الكفري  : الرشط الثان 

ريض اهلل  -روى مسلم عن أنس  ، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف قتل مسلم  ، ي ما قصده فعله غ 

بتوبة عبده حني يتوب إليه من   ا أشد فرحر  هلل »  : -صىل اهلل عليه وسلم -قال: قال رسول اهلل -عنه 

فأيس منها فأتى شجرة   ، ورشابه  أحدكم كان عىل راحلته بأرض فالة فانفلتت منه وعليها طعامه 

فأخذ بخطامها ثم   ، بينام هو كذلك إذا هو هبا قائمة عنده ف  ، فاضطجع يف ظلها قد أيس من راحلته 

فهذا مل يكفر هبذا القول   « أ من شدة الفرح أخط  ، قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك 

   . ومل يؤاخذ به   ، الكفري 

نَا ال ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا رَ  ﴿  : ومن األدلة قول اهلل تعاىل  قد  ) وقول اهلل عز وجل  ﴾  بَّ

   . أخرجهام مسلم   ( نعم ) ويف حديث أيب هريرة    ، يف حديث ابن عباس   ( فعلت 

ويف   ، اإلنسان قد يبلغ ذلك وال يعرف احلق يف املسائل اخلربية االعتقادية  ثم قال ابن تيمية: 

َنا   ﴿ ان بقوله تعال واهلل سبحانه قد جتاوز هلذه األمة عن اخلطأ والنسي  . ية املسائل العملية االعتقاد  َربه

اس ومن حديث أيب  وقد ثبت يف صحيح مسلم من حديث ابن عب .  ﴾   ال ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا 

علت(، وأهنم ل  قد ف ) أن اهلل استجاب هلم هذا الدعاء وقال:    -صىل اهلل عليه وسلم -هريرة عن النبي  

ـ   يقروا بحرف منها إال أعطوه   . ا.ه

لتكفي باخلطأ وهو أن يريد قول أو فعل أمر فيقع يف غيه خطأ وبني  فرق بني عدم ا  : تنبيه * 

  ، فإنه ال يكفر حتى يريد الكفر  ، من املكفرات  فلو عمل املسلم  ، الكفر  القول بأنه ال كفر إال ملن أراد 
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ن  يلزم عىل هذا أ  ا وأيضر  ، وإنام أبى واستكرب  ، ألنه مل يرد الكفر  ا فرر فيلزم عىل هذا أن إبليس ليس كا 

َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد   ُقْل َأبِاهللَِّ َوآَياتِِه َوَرُسولِِه ُكْنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن ال  ﴿ : ه تعاىل ـ الذين نزل فيهم قول 

وكذا من   ، بمعنى أهنم غي مريدين الكفر  ألهنم غي معتقدين هلذا الكالم  ا ليسوا كفارر  ﴾ إِياَمنُِكْم 

   . وهكذا ألنه مل يرد الكفر    ا ليس كافرر عبد غي اهلل بطواف وصالة  

َح   ﴿ : تعاىل  بقوله  وهذا القول خطأ شنيع ومزلة قدم وقد قرره املرجئة استدالالر  َوَلِكْن َمْن رَشَ

ْلُبُه  َر بِاهللهِ ِمْن َبْعِد إِياَمنِِه إاِل َمْن ُأْكِرَه َوقَ َمْن َكفَ  ﴿  : قال اهلل تعال  : قال ابن تيمية  ، ﴾  ا بِاْلُكْفِر َصْدرر 

َح بِاْلُكْفِر َصْدر   ْم َعَذاٌب َعظِيمٌ َفَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اهللهِ ا ُمْطَمِئنٌّ بِاأِلياَمِن َوَلكِْن َمْن رَشَ وهذه   ﴾   َوهَلُ

  ، من أهل وعيد الكفار  ، م بالكفر فإنه جعل كل من تكل  ، اآلية مما يدل عىل فساد قول جهم ومن اتبعه 

