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 األجوبة العلمية عىل املسائل اإليامنية

 أما بعد: ، سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 فقد سألني أحد اإلخوة بام ييل: 

 : وبعد السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته...

وفقه اهلل ملا -املواقع العنكبوتية كالًما حول األخ عبد العزيز الريس  أثارْت أحد  

 - جزاه اهلل خرًيا-فكتبُت إليه هبذه األسئلة فأجاب  -حيبه ويرضاه

 السؤال:

ما اإليامن الواجب اعتقاده وديانة اهلل به؟ وما حكم الذبح لغري اهلل؟ وهل يفرق  

ما حكم الطواف بالقبور؟ وما حكم  بينه وبني الذبح هلل عند قب الرجل الصالح؟ و

كافر  للصنم  الساجد  وهل  إليه؟  السجود  وبني  بينه  يفرق  وهل  للوثن؟  السجود 

ظاهًرا وباطنًا؟ وهل يصح أن ُيرَمى من ال يكفر باحلكم بغري ما أنزل اهلل وال برتك  

 الصالة بأنه مرجئ؟ 
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 ثم أجبته بام ييل:

 
وقانا اهلل وإياك رشور  -ـ)...(  كبوتية بإىل األخ الفاضل/ امللقب يف الشبكة العن

 : بعد أما  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، -نفوسنا

فام سألت عنها من مسائل رشعية: احلق فيها ما دل عليه الكتاب والسنة بفهم  

سلف األمة، فإنه ال حق وال طريق موصل إىل اهلل غري طريقة السلف الصالح سواء  

   ية( أو العملية.يف املسائل العلمية )العقد

فإنه خيتار   الصالح خالف معترب يف مسألة عىل قولني؛  إذا وقع بني سلفنا  وإنه 

منهام ما يدل عليه الدليل عند الناظر والدارس، ويف املقابل ال ُيعنف عىل من خالفه،  

بل مها ما بني أجر أو أجرين، وال يصح ألحد أن خيرج عن أحد هذين القولني؛  

ا يف رشع ألن احلق ال  يتعدامها، فِمن باب أوىل ال يصح ألحد أن حيدث قوالا جديدا

اهلل، فإذا كانت املسألة متعلقة بالعبادات فال حيدث عبادة إال بدليل وسلف، وإذا  

كانت متعلقة باملعامالت فال حيظر شيئاا إال بدليل وسلف، وإذا أراد أن حيكم عىل  

 ا ... إذ األصل عدم الكفر، وهكذيشء بأنه كفر، فال يفعل إال بدليل وسلف؛  
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احلجج السلفية  )وقد َبَسطُت هذه املسألة وما يتعلق هبا بسطاا متوسطاا يف كتايب  

 .(1) (يف الرد عىل آراء ابن فرحان املالكي البدعية

  :وقول أهل السنة السلفيني يف اإلميان، والذي جيب على املسلم أن يدين اهلل به 

 أنه قول باللسان، وعمل باجلوارح، واعتقاد بالقلب. 

 والدليل عىل ذلك:  

اإليامن بضع وسبعون : » ملسو هيلع هللا ىلصما أخرجه مسلم عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل  

أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول ال إله إال اهلل، وأدناها إماطة األذى عن الطريق 

 «.  اإليامنواحلياء شعبة من 

ماطة األذى  والعمل كـ»إ  "ال إله إال اهلل"فاحلديث رصيح عىل أن القول كقول  

  .اإليامن  من «:احلياء« واالعتقاد كـ» عن الطريق

 فَمن مل ينطق بكلمة التوحيد مع القدرة فهو كافر باالتفاق قاله ابن تيمية. 

والرجاء واحلب والتوكل  وَمن مل يوجد يف قلبه عمل القلب ِمن أصل اخلوف  

وما زاد عىل أصل اخلوف واحلب والرجاء: فهو  ،  فهو كافر باالتفاق قاله ابن القيم

 ما بني واجب ومستحب. 

 
 ة: وسميته بعُد: األسس العلمية يف تثبيت املسلامت السني (1)

=15340?p/com.islamancient.www://https  

https://www.islamancient.com/?p=15340
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مع   كله  عمره  الواجبة  اجلوارح  أعامل  يعمل شيئاا من  ومل  اإلسالم  دخل  وَمن 

 قدرته وال مانع فهو كافر باالتفاق. 

 وأفراد أعامل اجلوارح بالنسبة لإليامن ما بني: 

-واجب يأثم املسلم برتكه، ويف التكفري برتك بعضها نزاع بني أهل السنة    -1

، فإن تكفري تارك  -رتك املباين األربعة من صالة وصوم وزكاة وحج أو أحدهاك

 فية عند أهل السنة السلفيني أنفسهم.  املباين األربعة أو أحدها مسألة خال

2-  .  وما بني مستحب ُيثاب عىل فعله امتثاالا

﴾، وكل ما زاد فقد  لَِيْزَداُدوا إِياَمًنا َمَع إِياَمِِنِمْ وهو يزيد وينقص كام قال تعاىل: ﴿

ا.   كان ناقصا

بأن    -إذاا-فهو   فيه؛ وذلك  ا ال يتجزأ؛ لذلك يصح االستثناء  ليس شيئاا واحدا

، عىل اعتبارات منها: اهلل أعلم بقبول "أنا مؤمن إن شاء اهلل":  -مثالا -املسلم يقول 

الذي يتضمن    -أي الكامل-األعامل، أو أن اإليامن إذا أطلق أريد به اإليامن املطلق 

اإليامن   هبذا  أتى  يكون  أال  خشية  يستثني  فهو  املحرمات،  وترك  الواجبات  فعل 

النف تزكية  ترك  باعتبار  أو  أن  املطلق،  باعتبار  أو  استثنى،  فلذلك  باإليامن،  س 

ا ملا تيقنه من نفسه من اإلتيان بأصل  االستثناء عىل اليقني ال عىل الشك فيكون راجعا

 .-وهو مطلق اإليامن-اإليامن 
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 والكفر عند أهل السنة السلفيني يكون بالقول والفعل واالعتقاد. 

ا،  ويقرون بالتالزم بني الظاهر والباطن، وأن الظاهر ت ا وفسادا بع للباطن صالحا

فالقلب امللك واجلوارح جنوده، وأن فساد الظاهر دال عىل فساد الباطن؛ فال يقع 

ا وباطناا.   كفر يف الظاهر إال ويلزم منه كفر الباطن، فمن سب اهلل كفر ظاهرا

 الظاهرة الصادرة من املسلم من جهة الكفر وعدمه نوعان: األعامل 

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

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

 للصنم، والذبح لغري اهلل، ونحو ذلك. 

امن من كل وجه، أو ما هو حمتمل للكفر وغريه، أو ما ال  ما ال يضاد اإلي  الثاين:

 يتضمن ترك اإليامن أو ال يدل عىل كفر الباطن. 

والدليل عىل ذلك: ما أخرجه الشيخان عن    ذا ال يكفر به إال بعد االستفصال وه

عيل بن أيب طالب: أن حاطب بن أيب بلتعة كتب رسالة إىل قريش خيربهم بقدوم 

اهلل   احل ،  ملسو هيلع هللا ىلص رسول  ما هذا«؟  حلاطب  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل   رسول  قول  ديثويف  »يا حاطب   :

ا يف قريش، ومل أكن من أنفسهم، وكان   ا ملصقا قال: ال تعجل عيل، إين كنت امرءا

َمن معك من املهاجرين هلم قرابات حيمون أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك 

كف ذلك  فعلُت  وما  قرابتي،  هبا  حيمون  ا  يدا فيهم  أختذ  أن  فيهم  النسب  وال  من  ا  را
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اهلل   رسول  فقال  اإلسالم،  بعد  بالكفر  رضا  وال  ديني  عن  ا  »إنه  ملسو هيلع هللا ىلصارتدادا  :

 صدقكم«. 