َح بِاْلُكْفِر َصْدر   ﴿  : فقد قال تعال  : فإن قيل  . باإليامن إال من أكره وقلبه مطمئن    ﴾  ا َوَلكِْن َمْن رَشَ

وإال ناقض أول اآلية   ، ا كفر من غري إكراه فقد رشح بالكفر صدر   وهذا موافق ألوهلا فإنه من  : قيل 

بل    ، ره فقط ل يستثن املك   ، وذلك يكون بال إكراه   ، لشارح صدره ولو كان املراد بمن كفر هو ا   ، آخرها 

فقد رشح   ا وإذا تكلم بكلمة الكفر طوع   ، كان جيب أن يستثني املكره وغري املكره إذا ل يرشح صدره 

َل َعَلْيِهْم ُسوَرٌة ﴿   : ه تعال وقد دل عىل ذلك قوأل  ، كفر وهي    ا هبا صدر   َذُر امْلَُنافُِقوَن َأْن ُتنَزه ُتَنبُِّئُهْم باَِم  حَيْ

اَم ُكنها َنُخوُض َوَنْلَعُب يِف ُقُلوهِبِْم ُقِل ا  َذُروَن َوَلئِْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنه إِنه  ُقْل  ْسَتْهِزُئوا إِنه اهللهَ خُمِْرٌج َما حَتْ

َطاِئَفٍة ِمْنُكْم  ُتْم َبْعَد إِياَمنُِكْم إِْن َنْعُف َعْن َأبِاهللهِ َوآَياتِِه َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفرْ 

ُْم َكاُنوا جُمِْرِمنيَ  ْب َطاِئَفَة بَِأهنه كلمنا بالكفر  إنا ت  : فقد أخرب أهنم كفروا بعد إيامهنم مع قوهلم  . ﴾ ُنَعذِّ

ذا إال ممن  بآيات اهلل كفر، وال يكون ه  االستهزاء من غري اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب، وبني أن  

ـ   ن اإليامن يف قلبه منعه أن يتكلم هبذا ولو كا   ، رشح صدره هبذا الكالم   .   ( 1) ا.ه
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بِاهللَِّ ِمْن َبْعِد إِياَمنِِه إاِل    َمْن َكَفرَ   ﴿   : قال تعاىل   . واملانع الذي يقابله اإلكراه   . االختيار   : الرشط الثالث 

أما األعامل   ، ة غي املحتملة كراه إنام يتصور يف األعامل الظاهر واإل  ﴾  َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئن  بِاأِلياَمنِ 

وإنام لكل  » : -صىل اهلل عليه وسلم -قال  ، املحتملة فإن للمكره أن ينوي االحتامل اآلخر غي املكفر 

   . متفق عليه   « وى امرئ ما ن 

 . ومسألة اإلكراه يتعلق هبا بعض األحكام ال يناسب ذكرها يف هذا املختص 

التأويل السائغ فإنه مانع من التكفي بداللة   واملانع املقابل لـه  . التأويل غي السائغ  : بع الرشط الرا 

 . الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس 

  : ما ثبت يف الصحيحني عن عمرو بن العاص قال   ئغ األدلة الدالة عىل اإلعذار بالتأويل السا ومن  

وإذا   ، م فاجتهد، ثم أصاب فله أجران إذا حكم احلاك »  : -صىل اهلل عليه وسلم -قال رسول اهلل 

 . ( 1) « جر حكم فاجتهد فأخطأ فله أ 

أن األمة جممعة كلها   : وبرهان رضوري ال خالف فيه وهو إمجاع السلف قال ابن حزم:   وعىل هذا 

وهو يدري أهنا يف املصاحف   ا أن كل من بدل آية من القرآن عامد   : د منهم وهو بال خالف من أح 

ثم إن   ، كلها  فإنه كافر بإمجاع األمة  ا كذلك أو زاد فيها كلمة عامد   ا د  بخالف ذلك وأسقط كلمة عم 

أنه مصيب ويكابر يف   ا مقدر   املرء خيطئ يف التالوة فيزيد كلمة وينقص أخرى ويبدل كالمه جاهال  