والضابط يف التمييز بني هذين النوعني من األعامل: األدلُة الرشعيُة، فام َكّفرت  

به األدلة الرشعية من غري استفصال َكّفرنا به، وما مل ُتكّفر به األدلة الرشعية مبارشة 

 .(1) ملسو هيلع هللا ىلص  به؛ إذ الكفر حق هلل ورسولهمل ُنَكّفر 

 .أما الذبح لغري اهلل من األوثان ومعبودات الكفار؛ فشرك أكرب 

ا أصغر.    ألن الذبح عبادة، ورصفه لغري اهلل رشك أكرب، وال يكون رشكا

أما الذبح عند القرب هلل من غري تقرب للميت؛ فبدعة ووسيلة من وسائل الرشك،  

ا أكرب.    وليس رشكا

واإلمام العالمة  ،   (2)هذا ما قرره سامحة الشيخ العالمة حممد بن إبراهيم  

 .   (3)  حممد نارص الدين األلباين

 
 :من أراد التوثيق فلرياجع كتايب )اإلمام األلباين وموقفه من اإلرجاء( (1)

=29895?p/com.islamancient.www://https   

 .(186/ 12فتاواه ) (2)

 (. 256)صأحكام اجلنائز (3)

https://www.islamancient.com/?p=29895
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كتايب:   يف  وبينته  هذا  قررت  اإلسالم)وقد  نواقض  رشح  تم  -  (اإلملام  الذي 

عام   منه  وكتايب  1418الفراغ  اإلهلية)هـ  توحيد  يف  ومسائل  تم  -  (قواعد  الذي 

 .هـ1419الفراغ منه عام 

 .والطواف حول القبور لألموات: شرك أكرب 

 ألن الطواف عبادة ورصفه لغري اهلل رشك.  

ا.   لكن الطواف حوهلا هلل: بدعة، وليس رشكا

قالت اللجنة العلمية لإلفتاء يف السعودية برئاسة سامحة الشيخ عبد العزيز بن  

وال جيوز الطواف بالقبور، بل هو خمتص بالكعبة املرشفة، وَمن طاف  ":  باز  

ا أكب، وإن قصد بذلك التقرب إىل اهلل فهو هبا يقصد بذلك أهلها؛ كان ذلك رشكً 

منكر ...بدعة  رقم    ."ة  كتايب    ،(9879)فتوى  يف  النص  هذا  نقلت  قواعد  )وقد 

  البيانوهبذا قال الشيخ العالمة صالح الفوزان يف كتابه  (،  ومسائل يف توحيد اإلهلية

 (.186)ص

  .والسجود للقبور واألوثان: شرك أكرب باإلمجاع 

ا أكرب، ففْرٌق بني السجود   أما السجود عندها أو إليها )قدامها( ال هلا: ليس رشكا

 لليشء، والسجود إليه. 
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بفؤاده. وأما الساجد  والساجد لليشء خيضع له بقلبه، وخيشع له  "قال ابن تيمية:  

 .( 1) "إليه فإنام يويل وجهه وبدنه إليه ظاهًرا كام يويل وجهه إىل بعض النواحي إذا َأّمه

وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وُبغُضه وحسده واالستكبار "وقال ابن تيمية:  

عن متابعته: أعظم من أعامل ظاهرة خالية عن هذا كالقتل والزنا والرشب والرسقة، 

 -كالسجود لألوثان وسب الرسول ونحو ذلك -وما كان كفًرا من األعامل الظاهرة  

قدام وثن ومل يقصد  فإنام ذلك لكونه مستلزًما لكفر الباطن، وإال فلو قدر أنه سجد 

بقلبه السجود له بل قصد السجود هلل بقلبه؛ مل يكن ذلك كفًرا، وقد ُيباح ذلك إذا 

بقلبه  الظاهر ويقصد  الفعل  فيوافقهم يف  نفسه  َمن خيافهم عىل  املرشكني  كان بني 

السجود هلل، كام ذكر أن بعض علامء املسلمني وعلامء أهل الكتاب فعل نحو ذلك 

كني حتى دعاهم إىل اإلسالم فأسلموا عىل يديه، ومل يظهر منافرهتم  مع قوم من املرش

 . (2)  "ر يف أول األم

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

ما كان )إليه(، فَمن سجد للصنم وأخذ ماالا أو مل يأخذ؛ فقد كفر، وَمن أخذ ماالا  

 فال يكفر.  أو مل يأخذ وسجد إليه؛ 

 
 (. 358/  4جمموع الفتاوى ) (1)

 (. 120/ 14جمموع الفتاوى ) (2)



 

9 

العثيمني   العالمة حممد بن صالح  الشيخ  وهو طالب  -وقد حدثني أحد طلبة 

املشايخ  عند  معروف  هذه    -علم  عن  العثيمني  صالح  بن  حممد  الشيخ  سأل  أنه 

اجلواب   هذا  بنحو  فأجاب:  عنيزة؟  يف  دروسه  أيام  رب  -املسألة  هلل  واحلمد 

 . -العاملني

الَعَملي املكفرات  ة املخرجة ِمن امللة بعد توافر الرشوط  فمن وقع يف أحد هذه 

ا وباطناا،    وانتفاء املوانع؛ فقد كفر ظاهرا

ا   ظاهرا َكَفر  للصنم؛  سجد  فَمن  بالرشع:  ا  ظاهرا ُكْفره  يثبت  أن  برشط  لكن 

ا وباطناا وهكذ  ا ... وباطناا، وَمن ذبح لصنم أو قرب؛ فقد َكَفر ظاهرا

)إىل  وُأنّبه: بمعنى  تطلق  اللغة  يف  )الالم(  ﴿أن  تعاىل:  كقوله  هلا(،  ﴾  َأوَحى 

 مغني اللبيب«. ) واملراد: إليها، كام أفاده ابن هشام يف 

أطلق:   ا"فَمن  كفرا ليس  للصنم  )إىل(؛  "السجود  بمعنى  هنا  بالالم  وأراد   ،

فإطالقه صحيح لغة، وتقريره الرشعي صحيح كام سبق، ال سيام إذا بني أن مراده 

 ُيثّرب ُمّتِهاما عقيدته بسوء؛ فقد جانب الصواب. وَمن  ، بالالم معنى )إىل(

كامتاا   ا  مدلسا فسكت  )إىل(؛  بمعنى  وأرادها  )الالم(  أطلق  ا  أحدا أن  َعلِم  وَمن 

 . للمراد؛ فْليُبوْء باإلثم؛ فإن اهلل ال خيفى عليه يشء 

ا لباب النزاعات واخلصومات.   إال أّن تْرك مثل هذه التعبريات: أوىل؛ سدا
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وكثري من منازعات الناس يف مسائل اإليامن ومسائل األسامء  "قال ابن تيمية:  

واألحكام: هي منازعات لفظية؛ فإذا ُفّصل اخلطاب زال االرتياب. واهلل سبحانه 

 أعوذ باهلل أن َأظلم أو ُأظلم.  (1)  "بأعلم بالصوا 

حيتمل أن يكون )إليه(؛ فال يكفر، وحيتمل أن يكون   وصورة الذابح عند القب:

 ؛ فيكفر. )للميت(

إْذ   االستفصال،  بعد  إال  به  يكّفر  فال  وغريه،  للكفر  حمتملة  الظاهرة:  فصورته 

فإن التكفري ال يكون ":  تيمية  ابن   اإلمام  قال املحتملة، الُكفر ال يكون يف األعامل 

ا الساجد عند    (2)   "بأمور حمتملة ا وباطناا، وِمثله متاما فإن ثبت أنه ذابح له؛ َكَفر ظاهرا

 الصنم. 