فإذا   وال آثام   ا وال فاسق   ا ه احلق وال يكون بذلك عند أحد من األمة كافر  ـ يناظر قبل أن يتبني ل ذلك و 

ه فهو عند  أ ربه فإن متادى عىل خط ء من تقوم احلجة بخ ا ف عىل املصاحف أو أخربه بذلك من القر وق 

ـ   األمة كلها كافر بذلك ال حمالة وهذا هو احلكم اجلاري يف مجيع الديانة   .   ( 2) ا.ه

 
 . ( 258/ 3البن حزم ) انظر الفصل (  1) 

 . (253/ 3صل ) الف(  2) 
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بإسناد صحيح يف قصة عمر بن   ( 1) عبد الرزاق  فمن ذلك ما خرج  ، ودل عىل هذا آثار الصحابة 

لو رشبت كام   : فقال  ، ك إن حاد  : مة بن مظعون ملا رشب اخلمر، فقال عمر لقدامة اخلطاب مع قدا 

َلْيَس َعىَل الهِذيَن آَمُنوا   ﴿ قال اهلل تعال  : مل؟ قال قدامة  : فقال عمر  ، يقولون ما كان لكم أن جتلدون 

اِت ُجَناٌح فِياَم َطِعُموا إَِذا َما اتهقَ  احِلَ اِت َوَعِمُلوا الصه احِلَ   : فقال عمر  ، اآلية  ﴾ ْوا َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الصه

  : بل عمر عىل الناس فقال ثم أق  : قال  ، اتقيت اجتنبت ما حرم اهلل عليك إنك إذا  ، أخطأت التأويل 

   . ثم جلده   ؟ ماذا ترون يف جلد قدامة 

   : وجه الداللة 

ليس عىل الذين  ) قوله تعال  كان متأوال  واستحالهلا كفر لكنه ملا  ، أن قدامة استحل رشب اخلمر 

فدل هذا عىل أن التأويل   . الصحابة وال -ريض اهلل عنه -ل يكفره عمر  ( … آمنوا وعملوا الصاحلات 

 من التكفري.    عذر رشعي مانع 

كام   ، ه ه واستتابت ـ قال ابن تيمية: فإن كان املتأول املخطئ يف تلك ال حيكم بكفره إال بعد البيان ل 

ـ   ففي غري ذلك أول وأحرى   ، ة يف الطائفة الذين استحلوا اخلمر فعل الصحاب     . ( 2) ا.ه

 لسائغ: ضابط التأويل غي ا   : تنبيه *  

 ني:  ينظر إىل التأويل غي السائغ من جهت 

  ، هذا يرجع إىل املقيم للحجة واملزيل للشبهة  . من تكفيه  ا املتأول متى يكون التأويل مانعر  : األوىل 

أحدمها يعذر دون اآلخر، وهذا يرجع إىل قرائن منها علم املتأول  فقد ينطق بالشبهة رجالن 

 
 (1  )(17076 ) 

 . (7/619جمموع الفتاوى ) (  2) 
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كونه كان يناظر بني  لذا اإلمام أمحد مل يكفر املعتصم مع  ؛ واستطاعته ملعرفة اجلواب عىل الشبهة 

وتقدم أن اإلمام ابن تيمية عذر  ،(1)ابن أيب دؤاد ألنه ذو علم كام يف مسائل اخلاللوكفر  ، يديه 

 .حللولية وقضاَتم ألهنم ال يعلمون ما يؤول إليه كالمهمعلامء اجلهمية وا

 . ا ني متى ال يكون سائغر الثانية/ التأويل يف نفسه بدون نظر إىل مع 

   . فلرتاجع   « الصواعق » يم عرشة أنواع يف كتابه  ذكر ابن الق 

ل العلم من  من املهامت املتعلقة بالتكفي عدم تكفي املعني يف املسائل املتنازع فيها بني أه  : التاسعة 

وألن   ، أهل السنة ألن التكفي لألعيان ال يكون يف املسائل املتنازع فها بني أهل السنة أنفسهم 