 :أما مسألة احلكم بغري ما أنزل اهلل   

 فقد َقّررُت يف املسألة املتنازع فيها: أنه كفر أصغر ال أكرب. 

كتايب   يف  ذلك  بحثُت  اإلهلية)كام  توحيد  يف  ومسائل  رأس  (3)(قواعد  وعىل   ،

باز    املكفرين بن  العزيز  عبد  الشيخ  سامحة  أكرب:  ال  أصغر  ا  والشيخ  كفرا  ،

 
 (. 279/ 18جمموع الفتاوى ) (1)

 . (963/ 3) املسلول الصارم (2)

 : دحض شبهات أهل التكفري والتفجريراجع كتايب الربهان املنري يف و (3)

=15350?p/com.islamancient.www://https   

https://www.islamancient.com/?p=15350
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، وكالمهام يف هاتني املسألتني متواتر ما  -رمحهام اهلل-العالمة نارص الدين األلباين  

  : كتايَبّ يف  منه  شيئاا  جتد  كام  ومكتوب؛  مسموع  من  )بني  وموقفه  األلباين  اإلمام 

، بل وافقهام الشيخ العالمة حممد بن  (ية قواعد ومسائل يف توحيد اإلهل )، و(اإلرجاء

العثيمني   بالقوانني    صالح  الرشع  أحكام  جلميع  الكيل  املغري  صورة  يف  إال 

-وقرر ما يقرره العالمتان ابن باز واأللباين  (1) الوضعية ثم تراجع يف تسجيل صويت

 ( 2)-رحم اهلل اجلميع

لكن لألسف: بعضهم يصفون من ال يكفر باحلكم بغري ما أنزل اهلل بأنه مرجئ،  

 وهذا من الظلم، فهل هؤالء العلامء مرجئة؟! 

 
احلكم بغري ما أنزل )كام يف مكاملة مسجلة ومؤرخة، فّرغها أخونا الشيخ بندر بن نايف العتيبي يف كتابه    (1)

 اهلل«.

إىل شيخه الشيخ    ه أهل السنة وقد عزا شيخنا العالمة عبد العزيز بن باز  وهو القول الذي يقرر  (2)

(، بل عزاه إىل ال يكفر حتى يستحل  اهلل  أنزل  ما   بغري حكم القول بأن )َمن  العالمة حممد بن إبراهيم  

 علامء أهل السنة:  

يرى   ( هل الشيخ حممد بن إبراهيم  271/  28ُسئِل شيخنا العالمة عبد العزيز بن باز كام يف فتاواه )

 تكفري احلكام عىل اإلطالق؟ 

َيَرى تكفري َمن استحل احُلكم بغري ما أنزل اهلل؛ فإنه يكون بذلك كافًرا. هذه أقوال أهل العلم مجيًعا: "اجلواب:  

اهلل كفر، أما من فعله لشبهة أو ألسباب أخرى ال يستحله؛ يكون ُكفًرا دون َمن استحل احلكم بغري ما أنزل  

 ."ُكفر
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 :ومسألة ترك الصالة 

وهذا ما عليه طائفة من  ،  تركها كفر أكرب خمرج من امللة فالذي أدين اهلل به: أن  

 فقهاء امللة. 

وإليه ذهب الزهري، وأبو عبيد    إال أن القول بعدم الكفر قوٌل آخر ألهل السنة 

إىل بعض أهل  القاسم بن سالم، والشافعي، وأمحد يف رواية، وغريهم، كام عزاه 

، يف كتابيهام الذي تعظيم قدر الصالة«، واإلسامعييلي )السنة املروزي يف   ، والصابويني

، وابن تيمية يف مواطن من كالمه، جتُد نص كالمهم والعزو (االعتقاد)صنفاه يف  

 . ( اإلمام األلباين وموقفه من اإلرجاء)إليه يف كتايب 

فهل يصح بعد هذا ألحد أن ينسب القول بعدم التكفري إىل املرجئة دون أهل  

بيانه    السنة؟! ؛ إجابة عىل سؤالك ليظهر -ن كنت غري راغب وإ-هذا ما أحببت 

 األمر ملبتغيه. 

 وسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 أخوك: عبد العزيز الريس 

 املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق 

http://islamancient.com 

ـ 28/5/1423  ه

http://islamancient.com/
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 : بعد أما ...   سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 فبعد ُميض ما يقرب من سبع سنوات من كتابة هذه اإلجابة؛ ُأَنّبه عىل ما ييل: 

طار بعضهم بورقة لبعضهم فيها نصيحة يل يف بعض املسائل، والعجيب  األول:  

نارش النصيحة    بل علق الكالم عىل صحة النقل، وحاول جيزم    أن هذا الناصح مل 

ْج عليهم، ثم  يرُ   فلم   لصنيعه  اإلهيام بجزمه لتحقيق مآربه، لكن قد تفطن غري واحد 

ما حاول إلصاقه يب من اعتقاد فاسد قد رددت عليه قبل النصيحة املعلقة يف كتايب 

  يف  ، ثم قبل نرش هذه النصيحة رددت عليها( اإلمام األلباين وموقفه من اإلرجاء)

 واحلمد هلل ِمن قبل وِمن بعد. . اإلجابة هذه

هذه الثاين:   تناقلوا  احلزبيني  باحلركيني  املتأثرين  الشباب  من  ا  بعضا أن  بلغني 

النصيحة، واملرجو أن دافعهم الغرية عىل العقيدة، ومقتََض هذه الغرية أن يتخذوا 

ا رشعياا من رؤوس احلركيني املتلونني يف الدين املتالعبني به، فْلينرشوا ال ردود موقفا

 أسأل اهلل لنا وللجميع اهلداية.  ، ؛ فإّن احلب والبغض يف اهلل وهللعليهم

أن   الثالث: السنة  أهل  وراءها،  ليعلم  ما  األكمة    الناصح   جهود  فأين  وراء 

بل الناصح ما بني حني وآخر يَوّقع معهم    !املتلونني؟  احلركيني  عىل  الرد يف والنارش

 بيانات ُيتعّجب منها!! 
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قبَل ما يقرب ِمن سبع سنوات-ذكرت يف هذه األجوبة  كنت    الثالث: -التي 

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

ما كان )إليه(، فمن سجد للصنم وأخذ مااًل أو مل يأخذ، فقد كفر، ومن أخذ مااًل  

يكفر إليه فال  يأخذ وسجد  له، وِمن    "أو مل  السجود  التكفري:  فبهذا جعلُت مناط 

ذلك: َمن سجد أمام صنم بال أي دافع فهو سجود له، وإال مل سجد؟ بخالف َمن  

 . ((1) )سجد إليه لدافع مال أو غريه من الدوافع

قريباا   اهلل -ولعله  شاء  أشمل    -إن  لبيان  الفرصة  كان  -تتهيأ  مما  كثري  وإبراِز 

مكتوب عىل الدكتورين: عبد العزيز آل عبد اللطيف  يف رد    -مسكوتا عنه ملصلحة

احلكم بغري ما  )، وعبد الرمحن املحمود يف كتابه  (نواقض اإليامن العملية)يف كتابه  

ا: علاما  ،( أحواله وأحكامه اهلل أنزل ا مسموعا   أنه سبق الرد عليهام ردا

.islamancient.com/?p=17721https://www  

ا هلام.   أسأل اهلل أن يرفع راية التوحيد والسنة وجيعلنا وإياكم أنصارا

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 د. عبد العزيز بن ريس الريس 

ـ  1430/ 2/ 11  ه

 
 هـ. 1430/ 2/ 23( أضفت )التنبيه الثالث( بتاريخ (1))
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