   . املعني اخلالف مانع من تكفي  

 ، ثم األركان األربعة ،أوهلا الشهادتان ،أركان اإلسالم مخسةقال اإلمام حممد بن عبدالوهاب: 

والعلامء:  ،فال نكفره برتكها ،حن وإن قاتلناه عىل فعلهافن ، افاألربعة إذا أقر هبا وتركها هتاون  

وهو  ،ا أمجع عليه العلامء كلهموال نكفر إال م ،جحودمن غري  اختلفوا يف كفر التارك هلا كسال  

 . (2)ا.هـ الشهادتان

 . ال حيتمل تأويالر   ا أي ظاهرر   : ( ا بواحر ) يف تفسي    « رياض الصاحلني » وقال النووي يف كتابه  

ر أن يأخذ قول العلامء اآلخرين بام أن اخلالف   ؛ أهل العلم تأويٌل يمنع التكفي  وتنازعُ  ألن للمكفَّ

وقد نص عىل أن الكفر ال يكون يف املتنازع فيه الشيخ   . هم من أهل السنة بني أهل السنة و سائغ 

   . حممد بن صالح العثيمني يف مواضع من اللقاء املفتوح 

 
 . ( 117/ 5( )1757رقم )(  1) 

 . (102/ 1الدرر السنية ) (  2) 
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 ع فيه علامء السنة.  ومثله التفسيق ال يكون فيام تناز 

  ، الف ني بشبهة اخل فالتكفي من باب أوىل يدرأ عن املع  ، وَما يؤكد هذا أن احلدود تدرأ بالشبهات 

   واهلل أعلم. 

  ا من املهامت املتعلقة بالتكفي أن أهل السنة يقررون التالزم بني الظاهر والباطن تالزمر  : العارشة 

 . منه كفر الباطن فال يقع كفر يف الظاهر إال ويلزم    ، ال ينفك 

  ، لرضورة ن با فإذا كان فيه معرفة وإرادة رسى ذلك إل البد  . ثم القلب هو األصل  : قال ابن تيمية 

يف احلديث   -صىل اهلل عليه وسلم -وال يمكن أن يتخلف عام يريده القلب، وهلذا قال النبي 

هلا سائر   فسد وإذا فسدت  ، اجلسد  أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر »  : الصحيح 

لك طابت  فإذا طاب امل  ، واألعضاء جنوده  ، القلب امللك  : وقال أبو هريرة  ، « أال وهي القلب  ، اجلسد 

 ..  . وإذا خبث امللك خبثت جنوده   ، وده جن 

صىل اهلل - كام قال النبي ،ه ال خيرج عن إرادته قطـبخالف القلب فإن اجلسد تابع ل :ثم قال

فإذا كان  ،«وإذا فسدت فسد هلا سائر اجلسد ،ر اجلسدإذا صلحت صلح هلا سائ» :-عليه وسلم

 ،الح اجلسد بالقول الظاهر، لزم رضورة صاقلبي   وعمال   بام فيه من األعامل علام   االقلب صاحل  

وعمل باطن  ،قول باطن وظاهر ، قول وعمل  :كام قال أئمة احلديث  ،والعمل باإليامن املطلق 

ـ   وإذا فسد فسد  ،تى صلح الباطن صلح الظاهره مـوالظاهر تابع للباطن الزم ل ،وظاهر  .  ( 1) ا.ه

  فاملعنى الصحيح  ، وخطأ  ا نى صحيحر ه فتحتمل مع محالة أوج  « ال كفر إال باعتقاد » قول  : تنبيه * 

واملعنى الباطل أنه ال كفر أكرب   ، فإن القلب األصل  ، أنه ال كفر يف الظاهر إال ومسبوق بكفر الباطن 
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  ، ومن املعان الباطلة: أنه ال كفر إال بإرادة الكفر  . ف بالكفر األكرب واجلوارح ال توص  ، إال يف القلب 

أنه أطلق   علامر  ، طلقها السلفي فتحمل عىل املعنى الصحيح دون البدعي ا أ فإذ  ، فبام أهنا محالة أوجه 

وابن   ، ( 1) « تعظيم قدر الصالة » عن بعض أهل السنة يف كتابه  أنه ال كفر إال باعتقاد املروزي نقالر 

 .  ( 2) عن بعض أهل السنة يف رشح العمدة قسم الصالة   نقالر تيمية  

في أن اإليامن عند أهل السنة يكون بالقول والعمل  تك من املهامت املتعلقة بال  : احلادية عرشة 

وحكى اإلمجاع   . وهكذا الكفر عندهم بالقول والعمل واالعتقاد  ، وهو يزيد وينقص  ، واالعتقاد 

 . ( 4) كي كام نقله ابن تيمية وأبو عمرو الطلمن   ، ( 3) ابن عبد الرب 

  ، وَما أمجعوا عىل تكفيه  : اهويه ومن األقوال واألفعال التي يكفر هبا املسلم ما قاله إسحاق بن ر 

  ا ثم قتل نبير   ، وبام جاء من عنده   ، وحكموا عليه كام حكموا عىل اجلاحد، فاملؤمن الذي آمن باهلل تعاىل 

أو رد عليه   ، ا وكذلك من شتم نبير   ، لنبي حمرم فهو كافر قتل ا  : ويقول   ا وإن كان مقرر   ، أو أعان عىل قتله 

 .  ( 5) هـ قوله من غي تقية وال خوف ا. 

  ا من عىص مستكرب    : وهلذا قالوا   : قال ابن تيمية   . ا عتقاد الكفري من مل يطع أمر اهلل استكبارر ومن اال 

ـ   كإبليس كفر باالتفاق   . ( 6) ا.ه

ة وأطفال املرشكني: هؤالء يف أحكام الدنيا  الكافر األصل الذي مل تبلغه الدعو  : الثانية عرشة 

 
 . (325 -7/323( ونقله ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ) 517-519/ 2)(  1) 

 . ( 350  ، 331/ 1تاب اإليامن ) وانظر ما ذكره ابن منده يف ك 73-72ص(  2) 

 . (238/  9)التمهيد  (  3) 

 . (332 ، 330/   7)  جمموع الفتاوى(  4) 

 . (930/ 2)ظيم قدر الصالة  تع(  5) 

 . (970/   3) الصارم املسلول (  6) 
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جب عىل العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين  الوا قال ابن القيم:  . كفار وال يلزم أن حيكم هلم بنار 

إال بعد قيام احلجة عليه   ا وأن اهلل سبحانه وتعال ال يعذب أحد   ، غري دين اإلسالم فهو كافر 

وأما   ، هذا يف أحكام الثواب والعقاب  ، إل علم اهلل وحكمه هذا يف اجلملة والتعيني موكل  ، بالرسول 

مر، فأطفال الكفار وجمانينهم كفار يف أحكام الدنيا هلم  فهي جارية عىل ظاهر األ  يف أحكام الدنيا 

ـ   حكم أوليائهم   .  ( 1) ا.ه

التي   واملسالة  ، ا كثير  ا أما حكم اآلخرة فقد ذكر ابن القيم أن األمة اختلفت يف هذه الطبقة اختالفر 

د قوله  وابن كثي يف تفسيه عن  ( 3) ، والذي رجحه ابن القيم ( 2) وسعوا فيها الكالم هي أطفال املرشكني 

بنَِي َحتَّى َنْبَعَث َرُسوالر  ﴿  : تعاىل  وابن تيمية يف درء   ، وكذا الشنقيطي عند اآلية نفسها  ﴾  َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

وأن هذا قول أمحد وهو   ، وابن عباس رجع له ، وذكر أن هذا قول أيب هريرة ثابت عنه ( 4) التعارض 

ويدل   ، أهنم يمتحنون يوم القيامة ي عن أهل السنة واجلامعة هو الذي حكاه أبو احلسن األشعر 

عن األسود بن سيع قال: قال رسول اهلل   ( 5) لذلك أحاديث منها ما رواه أمحد والبيهقي واللفظ لـه 

رجل أصم ال يسمع   –يعني يدلون عىل اهلل بحجة  –أربعة يوم القيامة »  : -صىل اهلل عليه وسلم -

فيقول: رب لقد جاء اإلسالم وما أسمع  فأما األصم    ، ورجل أمحق ورجل هرم ورجل مات يف فرتة 

وأما اهلرم فيقول: رب   ، وأما األمحق فيقول: رب لقد جاء اإلسالم والصبيان حيذفونني بالبعر  ، ا شيئر 

الذي مات يف فرتة فيقول: يا رب ما أتان الرسول فيأخذ  وأما  ، ا لقد جاء اإلسالم وما أعقل شيئر 

 
 . 679طريق اهلجرتني ص(  1) 

 . 634-633طريق اهلجرتني ص(  2) 

 . 652طريق اهلجرتني ص(  3) 

 (4  )(1 /401) . 

 . 202االعتقاد ص (  5) 
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فوالذي نفس حممد بيده لو دخلوها ما كانت   ، لنار ليهم أن ادخلوا ا مواثيقهم ليطيعنه ويرسل إ 

، ويف الباب  ( 1) نقل ابن القيم تصحيح عبداحلق الشبيل والبيهقي له  ، « ا وسالمر  ا عليهم إال بردر 

 أحاديث.  

وقد رصحت به األحاديث املتقدمة املتعاضدة   ، ول جيمع بني األدلة كلها وهذا الق قال ابن كثي: 

ـ ا.   بعضها لبعض   الشاهدة     ه

 فام حال أطفال املسلمني؟    ، ملا سبق احلديث عن أطفال املرشكني   : فائدة *  

بنَِي َحتَّى َنْبَعَث َرُسوالر  ﴿  : قال ابن كثي يف تفسيه عند قولـه تعاىل  صل(  )ف  : ﴾  َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

  كام  ، ؤمنني فال خالف بني العلامء ولدان امل فأما  ، وليعلم أن هذا اخلالف خمصوص بأطفال املرشكني 

  ، حكاه القايض أبو يعىل بن الفراء احلنبل عن اإلمام أمحد أنه قال: ال َيتلف فيهم أهنم من أهل اجلنة 

 . ( 2) هـ ا.   . وهو الذي نقطع به إن شاء اهلل عز وجل   ، وهذا هو املشهور بني الناس 

 : الكفر والرشك والنفاق نوعان   : الثالثة عرشة 

   . -عاىل إن شاء اهلل ت -رشك فسيأيت الكالم عليه  أما ال 

   . وقال ابن القيم يف الكفر: فأما الكفر فنوعان: كفر أكرب وكفر أصغر   

   . هو املوجب للخلود يف النار   : فالكفر األكرب 

وكان َما يتىل فنسخ لفظه   –  قوله تعاىل كام يف  . واألصغر: موجب الستحقاق الوعيد دون اخللود 

   . ﴾ فإنه كفر بكم   ، ترغبوا عن آبائكم   ال ﴿   : –

 
 . 655انظر ص  (  1) 

 . 634وانظر طريق اهلجرتني ص(  2) 
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اثنتان يف أمتي مها هبم كفر: الطعن يف النسب  »  : يف احلديث  -سلم  اهلل عليه و صىل -وقوله 

ويف احلديث   ، « من أتى امرأة يف دبرها فقد كفر بام أنزل عىل حممد »  : وقوله يف السنن  ، « والنياحة 

  ال ترجعوا »  : وقولـه  ، « ر بام أنزل عىل حممد فصدقه بام يقول فقد كف  ، ا أو عرافر  ا من أتى كاهنر »  : خر اآل 

  : وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة يف قولـه تعاىل  ، « يّضب بعضكم رقاب بعض   ا بعدي كفارر 

بل   ، ال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن امللة ق  ﴾  َوَمْن مَلْ حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكافُِرونَ  ﴿ 

وقال عطاء: هو   . وكذلك قال طاووس  . وليس كمن كفر باهلل واليوم اآلخر  ، فعله فهو به كفر إذا 

 ...  . وفسق دون فسق   ، وظلم دون ظلم   ، كفر دون كفر 

فإهنا ضد الشكر الذي هو العمل   . والقصد: أن املعايص كلها من نوع الكفر األصغر  : ثم قال 

ـ   . ال من هذا وال من هذا   ، الث فالسعي إما شكر وإما كفر وإما ث   . اعة بالط     .   ( 1) واهلل أعلم ا.ه

 : تنبيهان 

األصل يف هذه األسامء إذا أطلقت أهنا تنصف إىل كامهلا وهو األكرب كام أفاده ابن   : األول 

   . ( 2) تيمية 

وق والفجور  ولفظ الظلم واملعصية والفس  : وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن بن حسن 

قد يراد هبا  ونحو ذلك من األلفاظ الواردة يف الكتاب والسنة  ، اة والركون والرشك واملواالة واملعاد 

  ، واألول هو األصل عند األصوليني  ، وقد يراد هبا مطلق احلقيقة  ، مسامها املطلق وحقيقتها املطلقة 

ي وتفسي  يعرف ذلك بالبيان النبو  وإنام  ، والثان: ال حيمل الكالم عليه إال بقرينة لفظية أو معنوية 

 
(  14/ 3والرسائل واملسائل النجدية ) ، 55ة البن القيم صوانظر كتاب الصال ، (364/ 1مدارج السالكني ) ( 1) 

 . لعبداللطيف بن عبدالرمحن بن حسن 

 ( 668،669/ 7جمموع الفتاوى)(  2) 
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ـ السنة ا.   . ( 1) ه

   . الكفر املعرف ينصف إىل األكرب   الثان: 

حتى   ، الكفر املطلق  ا لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصري كافر   بن تيمية: قال ا 

وم به  حتى يق  ، ا كام أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب اإليامن يصري مؤمن   ، تقوم به حقيقة الكفر 

العبد  ليس بني »  : -صىل اهلل عليه وسلم -كام يف قوله  ، وفرق بني الكفر املعرف بالالم  ، ن أصل اإليام 

بني معنى االسم   ا وفرق أيض   . وبني كفر منكر يف اإلثبات  « وبني الكفر أو الرشك إال ترك الصالة 

ا  ال ترجعو » كام يف قوله:    ، ه وبني املعنى املطلق لالسم يف مجيع موارد   ، أو: مؤمن   ، املطلق إذا قيل: كافر 

سري الكفار  تف  « يرضب بعضكم رقاب بعض »  : فقوله  ، « يرضب بعضكم رقاب بعض  ا بعدي كفار  

وال يدخلون يف االسم املطلق إذا قيل: كافر   ، تسمية مقيدة  ا وهؤالء يسمون كفار   ، يف هذا املوضع 

ـ   ومؤمن   .   ( 2) ا.ه

   . أكرب وأصغر   : وهو نوعان   : قال ابن القيم   : أما النفاق 

وهو أن يظهر للمسلمني إيامنه باهلل  .وجب اخللود يف النار يف دركها األسفل ي فاألكرب

ال يؤمن  ،وهو يف الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به  .وكتبه ورسله واليوم اآلخرومالئكته 

للناس، هيدهيم بإذنه، وينذرهم بأسه، وخيوفهم  بأن اهلل تكلم بكالم أنزله عىل برش جعله رسوال  

 .(3)ا.هـ قابهع

 

 
 . ( 7/ 3الرسائل واملسائل النجدية ) (  1) 

 . (1/211اط املستقيم )صاقتضاء ال (  2) 

 . (1/376مدارج السالكني ) (  3) 
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 . هذا آخر الرشح املختص واملهامت املتعلقة بالتكفي املذيلة به

 

 ورمحة اهلل وبركاته والسالم عليكم  

 

* * * 

 

 

 عبدالعزيز بن ريس الريسد. 

 املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق
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